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Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne 
getirmeleri rica olunur.
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TEKLİF MEKTUBU
S IR A  NO M A L Z E M E N İN  A D I M İK T A R I B İR İM

B İR İM  F İY A T I 

(K D V  H A R İÇ )
T O P L A M  F İY A T I 

(K D V  H A R İÇ )
1 KAM ERA 6 A D ET
2 KAM ERA KAYIT CİHAZI 1 A D ET
3 KAM ERA KABLOSU 100 M ETRE
4 KART O KU YUCU 4 A D ET

TO PLA M  (KD V  HARİÇ)

NOTLAR

1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.

2 TEKLİFLERİN EN GEÇ 05.02.2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11:30'A KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE 
VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
4 TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.

5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMEYEN TEKLİF MEKTUPLARI 
DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE EN GEÇ 1 AY SONRA ULAŞMAYAN TEKLİFLER 
GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

7 NUMUNE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
8 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.

9 MUAYENE KOMİSYONUNCA YÜKSEK BULUNAN TEKLİFLER VE MUAYENE KOMİSYONUNCA KABUL EDİLMEYEN ÜRÜNLER İADE EDİLECEKTİR.



ART A- 858 PROXIMITY ( KART & ŞİFRE ) OKUYUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Proxımıty Kart O kuyucu Ekranda Tarih-Saat gözükmelidir.

2. Proxımıty kart okuyucu , şifre ve proxim ity ( ops..M ıfare ) kart ile geçişleri desteklemelidir.

3. Cihaz üzerinden ekrandan N etwork ayarları, Kişi K ayıtları, C ihaz Ayarları Yapılabilmelidir.

4. Cihaz yönetim  m enüsüne giriş yetkilendirilebilm elidir.

5. Proxımıty Kart okuyucu Sdkart bellek ile bilgi taşım a seçeneği olmalıdır.

6. Proxımıty Kart okuyucu usb ile bilgisayara bağlanabilmeli ve veritransferi yapılabilmelidir.

7. Proxımıty Kart O kuyucu en az 2.000 Kişi Kullanıcı K apasitesine sahip olacaktır.

8. Proxımıty Kart O kuyucu en az 50.000 log (giriş-çıkış) kaydı kapasitesine sahip olacaktır.

9. Proxımıty Kart O kuyucu Okuyucu 12 v DC ile çalışm alıdır.

10. Proxımıty Kart O kuyucu -10 / + 60 derece sıcaklıklarda çalışabilecek endüstriyel malzemeden 

olmalıdır.

11. Proxımıty Kart Okuyucu okuyucusu RS485 iletişim protokolünüde desteklemelidir.

12. Proxımıty Kart O kuyucu üzerinde Röle çıkışı olmalı ve Kapı ve Turnike Açm a Özelliği olmalıdır.

13. Proxımıty Kart Okuyucu röle çıkışı olmalı ve kapı, turnike , bariyer kontrolü yapabilmelidir.

14. Proxımıty Kart O kuyucu zil çaldırma özelliği olm alı ve gün içinde sekiz farklı zaman

15. Proxım ıty Kart Okuyucu, yüzey ve gömme tip m ontaja uygun olacaktır.

16. Proxımıty Kart O kuyucu işlem süresi 1.000 kişiye kadar en fazla 1 saniye olacaktır..

17. Proxımıty Kart O kuyucu TCP/IP Protokolüne göre sistem netvvork ağına bağlanabilmelidir. 

Cihaz ile bilgisayar arasında 25 metreye kadar ek cihazı olmaksızın çalışabilmelidir.

18. Proxımıty Kart Okuyucu üzerinde sesli ve görsel uyarılar bulunacaktır.

19. Proxımıty Kart O kuyucu aynı zam anda opsiyonel olarak EM, RFID veya Kart okuma 

özelliğine sahip olmalı ve kullanılacak kartlar dünya standartlarında olmalıdır.

20. Proxımıty Kart O kuyucu K artlan  okuma mesafesi en az 3 cm olmalıdır.

21. Proxımıty Kart O kuyucu En az 2 Mb koruyucu ram bulunmalıdır.

22. Proxımıty Kart O kuyucu Sistem ile ilgili kontroller PC sistemi ile uzaktan bağlanarak da 

yapılabilir.

23. Personel kartını okuttuğu anda sistem hareketin geçerli olduğunu ses, gösterge ve ışık yoluyla 

bildirmelidir.

24. Cihazdaki bilgiler çevrim içi olarak bilgisayara aktarılabilmelidir. C ihaz ile bilgisayar arasındaki 

bağlantıda kopm alar olduğunda bilgi kaybı olm adan cihaz bilgileri belleğinde saklamalıdır.

25. Bilgi toplam ayı bilgisayardan bağım sız halde yapar. 50.000 giriş -  çıkış bilgisini hafızasında 

saklar.

26. Ürün 2 yıl cihaz garantisi ve 10 yıl yedek parça garantisi olmalıdır.



1. Cihaz, 8 kanal video ile 4 kanal ses girişli, tek başına işlem yapabilen Dijital Video Kaydedici "Standalone Digital Video 
Recorder" cihazı olmalıdır.

2. Cihaz 8 adet 4MP kamera desteklemelidir.
3. Cihaz 5 in 1 Teknolojisini ( IP,AHD,CVBS,TVI,CVI,) desteklemelidir.

4. Cihazda Kolay kullanım için üzerinde kontrol tuşları bulunmalıdır.

5. Cihaz kendi üzerinde yüksek çöznürlükte görüntü veren 1 VGA ve 1 HDMI(4K) video çıkışına sahip olmalıdır.

6. Cihaz üzerinden, bir monitöre görüntü çıkışı verirken ilave olarak herhangi bir VGA ya da HDMI dönüştürücüye ihtiyaç 
duymamalıdır.

7. Cihaz üzerinde en az 2 adet USB arayüz girişi olmalıdır. Bu girişlerden biri mouse kontrolü için kullanılırken diğeri ile 
USB yedekleme yapılabilmelidir.

8. Cihaz, USB arayüz üzerinden mouse ile kontrol edilebilmelidir.

9. Cihaida 4 alarm girişi 1 adet alarm çıkışı olmalıdır.

10.Cihaz, uzaktan kumanda ile kontrol edilebilmelidir.
11.Cihaz İP 4 adet 4MP, 4 adet 4MP AHD desteklemelidir.

12.Cihazın üzerinde, 1 adet Ethernet (10/100 Base-T) ve 1 adet RS485 data arayüz giriş-çıkışı olmalıdır.
\

13.Cihaz, RS-485 data bağlantısı için ek bir aparata ihtiyaç duymamalı ve doğrudan bağlantı yapılarak kontrol 
sağlamalıdır.

14.Cihaz 1 adet SATA HDD (Harddisk) destekler yapıda olmalı ve bu SATA portları üzerinden toplam TB HDD kapasitesini 
desteklemelidir.

15.Cihaza SATA HDD takılırken ilave bir dönüştürücüye ihtiyaç duymamalıdır.

16.Cihaz, besleme, netvvork erişimi ve kayıt işlemlerini cihazın önünde bulunan Led ışıklı gösterge ile belirtir yapıda 
olmalıdır.

17.Cihaz, USB Bellek, USB HDD (Hard Disk), Flash Memory Stick ve Uzak PC' deki (Local Netvvork' ten ya da Internet' ten) 
FTP sunucusuna yedekleme yapabilecek yapıda olmalıdır.

18.Cihaz, bir FTP sunucuya otomatik olarak belirlenen aralıklarda yedekleme yapabilmelidir.

19.Cihazda, FTP sunucuya gönderilecek yedek dosyaları tüm veriler ve sadece olay olarak ayrı ayrı seçilebilmelidir.

20.Cihazda, FTP sunucuya hangi kameraya ilişkin verinin yedek olarak gönderileceği ayrı ayrı seçilebilmelidir.

21.Cihaz bir kontrol klavyesi ile kontrol edilebilmelidir.

22.Cihaza bağlanan kontrol klavyesi cihaza takılan Speed Dome kameralar ile PTZ ünitelerini kontrol edebilmelidir.

23.Cihaz, olası virüs bulaşma ihtimaline karşın Embedded (Gömülü) Linux İşletim Sistemine sahip olmalıdır.

24.Cihaz, tüm kanallardan PAL formatında 4mp yüksek çözünürlükte gerçek zamanlı görüntüleme yapabilmelidir.
25.Cihaz, görüntü ayarlarından ekranda görüntülenecek kamera kanal numarası, başlığı, ekranı bölme modu
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26.Cihazda ana ekranda dörtlü (eşit şekilde bölünmüş kareler) bölünerek ya da tek tek tam ekran olarak görüntüleme

seçilebilmelidir.

yapılabilmelidir.



27.Cıhaz, Tarih-Saat bilgisi ile beraber kayıt yapıp yapmadığını, HDD kapasitesi hakkında bilgiyi, menüde bir kullanıcı 
oturumu açılıp açılmadığını ve netvvork bağlantı durumunu gösteren durum çubuğuna sahip olmalı ve bu durum 
çubuğunun ekranda görünüp görünmemesi seçilebilir olmalıdır.

28.Cihaz, görüntüsü üzerindeki durum çubuğu ile kayıt yapılan Hard diskin ne kadar boş alanı kaldığını gösterir yapıda 
olmalıdır.

29.Cihazın görüntüsü üzerindeki durum çubuğu ile netvvork üzerinden kaç kişinin bağlı olduğunu gösterir yapıda 
olmalıdır.

30.Cihaz, VGA ya da HDMI video çıkışına takılı ana monitör üzerinden sadece istenilen kamera görüntülerinin bellirli bir 
süre ile dörtlü (eşit şekilde bölünmüş kareler) bölünerek ya da tek tek tam ekran olarak geçiş yapabilmelidir.

31.Cihaz, herhangi bir kamera görüntüsünden hareket algılama ya da alarm girişinden gelecek tetik doğrultusunda 
istenilen kameralarla dörtlü (eşit şekilde bölünmüş kareler) bölünerek ya da tek tek tam ekran olarak görüntü 
verebilmelidir.

32.Cihaz, her bir kanalda ayrı ayrı kontrast, parlaklık, renk tonu ve saturasyon gibi görüntü ayarlar yapılabilir yapıda 
olmalıdır.

33.Cıhaz, her bir kanalda 396 adet (18x22) bölgeden hareket algılama alanı ayarlanabilir yapıda olmalı ve her kanalın 
hareket algılama hassasiyeti 0 ile 20 arasında ayarlanabilmelidir.

34-Cihaz, her bir kanalda 396 adet (18x22) bölgede istenmeyen alanların görüntüsünün görülmemesi ve bu alanların 
görüntüsünün kayıt edilememesi için maskeleme yapılabilir olmaldır.

35.Cihaz, her bir kanalına ayrı ayrı PTZ veya speeddome özellikli kameralar tanımlanarak, bu kameraları ayrı ayrı kontrol 
edebilir olmalıdır.

36.Cihaz, PTZ ya da Speddome özellikli kameraları kontrol edebilmesi için farklı haberleşmeprotokollerini (Pelco- D ve 
Pelco-P gibi 16 faklı protokol) ve farklı haberleşme hızlarını (2400, 4800, 9600,19200, 38400, 57600 ve 115200 gibi) 
desteklemelidir.

37.Cihaz, bağlanacak PTZ ya da Speeddome özellikli kameralarda farklı preset noktaları tanımlanıp, bu noktaları sırası ile 
otomatik gezebilecek şekilde otomatik tur özelliğine sahip olmalıdır.

38.Cihaz, her bir kanala en az 20 karakterden oluşan bir başlık verilebilir yapıda olmalıdır.

36.Cihaz, elektrik kesintisinden sonra otomatik olarak kayda başlama özelliğine sahip olmalı ve bu özellik açık / kapalı 
olarak seçilebilmelidir.

37.Cihaz, yeterli HDD kapasitesi olsa bile istenilen kayıt süresine ulaşıldığında (12 saat, 1 gün, 2 gün, 3 gün, 4 gün, 5 gün, 
6 gün, 1 hafta, 2 hafta, 3 hafta ve 30 gün gibi) otomatik silerek üzerine kayıt yapmaya devam etmeli ve bu sayede hep 
aynı sürede kayıt tutabilmelidir.

38.Cihaz, sürekli kayıt, hareket (motion) kayıt, zaman programlı (schedule) kayıt ve alarm anında kayıt yapabilecek 
şekilde 4 (dört) farklı kayıt moduna sahip olmalıdır.

39.Cihaz, olay durumunu, görüntü üzerinden hareket algılama, video sinyal kaybı ve alarm girişinden gelecek tetik 
doğrultusunda oluşturabilmelidir.

40.Cihaz, harekete duyarlı ve olay kayıtlarında, hareket ve olay oluşumundan öncesi için ön kayıt (pre-kayıt) süresi 5 ila 
300sn arasında ayarlanabilir olmalıdır. Ayrıca hareket veya olay oluşumundan itibaren kayıt (post- kayıt) süresi de 5 
ila 300 sn arasında ayarlanabilir olmalıdır. Böylece cihaz, olay durumunda toplam 600sn kayıt yapabilmelidir.

41.Cihaz, PAL formatında Half D İ (720x288 piksel) çözünürlükte kanal başına 25 Fps hızında gerçek zamanlı kayıt 
yapabilmelidir.



42.Cihaz, PALformatında Full D İ (720x576 piksel) çözünürlükte kanal başına 25 Fps hızında gerçek zamanlı kayıt 
yapabilmelidir.

43.Cihaz, PAL formatında 720P (1280x720 yani 1 mega piksel) yüksek çözünürlükte kanal başına 25 Fps hızında kayıt 
yapabilmelidir.

44.Cihaz, PAL formatında 1080P (1920x1080 yani 2 mega piksel) yüksek çözünürlükte kanal başına 15 Fps hızında kayıt 
yapabilmelidir.

45.Cihaz, PAL formatında 4MP (2560x1440 yani 4 mega piksel) yüksek çözünürlükte kanal başına 8 Fps hızında kayıt 
yapabilmelidir

46.Cihaz da, her bir kanal için, kayıt yapıp yapmama seçimi ayrı ayrı açılıp kapanabilmelidir.

47.Cihaz, aynı anda hem sürekli kayıt hem de olay kaydı yapabilmeli ve bu kayıt durumlarının hızı ile kalitesi her bir kanal 
için ayrı ayrı ayarlanabilmelidir.

48.Cihazda sürekli ve olay kayıt hızları, her bir kanal için çözünürlüğün desteklemesi durumunda 1 ila 25 Fps arasında 
seçilebilmen ve her bir kanalın görüntü kaliteleri düşük, orta, yüksek ve süper olarak ayarlanabilmelidir.

49.Cihaz, haftanın istenen günlerinde ve istenen saatlerinde önceden belirlenmiş kayıt ayarlarına göre kayıt 
yapabilmelidir. Bu sayede bazı kanallarda istenmeyen zamanlarda kayıt yapmaması ya da olay durumunda kayıt 
yapması ayarlanabilmelidir.

50.Cihaz, mevcuttaki ayrı ayrı 4 kanal ses girişinden her biri isteğe göre farklı bir kanal ile ilişkilendirilerek, o kanala 
görüntüsü ile senkronize ses kaydı yapabilir olmalıdır.

51.Cihaz, içerisnde kullanılan HDD' in çalışma sıcaklığı, çalışma süresi ve çalışma durumunu sürekli kontrol altında tutup, 
olası arıza durumunu önceden haber verebilen akıllı durum kontrolüne sahip olmalıdır.

52.Cihaz, netvvork üzerindeki bir DHCP sunucudan otomatik İP adres alabilmeli ve bu şekilde aldığı İP adres sabitlenebilir 
olmalıdır.

53.Cihaz, netvvork üzerinden iletişimde netvvork üzerinde çalışan başka sistemleri etkilememesi için bandgenişliği ayarı 4 
Kbps ile 16 Mbps arasında bir değerde sabitlenebilir ya da en iyi transfer için mevcut bandgenişiliğinin gerekirse 
tamamını kullanabilmesi için limitsiz olarak ayarlanabilir olmalıdır.

54.Cihaz, internet sağlayıcısı üzerinden herhangi bir statik İP adrese ihtiyaç duymadan, farklı lokasyondan erişm 
sağlanabilmesi için özel bir kullanıcı adına sahip olmalıdır. Bu kullanıcı adı ile statik İP adrese ihtiyaç duyulmadan 
erişim sağlanabilmelidir.

55.Cihaz, kameranın bulunduğu lokasyon ile karşılıklı sesli görüşme yapılabilmesi için çift yönlü ses desteğine sahip 
olmalıdır.

56.Cihaz, mevcut netvvork ya da internet bandgenişliğinin efektif olarak kullanılabilmesi ve görüntü transferinin de 
aksamadan yapılabilmesi için görüntüleme-kayıt çözünürlüğü ve kayıt hızı ile netvvork üzerinden aktarılacak görüntü 
çözünürlüğü ve kayıt hızı bir birinden bağımsız ayarlanan dual stream özelliğine sahip olmalıdır. Böylece 1080P yüksek 
çözünürlükte kayıt yapılırken aynı zamanda CİF çözünürlükte netvvork üzerinden görüntü taransferi yapabilmelidir.

57.Cihazın, dual stream özelliği ile netvvork üzerinden görüntü transferi CİF çözünürlükte 25 Fps hızında olup, görüntü 
kalitesi düşük, orta, yüksek ve süper olarak ayarlanabilmelidir.

58.Cihaz, istenilen 5 farklı mail adresine olay durumunda, oluşan olay hakkında bilgi veren elektronik posta 
gönderebilmelidir. Gönderilecek elektronik postaya olayın oluşma anındaki görüntünün fotoğrafını çekip ek olarak 
gönderebilmelidir.

59.Cihaz, özel bir gönderici adresi olmaması durumunda varsayılan bir gönderici adresine sahip olmalı ve bu adres 
üzerinden elektronik posta gönderebilmelidir.

60.Cihaz, olay durumunda gönderilecek elektronik po&z^a^tıfijft'^günlük raporunu da ekeyerek gönderebilmelidir.



60.Cihaz, oluşturulacak bir DDNS (Dynamic Domain Name Server) adresi üzerinden de internet sağlayıcısının bir statik İP 
adresine ihtiyaç duyulmadan uzak erişim sağlanabilir olmalıdır.

61.Cihaz, RS-485 arayüzü ile iki telli data kablosu üzerinden bağlantı kurulacak kontrol klavyesi ile kontrol edilebilir 
olmalıdr.

62.Cihazda P2P özelliği olmalıdır.

63.Cihaz, haraket algıladığında, üzerindeki dahili buzzer ile uyarı sesi verebilmelidir.

64.Cıhazın alarm çıkışı, görüntü üzerinden hareket algılama, video sinyal kaybı oluşması, sistem uyarıları (HDD disk 
hatası, kayıt sistem hatası, RTC düşük pil uyarısı, ağ bağlantısı kesilmesi, yönetici girişi, güç hatası, disk dolu, hatalı 
şifre girişi gibi) ve alarm girişlerine takılacak sensörlerden gelecek tetik doğrultusunda otomatik ya da manuel olarak 
el ile seçilerek uyarı verebilmelidir.

64.Cihaz, üzerinde bağlı olan PTZ ya da Speeddome özellikli kamerayı önceden tanmlanmış olay durumuna göre 
otomatik olarak kontrol edip yönlendirebilmelidir. Bu sayede algılanacak bir alarm tetiği gibi durumda önceden 
tanımlanacak preset noktasına konumlandırabili ya da tanımlı preset noktaları tur işlemini başlatabilmelidir.

65.Cihaza 01 ile 99 arasında bir İD numarası tanımlanabilmelidir. Tanımlanacak bu İD numarası ile yan yana kullanılacak 
cihazlar tek kumanda ile ya da tek kontrol klavyesi ile seçilerek ayrı ayrı kontrol edilebilmelidir. Bu kontrol sırasında 
cihazlar bir birine karışmayarak kumanda ya da klavye komutlarından etkilenmemelidir.

66.Cihazın Tarih-Saati manuel olarak el ile ayarlanabileceği gibi tanımlanacak bir zaman sunucusu üzerinden otomatik 
olarak ta ayarlanabilmelidir.

67.Cihazda 1 yönetici ile 10 kullanıcı tanımlanabilmelidir. Tanımlanacak kullanıcıların her birine ayrı ayrı kamera yetkisi 
verilerek sadece yetkili oldukları kamera görüntülerini görebilmeleri sağlanabilmelidir.

68.Cihazın kullanıcılarına ayrı ayrı kayıt oynatma, PTZ kontrol, görüntü yedeği alma, ayarlara müdahale etme, kayıt 
durduruma ve sistemi kapatma yetkisi tanımlanabilmelidir.

69.Cihazda, her bir kullanıcı için rakam ve harfler ile 20 karakterden oluşan özel kullanıcı adı tanımlanabilmeli ve bu 
kullanıcı adlarında büyük ve küçük harf kullanılabilmelidir.

70.Her bir kullanıcıya özel rakam ve harfler ile 20 karakterden oluşan özel şifre tanımlanabilmeli ve şifrede büyük küçük 
harf kullanılabilmelidir.

71.Cihaz, 16 adet (her bir kanalda) 4M Megapiksel yüksek çözünürlükte görüntü alabilen Analog HD (AHD) kamera 
desteklemelidir.

72.Cihaz, istenilen çift kanallarda (1-2 ve 3-4 şeklinde) yüksek çözünürlüklü AHD kamera ya da standart çözünürlüklü SD 
kamera kullanılabilir şekilde ayar yapılabilir olmalıdır. Böylece aynı cihazda hem AHD, Analog ve İP kameralar 
kullanılabilmelidir.

73.Cihaz, USB belleğe alınan yedekleri beraberinde belleğe atılan player dosyası ile izlemeyi sağlamalı ve herhangi bir 
bilgisayarda oynatmak için başka bir programa ihtiyaç duymamalıdır.

74.Cihaz, USB belleğe avi formatında yedek alarak herhangi bir bilgisayarda bu görüntü dosyalarının standart windows 
media player programı ile başka bir programa ihtiyaç duymadan izlenebilmesine imkan vermelidir.

75.Cihazın menüsü Türkçe olmalıdır.

76.Cihazın menüsü kolay anlaşılır, grafik tabanlı, hızlı bir yapıya sahip olmalıdır.

77.Cihazın grafik ekranlı menüsü kolay kayıttan oynatma, Şte^gj^eh^ye sistem bilgisini gösterir yapıda olmalıdır.



78.Cihaz, hafızadaki kayıt izlenirken ileri -  geri oynatma, görüntü dondurma, resim resim ilerleme, normal oynatma, hızlı 
oynatma (2X, 4X, 8X, 16X) hızlı kayıt oynatma desteğine sahip olmalıdır.

79.Cihazda, kayıttan ve canlı izleme de en az 3X dijital zoom yaparak görüntü içerisindeki istenilen bölgeyi büyütme ve 
gezinme özelliği olmalıdır.

80.Cihaz, H-264 formatında sıkıştırma yaparak kayıt yapmalıdır.

81.Cihazın, menü işlemleri ve tüm kontrolleri şifre korumalı olmalıdır.

82.Cihaz, Local Netvvork ya da internet üzerinden eş zamanlı olarak en az 10 kullanıcının aynı anda bağlanabileceği 
yapıda olmalıdır.

83.Cihaza uzaktan bağlanan yetkili kullanıcı İnternet Explorer' dan ya da program üzerinden cihazı kapatabilmeli, kaydı 
durdurup başlatabilmelidir.

84.Cihaz, Kurumsal Yönetim Sistemi gibi uzak yönetim yazılımına sahip olmalı ve bu yazılım sayesinde İnternetten ve 
Local Netvvork ten erişilip izlenerek kontrol edilebilir yapıda olmalıdır.

85.Internet Explorer dan ya da Kurumsal Yönetim Sisteminden cihaza erişerek canlı görüntü ile beraber cihazın geçmiş 
görüntü kayıtlarına da erişilebilmelidir.

86.Cihazın, uzaktan erişim yazılımları ile yetkili kullanıcı tarafından menü ayarları kontrol edilebilmeli, yetkisiz kullanıcılar 
tarafından kontrol edilememelidir.

87.Cihazın, uzaktan erişiminde kullanılacak Kurumsal Yönetim Sistemi yazılımı aracılığı ile aynı anda toplam en az 300 
DVR (Digital Video Recorder) cihazına bağlantı kurulabilmelidir.

88.Cihazın uzaktan erişim yazılımında, yazılım aracılığı ile bağlantı kurulan 300 DVR cihaz içinden istenilen cihazların, 
istenilen kameralarından toplam 64 kanala kadar ayrı ayrı en az 8 farklı pencerede kamera görüntülerini tek ekrana 
toplama özelliği olmalıdır.

89.Cihazın Kurumsal Yönetim Sistemi yazılımı ile tek ekrana toplanan kamera görüntüleri sıra ile geçiş yapabilmelidir.

90.Cihaza ait uzak bağlantı yazılımı ile sisteme bağlantısı kurulan toplam 300 DVR cihazının online olarak sağlık raporu 
alınabilmelidir. Sağlık raporu işleminde kayıt durumu, yedekleme durumu, DVR'ın fan durumu, ısı durumu, alarm, 
motion ve video sinyal kaybı gibi işlemleri kontrol edip ekranda görüntüleyebilmelidir.

91.Cihaza ait uzak bağlantı yazılımında hareket algılanan kamera görüntüsünü ayrı bir pencerede ekrana açma özelliği 
olmalı ve bu pencere açıldığında bir uyarı sesi verebilmelidir.

92.Cihazın görüntülerinin mahkemeler tarafından delil olarak kullanılabilmesi için görüntülerinde Kurumsal Yönetim 
Sistemi yazılımı aracılığı ile Watermark özelliği olmalıdır.

93.Cihaz, DC 12V ile çalışmalı ve çalışması için gerekli olan adaptör beraberinde ücretsiz olarak verilmelidir.

94.Cihazda TSE,CE,ROHS,FCC,IS09001,IS014001,TUV,UL,LVD,EMC Test raporu,IEC belgeleri olmalıdır.OEM ürünler 

üreticilerin belgelerini kullanamayacaktır.



HARDDİSK TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

Disket sürücü
Dahili sabit disk sürücüsü: 4000 GB 
Arabelieğe alma: 64 MB 
Sabit bellek arayüzü: Serial ATA III 
Sabit disk boyutu: 3.5"
Sürücü türü.: HDD
Sabit disk sürekli aktarım hızı: 190 MiB/s
Sabit disk arabirimi aktarım hızı: 6 Gbit/s
MTBF aralığı: 1000000 Saat
Enerji yönetimi
Güç tüketimi: 5,5 W
Güç tüketimi, etkin.: 0,25 W:
Güç tüketimi, kapalı: 0,25 W
Povver: 3,2 W
Enerji yönetimi
Girdi voltajı: 12
Başlangıç akımı: 1,8 A
Çevresel koşullar
Çalışma ısısı aralığı: 5 - 70 °C
Depolama sıcaklığı a ra lığ ı: -40 - 70
Ağırlık & boyutlar
Genişlik.: 101,8 mm
Derinlik: 147 mm
Yükseklik: 26,1 mm
Ağırlık: 635 g
Depolama sürücüsü adaptörü dahil

Ömer farut' ''< ■
P a tn o s  D o v lo ,

Mudur Yardımca,,



TRA-7410 HD AHD KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürünlerin hem üretimini, hem ithalatını hem de teknik servis hizmetini veren firmanın ONVIF FULL MEMBER üyesi 
olması gerekmektedir. OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

2. Cihaz 4 in 1 Teknolojisini ( AHD,CVBS,TVI,CVI,) desteklemelidir.

3. Cihaz, 1/2.8" görüntü sensörüne sahip, yüksek performansta renkli ve gece siyah/beyaz görüntü alabilen True 
Day&Night yapıda İR Bullet kamera olmalıdır.

4. Cihaz 4Mp(2560*1440) çözünürlüğünü destekleyen Analog HD teknolojisine sahip olmalıdır.

5. Cihaz, gece karanlık ve ışıksız ortamlarda görüntü alabilmek için ortamda İR aydınlatması yapmak üzere en az 4 adet 
array led'e sahip olmalıdır.

6. Cihazın İR Ledleri gece ortam karardığı anda otomatik olarak yanarak aydınlatma yapmalıdır.

7. Cihazın görüntü netliği için gerekli minimum ışık hassasiyeti (ışık geçirgenliği) gece İR Ledler açıkken 0 lüks Siyah/Beyaz 
olmalıdır.

8. Kamera, ışık koşullarının düşük olduğu durumlarda daha iyi bir görüntü alınabilmesi için Mekanik İR Cut Filtre özellikli 
True Day/Night olmalı ve bu özellik Otomatik/açık/kapalı/zaman ayarlı olarak ayarlanabilmelidir

9. İP Kamera kendi üzeirnde montajlı sabit 4mm lense sahip olmalıdır.
10.Cİhazın video S/N (sinyal gürültü oranı) en az 50dB (elli desibel) veya daha yüksek olmalıdır.

11.Kamera, düşük ışık seviyesinden kaynaklanan görüntü sinyali gürültüsü ile oluşan karıncalanma ve parizitleri giderip temiz ve 
net bir görüntü elde etmeye imkan veren NR (Noice Reduction) özelliğine sahip olmalıdır. Bu özellik 2DNR ve 3DNR destekli 
olup, her biri kendi içinde kapalı, düşük, orta ve yüksek şeklinde ayarlanabilmelidir.

12.Kamera, en az 15 (onbeş) karakterden oluşan bir başlık tanımlaması yapılabilmelidir.

13.Kamera, boyutları, konumu ve hassasiyetleri ayrı ayrı ayarlanabilecek en az 4 farklı bölgede hareket algılama özelliğine sahip 
olmalıdır.

14.Kamera, görüntü üzerinde görünmesi istenmeyen alanlarda boyutları, konumu ve yoğunluğu (transparan yapısı) ayrı ayrı 
ayarlanabilen en az 4 farklı maskeleme alanı tanımlama özelliğine sahip olmalıdır. Bu maskeleme alanları, renkli bölgeler ya da 
mozaik buzlu cam gibi netliği bozucu ancak arkasında bir hareketlilik olup olmadığının fark edilebileceği şekilde 
ayarlanabilmelidir.

15.Kamera, temiz bir görüntü için, görüntüde oluşacak ölü pikselleri giderebilen DPC özelliğine sahip olmalıdır.

16.Kamera, sis, yağmur ya da kar yağışı gibi netliği düşürüp görüntüyü olumsuz etkileyen hava koşullarında, görüntüyü 
netleştiren Defog özelliğine sahip olmalıdır.
17.Kamera, değişen ışık ve renk koşullarına göre beyaz ışığı otomatik olarak dengeleyen "AWB" (Auto VVhite Balance) özelliğine 
sahip olmalıdır.

18.Kamera, ışık şiddetine bağlı olarak ortamdaki renk tonlarını algılayıp renk sıcaklığı ayarı yapan ATW özelliğine sahip olmalıdır 
Kamerada, ortamdaki ışık şiddeti ve ortam renk tonlarına bağlı olarak daha iyi bir görüntü için mavi ve kırmızı ton ayarı isteğe 
göre el ile yapılabilmelidir.

M udur Y a rd ım cısı



19.Kameranın beyaz ışık dengesi iç ve dış ortama göre otomatik yapabilecek şekilde indoor/outdoor olarak seçilebilmelidir.

20.Cihazın video sinyal çıkışı lVp-p, 75 (ohm) olmalıdır.

21.Cihaza sağlanacak besleme 12V (on iki volt) DC olmalıdır.

22.Kamera dış ortamlarda kullanılacağı için en az İP 66 sınıfı dış ortam koruma standartlarını desteklemelidir.
23.Cihaz - 10~+55°C/%10~90 RH/86~106kpa ortam şartlarında çalışabilmelidir.
24.Cihazın anakartı üzerinde kısa devre ve ters voltaja karşı koruma devresi bulunmalıdır. Bu sayede kamera oluşabilecek kısa 
devreye ve ters voltaj verilmesine karşı kendisini koruyabilmelidir.

25.Cihaz, Avrupa Birliği ülkelerinde de kullanıma uyumluluğunu belirtir CE standardına sahip olmalıdır.

26.Cihaz, insan sağlığını tehdit etmeyen malzemelerle üretildiğini gösteren RoHS belgesine sahip olmalıdır.

27.Cihazda TSE,CE,ROHS,FCC,IS09001,IS014001,TUV,UL,LVD,EMC Test raporu,IEC belgeleri olmalıdır.OEM ürünler üreticilerin 
belgelerini kullanamayacaktır. s y
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