PCR Sistemi Teknik Şartnamesi
1. Cihaz, yüksek miktarlı genom taramaları, moleküler biyoloji, diagnostik kitler gibi laboratuvar çalışmalarına
uygun olmalıdır.
2. Cihaz standart olarak 96 x 0.2’lik gradient blok ile gelmelidir.
3. Saniyede 5C ısıtma/soğutma performansına sahip olmalıdır .
4. 2 adımlı standart tek renkli (SYBR Green veya FAM) bir real-time PCR deneyini 30 dakikadan kısa sürede
sonlandırabilmelidir.
5. +/- 0,2 C ısı kontrol kesinliği ve +/- 0,4 C‘lik blok üniformitesi olmalıdır.
6. Cihaz bloğu, tüm noktalarda sıkı bir uniformite oluşturabilmek için birbirinden bağımsız kontrol edilebilen
altı adet termal elektrik modülden oluşmalıdır.
7. Isı aralığı 0C, + 100C arasında programlanabilir olmalıdır.
8. Gradient özelliği sayesinde real-time PCR çalışmalarının optimizasyonu kolaylıkla sağlanabilmelidir.
9. 30-100C aralığında alt ve üst sıcaklık farkı 24C olacak şekilde gradient programlama yapılabilmelidir.
10. Reaksiyon hacmi 1-50µl arasında olmalıdır.
11. Cihaz real-time okuma için altı kanallı optik modüle sahip olmalıdır.
12. Ekzitasyon kanalları : Kanal 1: 450-490 nm, Kanal 2: 515-535 nm, Kanal 3: 560-590 nm,
Kanal 4: 620-650 nm, Kanal 5: 672-684 nm, Kanal 6: 450-490 nm
Emisyon kanalları: Kanal 1: 515-530 nm, Kanal 2: 560-580 nm, Kanal 3: 610-650 nm, Kanal 4: 675-690
nm, Kanal 5: 705-730 nm, Kanal 6: 560-580 nm aralıklarında olmalıdır.
13. Cihaz beş renkli multipleks çalışmalara uygun olmalıdır.
14. Cihazın tüm kuyulardan veri toplama süresi multipleks çalışmalarda 12 saniye, FAM ya da SYBR Green
içeren tek renkli çalışmalarda ise 3 saniye olmalıdır.
15. Yüklenici firma vereceği sistem ile birlikte Laboratuvar sorumlusunun yürüttüğü projelerde 20.000 bp’e
kadar kullanacağı primer setlerinin çalışmasına imkan sağlayacak altyapı desteğini ücretsiz olarak
sağlamalıdır.
16. Cihazın optik dizaynında FRET singleplex çalışmalar için tasarlanmış, LED-filter fotodiode kombinasyon
özelliğinde bir kanal olmalıdır.
17. Cihazın dinamik aralığı 10 orders of magnitude olmalıdır.
18. Cihaz normalizasyon için ROX gibi referans boyalara ihtiyaç duymamalıdır.
19. Cihazın tüm kalibrasyonları üretim sırasında yapılmalı ayrıca bir kalibrasyona ihtiyaç duymamalıdır.
20. Cihaz, insan genomik DNA’sında hedef diziye ait 1 kopyayı saptayabilecek hassasiyette olmalıdır.
21. Cihazın kullanımı kolay, farklı deneysel çalışmaları destekleyen, ayarları: farklı kullanıcı adları ile log-in
yapabilme, gen ve örnek kütüphanesi oluşturabilme ve data analiz önceliklerinizi belirleyerek kişiye özel
çalışma alanı tanıyan bir yazılımı olmalıdır.
22. Yazılım gelişmiş gen ekspresyonu analizleri yapabilmelidir. Bu analizlerde ∆Ct, ∆(∆Ct) analizleri yazılım
üzerinde yapabilmeli, relative ekspresyon seviyeleri grafik olarak görüntülenebilmelidir.
23. Kantitasyon için standart eğri oluşturabilmeli, detaylı raporlar alınabilmelidir.
24. Yazılım ile allelik diskriminasyon çalışmaları yapılabilmelidir. Yazılım grafik olarak farklı genotipleri
gösterebilmelidir. Gelişmiş raporlama özelliği ile wild type, heterozygote örnekler kolaylıkla tespit
edilebilmelidir.
25. Yazılımın opsiyonel HRM (HighResolationMelt) modülü olmalıdır.
26. Yazılım real-time PCR dışında, son nokta okumasına da izin vermelidir. Bu sayede sistem bir fluorometre
gibi de kullanılabilmelidir.
27. Yazılım, primerlerin erime sıcaklıklarını hesaplayabilmeli bu sayede annealing sıcaklığı otomatik olarak
hesaplanabilmelidir.
28. Yazılım sınırsız sayıda bilgisayara yüklenebilmelidir. Bu sayede cihazdan elde edilen sonuçların detaylı
analizleri farklı ortamlarda yapılabilmelidir.
29. Cihaz her türlü sonuç, tablo ve grafiği farklı formatlara (MS Word, MS Excel gibi) ihraç edebilmelidir
30. Yazılım, çalışma bittikten sonra çalışmanın sonucuna ait datayı mail ile kullanıcıya gönderebilme özelliğine
sahip olmalıdır.

31. Yazılım, USB kablo aracılığı ile birbirinden bağımsız olarak dört cihazı yönlendirebilme özelliğine sahip
olmalıdır. Cihazlardan birinde farklı bir reaksiyon devam ederken diğerinde yeni bir çalışma başlatılabilmeli
ya da aynı anda dört cihazda da aynı reaksiyon çalışılabilmelidir.
32. Cihaz PCR ve real-time PCR lisanslarına sahip olmalıdır.
33. Sistem farklı marka tüp, plate, master mix ve boyalarla da çalışabilmelidir.

Jel Görüntüleme Sistemi Teknik Şartnamesi
1. Cihaz kompakt karanlık oda, UV trasillüminatör çalışma istasyonu, Deeply cooled CCD kamera ve
dökümantasyonu gerçekleştirecek yazılımdan oluşmalıdır. Böylelikle real-time görüntüleme yapabilmelidir.
2. Sistem ile Kolorimetrik, Ultra Viole, Floresans , Kemilüminesans ve FR(Far Red)/NIR (Near İnfrared)
görüntüleme yapılabilmelidir.
3. Cihazda, karanlık odasına açılan bir kapak olmalıdır. Bu Kapak açıldığında kullanıcının UV ışığa maruz
kalmaması için sistemin otomatik olarak UV ışık kaynağını kapatması gerekmelidir.
4. Cihaz bir bilgisayar gereksinimi olmadan üzerindeki dokunmatik ekran sayesinde kontrol edilebilir özellikte
olmalıdır.
5. Ekran en az 12” ölçüsünde olmalı ve en az 2 noktada Multi Dokunmatik özellikte sunulmalıdır.
6. Cihazda en az 4 adet usb girişi bulunmalıdır.
7. Sisteme kaydedilen görüntüler USB girişi vasıtasıyla harici bir belleğe kaydedilebilmeli ve Ethernet portu
üzerinden bir ağ klasörüne kaydedilebilmelidir.
8. Sistemin en az 120 GB sabit diski bulunmalıdır.
9. Ekran aynı anda 4 farklı mebran/jel görüntüsü karşılaştırılabilecek şekilde olmalıdır.
10. Teklif edilecek Görüntüleme Sisteminde görüntüsü alınacak jellerin dökümünün ve yürütülmesinin
sağlanması için cihaza ait gerekli aparatlar firma tarafından bedelsiz olarak verilmelidir.
11. Cihaza örnek yerleştirme alanı en az 21x16.8 cm olmalıdır
12. Sistem 1 memrandan 3 farklı floresan ışımayı aynı anda tesbit edebilecek şekilde yükseltilebilmelidir. Stain
Free blot görüntü ile bu rakam 4 lu multiplex’e çıkabilmelidir.
13. Cihaz 9 farklı illuminasyon moduna yükseltilebilmelidir.
14. Cihazda kullanılabilen ışık gibi olmalıdır.
14.1. Standart olarak aşağıdaki ilümünasyon modlarına sahip olmalıdır:
i.
Trans-UV, 302 nm excitation
ii.
Epi-white
iii.
Trans-white (requires White Sample Tray)
a) Aşağıda bulunan ışık kaynakları opsiyonel olarak sunulmalıdır.
i. Trans-blue, 450−490 nm excitation (requires Blue Sample Tray)
ii. Epi-blue, 460−490 nm excitation
iii. Epi-green, 520−545 nm excitation
iv. Epi-red, 625−650 nm excitation
v. Epi-far red, 650−675 nm excitation
vi. Epi-near IR, 755−777 nm excitation
15. Cihaz ile aşağıdaki filtreler sunulmalıdır;
i. 590/110 nm
ii. Chemiluminescence filter
15.1. Aşağıda bulunana Filtreler opsiyonel olarak sunulmalıdır.
i. 518–546 nm filter
ii. 577–613 nm filter
iii. 675–725 nm filter
iv. 700–730 nm filter
v. 813–860 nm filter
16. Trans mavi ilüminasyon modu sayesinde UV radyasonuna maruz kalmadan çalışma yapılabilmelidir.
17. Sistem akıllı tray teknolojisine sahip olmalıdır, Trayleri otomatik olarak tanımlamalı, tray ile çalışılabilecek
aplikasyonları/boyaları otomatik olarak göstermelidir.
18. Cihaz boyasız jelleri (Stain-Free) ve bu jellerden elde edilen stain Free blotları görüntüleyip analiz
edebilmelidir.
19. Sistem Tray’ler ile çalışmalı ve Cihaza Bağlı Kalınmadan örnekler istenildiği yerde tray’lere
yerleştirilebilmelidir.
20. Kemilüminesans çalışmalarda daha hassas görüntü alabilmek için Binning seviyesi 8x8’ye kadar
yükseltilebilmelidir.

21. Kemilüminesans çalışmalarda otomatik Optimal, otomatik Rapid, manuel süre seçimi , Sinyal biriktirme
modu (SAM) ve seçilen belirli alana özel olmak üzere en az 5 farklı pozlama seçeneği olmalıdır.
22. Cihaz, thermoelektrik soğutmalı, deeply cooled CCD kameraya sahip olmalıdır.
23. CCD kamera piksel boyutu en fazla 4.54 x 4.54 µm olmalıdır.
24. CCD kamera 65.535 gri seviye piksel yoğunluğuna sahip olmalıdır.
25. CCD kamera native çözünürlüğü en az 6 Megapiksel olmalıdır.
26. CCD kameranın dinamik aralığı 4 order magnitude’den fazla olmalıdır.
27. Cihazın otofokus algoritması sayesinde kamera herhangi bir zoom seviyesinde iken otomatik fokuslama
kontrolü yapabilmeli ve artifaktlar otomatik olarak giderilebilmelidir.
28. Cihaz üzerinde en az 7 adet filtre pozisyonu olmalıdır.
29. Filtreler yazılım üzerinden otomatik olarak değiştirilebilmelidir.
30. Cihaz ile yapılan çalışmalarda aşağıda belirtilen boyalar tesbit edilebilmelidir.
Amido Black, Chemiluminescence, Colorimetric, Coomassie Blue, DyLight 680, DyLight 800, Flamingo™,
GelGreen, GelRed, GelStar, IRDye 680RD, IRDye 800CW, Krypton, Oriole™, Ponceau S, Pro-Q Diamond,
Pro-Q Emerald 300, Pro-Q Emerald 488, Stain-free blot, Stain-free gel, SYBR® Gold, SYBR® Green,
SYBR Safe, SYPRO Ruby, SYTO 60, Alexa 488, Alexa 546, Alexa 647, Alexa 680, Alexa 790, CY2, CY3,
CY5, DyLight 488, DyLight 550, DyLight 650, Ethidium bromide, IRDye 680RD, IRDye 800CW,
Rhodamine, StarBright™ B700, SYPRO Ruby blot, CY5.5, CY7, Coomassie Blue, Copper stain, Fast
Blast™, Silver stain, Zinc stain, GelGreen, GelStar, SYBR® Gold, SYBR® Green, SYBR® Safe
31. Sistemin Bant kesimleme için ücret karşılığı alınabilecek UV Kalkanı olmalıdır.
32. Cihazla beraber dökümantasyon ve kantitasyon için bir software verilmelidir.
33. Software 1-D elektroforez jelleri, dot blotlar, slot blotlar ve analizini yapabilecek esnekliğe sahip olmalıdır.
34. Moleküler ağırlık analizlerinde istatistiksel regresyon metodu olarak Point to point (semi-log), logistic, cubic
spline ve linear (semi-log) metodlarını kullanabilmelidir.
35. Miktar analizlerinde istatiksel regresyon metodu olarak Linear,Point to point, cubic spline metodlarını
kullanabilmelidir.
36. Yazılım her uygulama için flat fielding düzeltme işlemini yapmalıdır.
37. Yazılım tüm çalışma dosyasını (görüntüleme, sonuçlar, raporlar) bir protokol dosyası içerisinde
saklayabilmelidir. Protokoller değiştirilebilir, tekrar kaydedilebilir, tekrar kullanılabilir ve çoklu kullanıcılar
arasında paylaşılabilir olmalıdır.
38. Bir protokol dosyası oluşturularak aşağıdaki işlemlerin tamamı tek tuşa basarak yapılabilmelidir.
a. Otomatik Lane (Hat) tesbiti
b. Otomatik Bant tesbiti
c. Otomatik markır tesbiti
d. Otomatik rapor oluşturma
39. Yazılım, kullanıcıya kolaylık sağlamak amacıyla herhangi bir görüntüleme işlemi için adım adım neler
yapılması gerektiğini gösteren eğitici videolar içermelidir.
40. Yazılım elde edilen imajlardan 3 boyutlu görüntü oluştura bilmedir.
41. Yazılım lane profili çıkartmalı buradaki histogramdan doğrudan bantların sınırları ayarlanabilmedir.
42. Yazılım, Beta actin ve benzeri herhangi bir referans protein kullanılmaksızın, total protein normalizasyonuna
olanak verecek özelliğe sahip olmalıdır.
43. Yazılım elde edilen imajlardan multichannel imaj yaratabilmeli, Multichannel imajlardan istenmeyen dalga
boyunu çıkartabilmelidir.
44. Protein ekspresyonu çalışmalarında HKP ile normalizasyonu yapmalı herhangi bir ek yazlıma ihtiyaç
duymamalıdır.
45. Yazılımdan oluşturulan raporda aşağıdaki bilgileri içermelidir;
a. Görüntü Alma Bilgisi
a. Hangi cihazdan görüntü alındığı
b. Pozlama süresi ve hangi ayarda alındığı
c. Işık kaynağı Kullanıldığı
d. Hangi filtre kullanıldı

b. Imaj Bilgisi
i.
Imajın alındığı tarih
ii.
Imaj büyüklüğü
iii.
Pixel büyüklüğü
c. Analiz bilgisi
i. Hat tesbit metodu
ii. Bant tesbit metodu
iii. Hat backround çıkartımı
d. Hat İstatistikleri
i. Hat numarası
ii. Backround çıkartılmış toplam bant volümü
iii. Toplam Bant volümü
iv. Backround çıkartılmış toplam hat volümü
v. Toplam hat volümü
vi. Backround volümü
vii. Normalizasyon Faktörü
e. Hat ve Bant Analizi
i. Bant Numarası
ii. Bant adı
iii. Moleküler Ağırlık (KDa veya BP)
iv. Relative Front
v. Backround çıkartılmış Bant Volümü
vi. Bant Volümü
vii. Absolute Miktar
viii. Relatif Miktrar (Referans banda göre)
ix. Bantların içindeki Volüm yüzdesi
x. Normalizasyon Faktörü
xi. Normalize edilmiş Volümü

Dik Tip Otoklav Teknik Şartnamesi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

Cihaz dik tip olmalıdır.
Merkezi kilit sistemi ile kapak kolayca kilitlenebilmelidir.
Cihazın kilit sistemi operasyon sırasında ve sıcaklık ile basınç güvenlikli bir bölgeye düşene kadar kilitli
kalmalıdır.
Cihazın içinde bulunduğu işlem açık ve net bir şekilde ekrandan izlenmelidir.
Cihazdaki güvenilir otomatik hava tüketim sistemi, saf buhar altındaki sterilizasyonu her zaman için garanti
edilmelidir.
Cihaz, operasyon sonrası, buharı yavaşça serbest bırakmalı ya da ayarlama sistemi ile doğal olarak soğutmalıdır.
Cihaz, sterilizasyon sonrası ısıtma yapabilmeli ve bu sayede kültür ortamlarını eritmelidir.
Cihaz operasyonları ay, gün, saat ve dakika olarak başlatabilecek şekilde kurulmalıdır.
Herhangi bir güç kesintisine karşı, işlem hafızaya alınacaktır, ve çalışma gücü tekrar temin edildiğinde yeniden
devreye girmelidir.
Opsiyonel olarak; sıcaklık sensörü, otomatik su sağlayıcı, ön-ısıtma, hızlı soğutma, yazıcı ve kaydedici
takılabilmelidir.
Cihazın hacmi en az 50 litre olmalıdır.
Cihazın kullanılabilir maksimum sıcaklığı 140ºC ve kullanılabilir maksimum basıncı 0.27 MPa (2.7 kg/cm²)
olmalıdır.
Cihazın kullanılabilir sterilizasyon için sıcaklığı 101-140ºC, eritme için sıcaklığı 40-99ºC, ılıtma için sıcaklığı
40-60 ºC olmalıdır.
Cihazda işlem sırasında geçen zaman sterilizasyon ve eritme için başlangıç zamanından 48 saate, istenildiğinde
de sürekli olarak kullanılmalıdır. Ilıtma için geçen zaman başlangıç zamanından 48 saate kadar devam
etmelidir.
Cihaz, mikroprosesör kontrollü, grafik göstergeli, üç haneli sıcaklık göstergeli, PID kontrollü, iki hane saati ve
iki hane dakikayı göstermek üzere dört haneli zaman göstergesi sistemi olmalıdır. Cihazda, sıcaklık ve zaman
bütünleşmiş sistem olarak takip edilmelidir.
Cihaz, doymuş buharı, elektrik ısıtıcısı, elektronik veya manyetik sistem araçları ile üretmelidir. Cihazın buhar
sistemi sıcaklık ve zamandan bağımsız olmalıdır.
Cihaz, işlem esnasında, ısıtma- sterilizasyon- buharın boşaltılması veya doğal soğutma; ısıtma- sterilizasyonbuharın boşaltılması- ılıtma ile eritme- ılıtma işlemlerinden birinin sırasını takip edilmelidir.
Cihazın çift kilit sistemi, kapak kapanmasını kontrol sistemi, yüksek basınç ve yüksek sıcaklık dedektör sistemi,
su kesintisini önleyici sistemi, sensör kırılmasına, anormal zamana, güç kesintisine karşı geliştirilmiş hafızası,
güvenlik vanası, ufak sızıntılar için açıklık, aşırı akım ve kısa devreye karşı geliştirilmiş güvenlik sistemleri
bulunmalıdır.
Cihazın güvenlikli basınç işlemi 0.29 MPa değerinde gerçekleşmelidir.
Cihaz 50/60 Hz. ve 220/230/240V’da çalışmalıdır.
Cihazın üzerinde paslanmaz çelikten yapılmış veya yüksek sıcaklığa paslanmaya karşı dayanıklı su hortumu
olmalıdır.
Cihazın üzerinde atık bidonu ve 2 adet paslanmaz tel sepet standart olarak bulunmalıdır.
Cihazla beraber ilave olarak 3 adet orijinal cihazla aynı marka paslanmaz tel sepet ve 5 adet otoklav deodorantı
2 adet orijinal atık bidonu 20 koli (700adet/koli) 90mm steril plastik petri kutusu 10 paket değişik ebatlarda
otoklav poşeti, 5 adet otoklav bandı verilmelidir.
Cihaz ISO ve CE belgelerine sahip olmalıdır.
Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek
parça ve servis garantisi verilmelidir.

Masaüstü Santrifüj Teknik Şartnamesi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
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20.
21.
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28.

Cihaz masa üstü tip ve mikroprosesör kontrollü olmalıdır.
Cihaz çok amaçlı kullanıma uygun bir çok rotor tipine sahip olmalıdır.
Cihaz çok çeşitli açılı, açılır tip, eppendorf ve PCR stripleri için açılı rotorlar takılabilmelidir.
Cihazın sabit açılı rotor ile birlikte maksimum hızı 15,000 rpm ve maksimum RCF değeri 24,249 xg
olmalıdır.
Cihazın açılır rotor ile birlikte maksimum hızı en az 5,000 rpm ve maksimum RCF değeri en az 5,394
xg olmalıdır.
Cihazın sabit açılı rotor ile birlikte maksimum kapasitesi en az 6x85 ml, açılır rotor ile birlikte en az
4x750 ml olmalıdır.
Cihazda pulse modu bulunmalıdır. Zaman ayarı ˂100 dakikaya kadar ayarlanabilmelidir, ayrıca sonsuz
çalışma modu bulunmalıdır.
Cihaz dijital göstergeli olmalıdır. Bu göstergeden hız, kalan zaman okunabilmelidir.
Cihazın ön paneli üzerinden zaman ve hız aralığı ayarlanabilmelidir.
Cihazda hıza ve tuşlarla girilecek olan rpm değerine göre otomatik RCF değerini hesaplayabilmeli ve
ekranda gösterebilmelidir.
Cihazda parametreleri kolay set edebilmek için kontrol panelinde yumuşak membran tuşları
bulunmalıdır.
Cihazda çalışma bittiğinde sesli alarm vermelidir. Bu alarmın ses düzeyi ve tekrarlama sayısı kullanıcı
tarafından düzenlenebilmelidir.
Cihazda bulunan “At Set Speed” fonksiyonu ile zamanlayıcı ayarlanan hıza ulaşıldığında başlamalıdır,
ya da isteğe bağlı olarak start verildiğinde zamanlayıcı başlamalıdır.
Cihazla birlikte verilecek rotor ve adaptörler 4x750 ml swing-out rotor (Round bucket 500 ml _ 4 adet,
16 x 15 ml, Conical Multi-Tube Rack of Bucket, 5 x 50 ml Conical Multi-Tube Rack of Bucket ve
30x1,5/2.0ml kapasiteli sabit açılı rotor ile verilmelidir.
Cihazla beraber 4x750 ml rotora uygun 8 adet 500ml kapasiteli santrifüj şişesi verilmelidir. 250
adet 15 ml tek tek steril falkon tüpü 250 adet 50 ml tek tek steril falkon tüpü 2500 adet steril 2 ml
flat cap plastik santrifüj tüpü, 2500 adet 1,5 ml steril plastik santrifüj tüpü verilmelidir.
Cihazın gürültü seviyesi ≤60 dB olmalıdır.
Cihaz hızlanma ve yavaşlama eğrisi ayarlanabilmelidir. Hızlanma 9 basamak şeklinde, yavaşlama 10
basamak şeklinde seçilebilmelidir.
Cihazın en az 100 program hafızası olmalıdır.
Cihazda otomatik rotor dedeksiyon sistemi bulunmalıdır. Bu sistem sayesinde cihaz konulan her rotoru
otomatik olarak tanımalıdır.
Cihaz dengesiz yüklemeleri hissedebilecek ve böyle bir durumda çalışmasını durdurmalıdır.
Cihazın güvenli kapak kilidi ve tuş kilidi olmalıdır.
Cihaz çalışmasını tamamladığında kapak otomatik olarak açılmalıdır.
Cihazın kapak düşme koruması bulunmalıdır, bu durum örneklerin yerleştirilmesine ve çıkarılmasına
kolaylık ve güvenilirlik sağlamalıdır.
Cihazın dış yüzeyini oluşturan malzeme iç ve dışta paslanmaya karşı korunmuş olmalıdır.
Motorun gövdeye bağlantısı ve gövdenin zemine ayak teması, titreşimleri asgariye indirecek esnek
malzemeden yapılmış olmalıdır.
Cihazın güç tüketimi en fazla 1.5 KVA olmalıdır.
Cihaz 220 volt, 50 Hz. şehir cereyanı ile çalışacaktır. %10’luk gerilim değişmelerinde cihazın
afonksiyonları çalışmaz hale gelmemelidir.
Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz, 10 yıl ücreti mukabilinde yedek parça servis
garantisi altında olmalıdır.

Süperkritik Akışkan Ekstraksiyon Sistemi Teknik Şartnamesi
1. Önerilen sistem, yarı otomatik olarak super kritik akışkan ekstraksiyonu yapabilmeli ve kullanıcının esnek
olarak çalışmasını programlayabildiği laboratuvar ölçekli bir sistem olmalıdır.
2. Sistem masaüstü kullanıma uygun olmalıdır.
3. Sistem, çift alüminyum pompa başlığı, Furon Seal, safir pistonları ve entegre termoelektrik soğutucu, tek step
motorlu kam tahrikli pompa mekanizması, çift kontrol valfleri, paslanmaz çelik akış yolu, tahliye valfi ve
basınç dönüştürücüden oluşan pompa setini içermelidir.
4. Pompada seçilen basınç değeri için sabit basınç modu olmalıdır. Akış hızı pompa tarafından otomatik olarak
sağlanmalıdır.
5. Pompa akış hızı 0.01-24.0 mL/dakika (0.008 to 18 grams/min)
arasında %2 doğrulukta ayarlanabilir
olmalıdır.
6. Pompanın sistemle bağlantısı RS-232 seri bağlantı portu ile olmalıdır.
7. Pompanın maksimum basınç değeri (akış hızına bağlı olarak )10000 psi olmalıdır.
8. Pompanın kontrol valfleri akışın 0 psi ya düşmesine olanak sağlayacak yapıda olmalıdır.
9. Pompanın alüminyum pompa başlıkları 12mL/dakika kapasitede olmalıdır.
10. Pompanın ön yüzeyinde bulunan keypad ve LED ekran ile operasyon için kontrol ve ayarlama yapılabilir
olmalıdır.
11. Pompanın ön panelinde yer alan kontrolöründe akış 0.01 mL/dakika artışlarla ayarlanabilmelidir.
12. Pompanın titreşimi 1000 psi da, 12mL/dakikada, %100 metanol akışında +/- %1 olmalıdır.
13. Akış hasssiyeti 1000 psi ve %100 metanol akışında %0.5 RSD olmalıdır.
14. Sistemde dinamik/static (HVR) valfler bulunmalı ve bu valfler 15000 psi basınca dayanıklı olmalıdır.
15. HVR valfler, İki parçalı stem, düz kapatma ve metalden metale temaslı uzun ömürlü ve yüksek basınçlara,
sıcaklıklara ve çok çeşitli aşındırıcı ya da agresif akışkanlara karşı dayanma yeteneğine sahip olmalıdır.
16. Sistemde bulunan, Manuel Sınırlayıcı Vana, Mikrometre ayarlanabilir kısıtlayıcı valf yapıda olmalı, 0,11 ml/
dak'dan - 24,0 ml / dakika sıvı CO2 ile 10,000 psi arasındaki çok düşük ve yüksek akış oranlarına kadar
akışkanların ve gazların hassas kontrolünü sağlamak üzere tasarlanmış olmalıdır.
17. Sitemin fırın kısmı kullanılacak olan ekstraktör için uygun yapıda olmalıdır. Fırının geniş kapağı sayesinde
ekstraktöre ulaşım kolaylığı sağlamalı ve farklı tip ekstraktör kullanımına olanak sağlamalıdır.
18. Sistemde bulunan ön ısıtıcı ile, akışkanın sıcaklık stabilitesini sağlamak amacıyla akışkan ekstraktör öncesinde
ısıtılmalıdır.
19. Sistem üzerinde sıcaklık ve basıncın ayrı ayrı gösterildiği LED ekran olmalıdır.
20. Sıcaklık ayarlaması ortam sıcaklığından 200 ºC ye kadar yapılabilmelidir.
21. Sıcaklık hassasiyeti +/- 0.5 olmalıdır.
22. Ekstraktör fırınının tasarımı 100 mL ekstraktör ile çalışmaya uygun olmalıdır.
23. Sistemin numune toplama modülü fırının dışına monte edilmiş olmalı ve ekstraksiyon kabından alınan analit,
ısıtılmış, termostatlı, değişken bir sınırlayıcı valf üzerinden toplama kabına alınmalıdır.
24. Toplama kabı olarak EPA toplama kapları kullanılmalıdır. Standart olarak 100mL için 40 mL toplama kapları
verilmelidir. EPA toplama kapları için farklı boyutlar isteğe bağlı olarak verilmelidir.
25. Toplama kabı olarak ayrıca SPE kartuşları, çözücü ile doldurulmuş olan toplama şişeleri de kullanılabilmelidir.
26. Sistem, fırın sıcaklığı ve kısıtlayıcı valf sıcaklığı için PID “fuzzy logic controller” kullanmalıdır. Bu sayede ,
fırının (basınçlı kap) ve kısıtlayıcı valf sıcaklık bölgelerinin bağımsız olarak kontrolü sağlanabilmelidir.
27. Basınç, alt ön panele monte edilmiş bağımsız bir kumanda ile ayarlanabilmelidir. Sistem, uygun "ayar noktası"
girişine ve sistem parametrelerinin görüntülenmesine sahip bir PID tabanlı kontrolöre sahip olmalı ve pompa
sisteminin tüm otomatik fonksiyonlarına bu kontrol cihazından erişilebilmelidir.
28. Sistemle birlikte tercihe göre 5, 10, 25, 50 veya 100 mL lik ekstraktörlerle çalışılabilmelidir.
29. Sistemle birlikte aşağıdakileri içeren detaylı bir kılavuz verilmelidir.
* Komple Kullanma Talimatları
* Sistem P & ID
* Modüllerin genel düzenleme resimleri
* Ana numune kabının montaj çizimleri
* Kontrolör sistemi için elektrik şemaları
* Tavsiye edilen yedek parça listesi
* Kurulum, çalıştırma ve bakım talimatları.
30. Sistem 220 VAC, 50/60 Hz şehir elektriğinde çalışabilmelidir.
31. Sistem ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir;
a) Yardımcı Çözücü Modülü: Manuel, İzokratik yardımcı çözücü pompası, 0,01 ila 10,00 ml/dk'da 8.000 psi'ye
kadar çözücü değiştiricilerin eklenmesine izin verir.
b) Gaz Akış Ölçer: Genleşmiş gazı ölçer; 0-16 SLPM. Tüketilen gaz miktarı hesaplanabilir.
c) Sıralı CO2 Filtresi: SFT-10 CO2 Pompasını CO2 Kaynağındaki kirleticilerden korur

32. Cihazla birlikte kalibre edilebilir otoklavlanabilir 8 kanallı pipetten; 0.5-10 ul (1 Adet), 10–100 ul (1 Adet),
30-300 ul (1 Adet) toplam 3 adet verilmelidir.
33. 10 poşet 0.2 ml’likeppendorf tüp (1000 adet/poşet); 10 poşet (1000 adet/poşet) 0.5 ml’lik eppendorf tüp ve 10
poşet (1000 adet/poşet) 1.5 ml’lik eppendorf tüp verilmelidir.
34. Cihazla birlikte aşağıdaki yedek parçalar ücretsiz olarak verilmelidir.
Vessels seals…………………...2 Paket.
1/8” Nut Kit for On/Off Valve…1 Adet
1/8” Ferrule for On/Off Valve….1 Adet
Replacement 10kpsi Rupture Disc…1 Adet
5 Micron Filter Bag ………………2 Paket
İnline CO2 filtre…………………..1 Adet
Yedek hortum seti………………..1 Set
35. Cihaz fabrika ve montaj hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır.

Spektrofotometre (Nano) Teknik Şartnamesi
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Cihaz mikro hacimlere uygun, dahili numune portu sayesinde çift sarmal DNA ölçümü yapabilen, 1901100 nm metre aralığında çalışabilen spektrofotometre olmalıdır.
Cihazın spektral bant genişliği 5 nm olmalıdır.
Cihazın ışık kaynağı Xenon lamba olmalı ve en az 3 yıl garantili olmalıdır. Cihazla birlikte bir (1) adet
yedek Xenon lamba ücretsiz verilmelidir.
Cihazın dalga boyu doğruluğu ±2 nm ve tekrarlanabilirliği ±1 nm olmalıdır.
Cihazın kaçak ışık değeri NaNO2 kullanarak 220 nm'de ve 340 nm'de <0.5%T olmalıdır.
Cihazın absorbans aralığı -0,3A 2,5A olmalıdır.
Cihazın absorbans doğruluğu ±0,005A ve tekrarlanabilirliği 0 - 0,5A'da ±0,003A , 0,5A - 1,0A'da
±0,007A olmalıdır.
Cihazın ışık yolu 0.5 mm ve doğruluğu ±5 µm olmalıdır.
Cihazın CCD dedektörü bulunmalıdır.
Cihaz 0,5 µl hacimde DNA örneği ile çalışılabilmelidir.
Cihazın maksimum DNA konsantrasyonu 2.500 ng/µl olmalıdır.
Cihazın tespit limiti 1 ng/µl olmalıdır.
Cihazın hiçbir zaman kalibrasyona ihtiyacı olmamalıdır.
Cihaz üzerinde entegre renkli dokunmatik ekran bulunmalıdır.
Cihaz en fazla 4 saniyede ölçüm yapabilmelidir.
Cihaza entegre yazılım üzerinden önceden programlama ile DNA, RNA, oligonükleotid ve protein
ölçümleri yapılabilmelidir.
Cihaz DNA,RNA ,Oligo ve protein saflık ve konsantrasyon hesaplamasında kullanılan özelleştirilmiş
metotların yanısıra kişiye özel metotlar oluşturup saklama imkanına sahip olmalıdır.
Cihaz, hızlı ölçüm, dalga boyu taraması, kantitatif ve kinetik hızlı ve kolay kullanım için modüller
içermelidir.
Cihaz tek başına data logging yapabilmeli ve veriler USB Flash Bellek ile alınabilmelidir.
Cihaz istenildiği takdirde bilgisayara bağlanabilmeli ve yazılım vasıtasıyla DNA, RNA, Oligonükleoit,
dye labelling, Tm hesaplaması, direk UV ve kolorimetrik protein metotlarını çalışabilmelidir. Bu
yazılım cihaz ile beraber ücretsiz olarak verilmelidir.
Cihaz herhangi bir çıkarılan parça içermeyen numune portuna sahip olmalıdır. Numune portuna
numune konulduktan sonra üzerini kapatmadan ölçüm yapılabilmelidir. Böylece çalışma kolaylığı
sağlanmış olmalıdır.
Teknik özellikler orijinal katalog üzerinde madde madde belirtilmelidir.
Cihaz 220V 50Hz elektrikte çalışabilmelidir.
Cihaz fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 2 yıl süre ile garantili olmalıdır.
Cihazı teklif eden firma en az 7 yıl süre ile bakım-onarım, yedek parça ve servis hizmeti sağlamalıdır.
Cihazla birlikte aşağıda özelliklere sahip dizüstü bilgisayar verilmelidir;
En az Intel Core i5 işlemci tipine sahip olmalıdır.
Ekran Boyutu en az 15.6 in olmalıdır.
En az 512 Gb SDD Harddisk kapasitesi olmalıdır.
İşletim sistemi tercihen Windows 10 Pro olmalıdır.
En az 2 adet USB girişi olmalıdır.
Garanti süresi 24 ay olmalıdır.

Hızlandırılmış Solvent Ekstraksiyon Sistemi
Teknik Şartnamesi
Sistem katı yada yarı katı malzemelerden sıcaklık ve basınç yardımıyla kısa sürelerde otomatik olarak solvent
ekstraksiyon metodu ile numune hazırlamalıdır.
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Sistem 24 adet hücre kapasitesine sahiptir.
Opsiyonel olarak 1, 5, 10, 22, 34, 66 ve 100 ml numune hücreleri sağlanabilmelidir.
Fırın sıcaklık kontrolü 200 ºC’ ye kadar olmalıdır.
Sistem çalışma basıncı 1500 psi olmalıdır.
Isıtma süresince otomatik basınç sensörü ve basınç güvenliği olmalıdır.
Toplama şişesine sıvının ulaştığını ve ekstraktın seviyesini anlayan sensör olmalıdır.
Sistem üzerinde menü kullanımlı ekran bulunmalıdır.
Ekstrakların toplanma haznesi 24 şişelik kapasiteye sahip olmalıdır.
Otomatik yıkama sistemi bulunmalıdır.
Aynı numuneden birden fazla ekstraksiyon yapabilmelidir.
Ekstraksiyon toplama şişelerinin hacmi 60 ml olmalıdır.
İstenildiği taktirde 250 ml şişeleri de toplama şişesi olarak kullanabilmelidir.
Sistem EPA tarafından onaylanmış olmalıdır.
Sistem üç ayrı çözgeni karıştıracak üniteye sahip olmalıdır.
Cihazla birlikte gerekli sarf ve yedek malzemeler verilmelidir.
Cihaz fabrika ve montaj hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır.
GEREKLİ SARF VE YEDEK MALZEMELER

5, 22, 66 ve 100 mL çelik hücrelerden 6’şar adet verilmelidir.
Hücreler için selülöz filtre 100/pk 20 pk verilmelidir.
Ekstraksiyon hücresi için o-rings 50/pk 3 paket verilmelidir.
PEEK contadan 50/pk 1 paket verilmelidir.
Filtre yerleştirme aleti verilmelidir.
Cihazla birlikte kalibre edilebilir otoklavlanabilir tek kanallı 3 adet pipet seti verilmelidir (her bir set içerisinde; 1
Adet: 0,1-2,5ul; 1 Adet:0,5-10ul; 1 Adet: 10-100ul; 1 Adet: 100-1000ul olmalıdır)
7. 10’ar poşet (her pipet tipi için ayrı hacimlerde) 1000 adet/her poşet pipet ucu verilmelidir.
8. 10 poşet 0.2 ml’likeppendorf tüp (1000 adet/poşet); 10 poşet (1000 adet/poşet) 0.5 ml’lik eppendorf tüp ve 10
poşet (1000 adet/poşet) 1.5 ml’lik eppendorf tüp verilmelidir.
9. Toplama için 60 ml şişelerden 72/pk 2 paket, 250 ml şişelerden 12/pk 1 paket verilmelidir.
10. Sistemle birlikte iki adet azot tüpü ve min 15 bar regülatör verilmelidir.
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