
TEKNIK RAPOR

Genel müdiirlüğimiiz bünyesindeki teknik servis biriminde kullanılmak ıizere aşağıda özellikleri
belirtileıı l adet sıcak haıya istasyonu temin edilecektir.

l-Haıya erı az 720w güç tliketim değerine sahip oimalıdr.

2-Havya 28lldk orarunda sıcak hava üfleme debisine süip olmalıdır.

3-Haıya minimum 100, maksimum 480 santigrat derece sıcak hava üflemelidir.

4-HaıYa minimum 100, maksimum 480 santigrat derece ısıya çıkabilen lehim istasyonuna sahip
olmalıdır.

S-Halwa farklı uç ve başlıklar ile birlikte teslim edilmelidir.

6-Havya iizerinde değerlerini gösteren LCD bulunmalıdır.

7-Havya kol kullanılmadığı zaman uyku durumuna geçebilmelidir.

S-Haıya 3mm-5mm-8mm-t Omm-lOxlOmm kare bolut ve tiplerindenozular ile beraber
gelmelidir.

9-Havyada duman vakum bağlantılı lehimleme kolu barındırmalıdır.

lO_Har.ya manuel ve otomatik sıcaklık fonsi§onrına sahip olrnalıdır.

1 l_Haıya diyafram pompa tipine sahip olmalıdır.

12-Haıya lehim sanm makarasına sahip olmalıdır.

l3-HalYa uÇ temizleyici, 0,50 mm lehim teli, flux, lehim çekme teli ve lehim pastası ile beraber
gelmelidir.

Genel müdülügiimüz biinyesindeki teknik servis biriminde kullanılmak üere aşağda özellikleri
belirtilen 3 adet tomavida seti temin edileceltir.

1-Tomavida seti 32 vidalama ucu(U = 25 mm,PH0l1l2/3,PZ011/2/3,SL3/4/4,515/617l\/g,HLx
|,5/2/2,5/3 l 41 51 5,5 l 6, T8/ 10l | 5 l20l25 l27 l30l 40)' ra safup olmahdır.

2-Tomavida seti 12 lokna anahtan (3116" , 1l4- , 5/16' , |1132" ,3/8" ,7/|6', 6,7, 8, 1o,1 1, 13 mm)'na
sahip olmalıdır.

3- Tomavida seti değiştirilebilir manyetik uçlara sahip olmalıdır
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Genel müdiirlüğümüz bünyesindeki teknik servis biriminde kullanılmak üzere aşağıda özelliklen
belirtilerı l adet Akım Voltaj Test Cihazı (al«i test cihazı) temin edilecektir.

1-Test cihazının test yiikü lOoA'den fazla olmalıdır.

2-Test cihazının test gerilimi 10,2V ile 12V arasında olmahdır.

3-Test cihazının doğruluk tolarans değeri 0,1V olrnalıdır.

4-Test cihazında aşın 1ük gerilim korurnasü olmahdır.

S-Test cihazında yiikleme tekran fonlsiyonu bulrınmalıdır.

6-Test cih^zl test rnaşalan ile beraber gelmelidir.

Gerıel müdiirlüğümüz biinyesindeki teknik servis biriminde kullanılmak iizere aşağıda özellikieri
belirtilen 1 adet ayarlı güç kaynağı temin edilecektir.

1- Güç kaynağı 0-30V arası ayarlanabilir çıkış gerilimi sağlayabilmelidir.

2- Güç kaynağı 0-5A ayarlanabilir ve sabitlenebilir çıkış akımı sağlayabilmelidir.

3- Güç kaynağı yüksek gerilim koruması bulundurmalıdr.
4- Güç kaynağı yiiksek akım koruması bulundurmalıdır.
5- Güç kaynağı yiiksek sıcaklık koruması bulundurmahdır.
6- Güç kaynağı deği$irilebiliı sigorta (1.5A) bulundurmalıdır.
7- Güç kaynağı akım, voltaj, gerilim gibi bilgileri gösteren ekana sahip olmalıdır.
8- Güç kaynağı 2 adetkaba,2 adet ince ayaı düğnesine sahip olmalıdır.
9- Güç kaynağı artı, eksi ve gnd olmak i2ere 3 adet klamerıse sahip ohnalıdır.
10- Güç kaynağ bağlantı aparatlan ile beraber gelmelidir.

1 1- Güç kaynağı en az 2 yı| garwıtlli olmahdır.

Genel rnüdiirlüğiimüz bihyesindeki birimlerde kullanılmak üere aşağıda özellikleri belirtilen 1

adet şag'lı el motoru temin edilecektir.

l -Motor 12v, lityum iyon pil ile çalışmalıdır.

2-Motor batarya ve batarya şaıj standı beraberinde teslim edilmelidir.

3- Motor çeşitli uç ve başlıklarla(Graviir Kesici 2,4 mm,Silikon Karpit Taşlama Taşı 19,8

mm,Parlatma Diski 13 mm,Zımpara Diski 24 mr438mm Plastik Kesme Diski,Zımpara Diski 30
MM,25 Mm Göbek+ SpeedclickAşındıncı,Mandren Milli Kesici Diskler İçin.O8 Mm Gravtir (Oyma)
Freze,Aliiminyum oksit Taşlama Taşı 9,5 Mın Parlatma Pastası,3,2 mİn SPiRAı KESME
UCU,Göbek ve Kum 13 mm Zırnpara,9mm zımpara diskleri,3,2 mm Maktapucu,SpeedClic
mandren,22,4mm Aliiminyum oksit taşlama diski, Kıl firça 13 mm,26 mm parlatma diski,3,2mm Çok
amaçlı sprial kesme ucu,l3mm kaba kum zımpara, 13mm İnce Kum Zımpara ,Paılatma mandren mili)
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Genel müdürlüğimüz biinyesindeki birimlerde kullanılmak iizere aşağıda özellikleri belirtilen t
silikon tabancası temin edilecekir.

l-Tabancanın eriyik futkal çapı 1 lmrn'den az olmamalıdır.

2-Tabancanın yapıştırma kapasitesi 2Ogrldk'dan az olmamalıdır.

3-20 adet silikon kartırşlanyla beraber teslim edilmelidir.

Genel müdiirlüğ'imüz bünyesindeki birimlerde kullanılmak iizere aşağıda özellikleri belirtilen 50
adet çekneceli plastik saklama kutusu temin edilecektir.

l -Kutular, şeffaf çekneceli olmalıdır.

2-Kutulaı, birbirine geçmeli olmalıdır.

3-Kutular l l0mm en'e, l70mm boy'a ve 65mm yiiksekliğe sahip olmalıdır.

Genel müdiirlügı'imüz biiıyesindeki tel«ıik servis biriminde kullanılmak üzere aşağıda özellikleri
belirtilen 1 adet masaya sabitlerıebilir büyüteç temin edilecğktiı.

l-Mercek çapı 127mm olma]ıdır.

2-Mercek iizerinde simit floresan lamba olmalıdır.

3-Merceğin, masa kenarına işkence ile monte edilebilir olmalıdır.

4- Mercek, 220 Volt ile çalışmalıdır.

5-Mercek 5x bolı.ıtunda büyütme sağlaınahdır.

Genel müdürlüSumüz bünyesindeki birimlerde kullanılmak iizere aşağıda özellikleri belirtilen 1

adet kamera test cihazı temin edilecektir.

l-Test cihazı en az 7 inçekrana dokunmatik ekana süip olmalıdır.

2_Test cihazı BNC giriş ve çıkışlara sahip olııahdır.

3-Test cihazı erı az TVI 3.0'ı desteklemelidiı.

4-Test cihazı 12 volt dc ve 2 amper güç verebilmelidir.

S-Test cihazında yerleşik RI45 kablo test ekipmanı olmalıdır.



Genel müdiirlüğümüz biinyesindeki birimlerde kullanılmak iizere aşağıda özellikleri belirtilen 1

adet Hasarlı Vida Ucu Çıkancı temin edilecektir.

l - Teklif edilerı iirtin paslanmaz çelikterı olmalıdır.
2- Teklif edilen ürün matkap ve vidalama aıaçlanyla uyumlu olmalıdır.
3- Teklif edilen iiriin içinde en az l inç, 2 inç, 3 inç, 4 inç bolııtlannda üda çıkarma ucu

olmalıdır.
4- Teklif edilen iiriiıı bir tarafında yiv açma ucu, bir taıafında çıkarıcı olmahdır.

Genel müdülüğimiiz biinyesindeki birimierde kullanılmak üzere aşağıda özellitJeri belirtilerı 2
adet Konektör Montaj Pensesi terrrin edilecektir.

l - Pense Rj45ez konektöriine uyumlu olınalıdır.
2- Pense Rj45ez konektör slotu bu]ı,ındurmalıdır.
3- Pense sıkna, sıyırma, kesme işlevlerine sahip olmalıdır.
4- Pense, konektöriin ucunda çıkan fazla kabloyu sıkıştırma işlemi sırasında kesmelidiı
5- Pense ile beraber 600 adet Rj45ez Eüemet konektörü verebilmelidiı.

Genel müdülüğümüz biinyesindeki birimlerde kullanılmak iizere aşağıda özellikleri belirtilen 1

adet Şadlı Delme Matkabı temin edilecektir.

1- Matkabın pili 1.5 Ah'dan az olmalıdır.
2- Matkabııı yedek pil ve şarj iinitesi ile beraber teslim edilmelidir
3- Matkap 42 Nm maksimum tork güciine süip olrnalıdır.
4- Matkap maksimum 1500 Dev/Dk yapabilmelidir.
5- Matkap en az 15 kaderneli tork ayanna sahip olmalıdn.
6- Matkap makiınum delme kapasitesi ahşap yiizeyde 300 mrn, demir yiizeyde 13 mm

olmalıdır.
7- Matkap 18 Volt ile çalışmalıdır.
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