
KBB MUAYENE ENDOVİZYON SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 
1 -KAMERA  
1-Kamera PAL 1/3” CCD sistem olmalıdır. 
2-Kamera CCD çözünürlüğü 580 tv line olmalıdır. 
3-Kamera üzerinde beyaz ışık ayarı tek tuş vasıtası ile yapılabilmelidir. 
4 dokunmatik ışık ayarı olmalı bu ışık ayarı ile kameranın ışığı yükseltilip azaltılabilmelidir. 
5--kamera üzerinde dokunmatik mod tuşu olmalı ve 10 adet hazıfada bulunan görüntü 
modlarından seçim yapılabilmelidir. 
6-Kamera kafası üzerinde 2 adet buton bulunmalı ve bu butonlarla fotoğraf ve video kaydı 
yapılabilmelidir.  
7-Cihazın fotoğraf ve video kaydı için SD kart girişi olmalıdır.Direk kamera kafasındaki 
butonlar vasıtası ile veya kontrol ünitesi üzerinden bu SD karta kayıt yapılabilmelidir. Cihazla 
birlikte 16 GB lık SD kart verilmelidir.İstendiğinde kontrol ünitesi üzerindeki navigatör 
sayesinde bu foto ve videolar Mönitörden izlenebilmelidir. 
8-Kontrol ünitesiden  ışık, kontrast, format, defalt, dil, aynalama, ayarları yapılabilmelidir 
9-Kaydedilmiş foto ve videolar USB çıkış üzerinden direk bilgisayara copya yolu ile 
alınabilmelidir. 
10-Resimler 640x480 jpg formatında, videolar ASF formatında olmalıdır. 
11-Kamera ışık hassasiyeti 0,4 lüx olmalıdır. 
12-Kamera üzerinde otomatik shutter özelliği olmalı ve gereksiz parlamaları 
yok etmelidir. 
13-Kamera kablosu uzunluğu en az 2,5  metre olmalı  ve optik bağlantı standart  c-mount 
adaptör şeklinde olmalıdır. 
14-Kamera 220 Volt 50 Hz + -% 10 şehir şebekesi ile çalışabilmelidir. 
15-Kamera kullanma paneli dokunmatik tuşlu ve menüsü Türkçe olmalıdır. 
16- görüntü dondurma özelliği olmalıdır. 
17-Kamera kontrol ünitesinde  
1 adet DVI 
1 adet  s-video 
1 adet  RGB 
1 adet  AVçıkış olmalıdır. 
 
2-SOGUK IŞIK KAYNAĞI  
1-Soğuk Işık Kaynağı iki çıkışlı olup 2 x 250 W gücünde olmalıdır. 
2-Soğuk ışık kaynağında birbirinden bağımsız 2 çıkış olmalıdır. 
3-Manuel olarak dokunmatik tuşla  0 – 250 W arasında iris ayarı olmalıdır. 
4-Işık gücü LED Bar ekranda dijital olarak izlenmelidir 
5-Cihazın birinci ve ikinci çıkışı dokunmatik tek bir tuş ile rahatlıkla seçilebilmelidir. 
6-Ampul değişikliği  cihazın içini açmadan kendi haznesinden kolaylıkla değiştirilebilir 
özellikte olmalıdır. 
7-24x250w xenopot  ampulden oluşmalıdır 
8-Isı rengi 3400 kelvin derece olmalıdır. 
9-Cihaz 220V/50HZ  şehir cereyanında çalışabilmelidir 
10-Voltaj oynamalarını %10 oranında kompanze edebilir özellikte olmalıdır 
11-Soğuk ışık kaynağıyla birlikte 2 adet yedek sigorta verilmelidir. 
 
 
 
 



3-FİBER OPTİK KABLO 
 
 1-Fiber optik kablo  çapı 4 ,8 mm çap  boyu 230cm olmalıdır. 
 2-Fiber optik kablo cam lifli olmalıdır. 
4-0 DERECE OPTİK 
 
1-Optik  0  derece 4mm çapında ve 18cm boyunda olmalıdır 
2-Optiklerde fiber ışık taşıyıcı sistemi olmalıdır. 
3-Optikler rod lens tekniği ile üretilmiş olmalıdır.optikler muhafaza ve sterilizasyon için 
aliminyum konteyner içinde verilmelidir.  
5-70 DERECEOPTİK 
 
1-Optik  70, derece 4mm çapında ve 18cm boyunda olmalıdır 
2-Optiklerde fiber ışık taşıyıcı sistemi olmalıdır. 
3-Optikler rod lens tekniği ile üretilmiş olmalıdır. optikler muhafaza ve sterilizasyon için 
aliminyum konteyner içinde verilmelidir.  
6-  TVMONİTÖR  
 
1- Monitor olarak en az 22 inç led HD tv  verilmelidir.  
2- 1920 -1080 özellikte   olmalıdır.  
3- Çözünürlüğü yüksek olmalı ve kamera ile tam uyumlu olmalıdır. 
4-Svideo,scart ve HDMI girişleri olmalıdır.  
5-Sehpa üzerine montaj kolu ile verilmelidir. Bu kol ekranın ön arka açısını ve sağ sol ayarı 
imkanı vermelidir. 
6-Ekranın bütün ayarları dokunmatik olmalıdır. 
 

7-TROLLEY 

1- En az 3 adet raflı olmalıdır. 
2- Üzerinde monte edilmiş topraklı priz olmalıdır..  
3- Raflar istenilen aralığa göre monte edilebilmelidir 
4- En üst raf tüm ebatda 1 LCD mönitör taşıyabilecek şekilde altdan destekli ve LCD monitör taşıma 
aparatı takılabilecek yapıda olmalıdır..  
5- Monitör taşıma aparatı her marka monitöre uygun  ve monitör dört adet vida ile aparata monte edilir 
olmalıdır..  
6- Trolleyde bir adet kilitli çekmece bulunmalıdır.  
7- Tekerlekli ve rahat hareket edebilir özellikte olmalıdır. 
8- Tekerleklerde kilit mekanizması bulunmalıdır. 


