
 
ENDOSKOPİK KAMERA VE KAMERA KAFASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 
1.KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ 
1.Kamera Kontrol Ünitesi Teknik özellikleri: 
1.1 Kamera Kontrol ünitesi Pal sistem olmalı ve 100 – 240 V 50/60 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır. 
1.2   Kamera kontrol Ünitesi yüksek çözünürlüklü  dijital olmalı ve çözünürlüğü  1080i olmalıdır. 
Böylelikle çok küçük doku detayları bile çok net izlenebilmelidir. 
1.3   Kamera Kontrol Ünitesi elde edilen görüntüyü,16:9 görüntü sağlanmalıdır. 
1.4   Kamera ilk açıldığında kendisini otomatik olarak test etmeli ve renk kalitesi için beyaz ışık ayarı 
için tercih sunmalıdır. 
1.5   Kamera Kontrol ünitesinde açma / kapama tuşu dahil tüm ayarlar neme ve suya dayanıklı 
dokunmatik tuşlar ile yapılmalıdır. Ünite on screen menüye sahip olmalıdır. 
1.6   Ünite dijital sinyal işlemesi bakımından birlikte çalışan HF cihazlardan etkilenmemelidir. 
1.7   Kamera Kontrol Ünitesi anti – moire filtresine sahip olmalıdır. Dijital zoom ve freeze 
yapabilmelidir. 
1.8 Kamera kontrol ünitesinde farklı lisanda menü sağlayabilmelidir. 
1.9 Kamera ayarları mutlaka Türkçe menüye sahip olmalıdır. 
1.10 Kontrol ünitesi Aşağıdaki çıkışlara sahip olmalıdır. 

a- 1 adet HDMI 
b- 1 adet SDI 
c- 2 adet CVBS 
d- 1 adet YPbPr 
e- 2 adet Hosiden(Y/C) 

 1.11  Cihaz harici kaydedicilere gerek duymadan direk USB belleklere fotoğraf ve   
          video kaydı yapabilmelidir.Kayıt işlemi kamera kafasında bulunan butonlar  
          ve kamera ünitesi üzerindeki butonlarla yapılabilmelidir.cihazın Ön panelin- 
          de ve arka panelinde olmak üzere 2 adet USB çıkışı olmalıdır.İstenildiğinde  
          cihaza Klavye ve ayak pedalı takılabilmeli ve kayıt işlemleri ve ayarlar  
          yapılabilmelidir. 
1.12  Cihaz CE belgesine sahip olmalı ve sınıfı Class I type CF olmalıdır. 
 
KAMERA  KAFASI  
 
1-Kamera kafasına ait kablo servis kolaylığı açısından kafadan  sökülebilir olmalıdır. 
2-Kamera kafasında programlanabilir 3 adet tuş olmalıdır. 
3-Bu tuşlar kamera kontrol ünitesindeki  menüdeki herhangi bir değeri programlayarak 
çalıştırabilmelidir.(ışık ayarı,zoom,kullanıcı profili,Branş seçimi,kazanç ayarı) 
4-Kamera kafası sıvı sterilizasyon’a uygun olmaldır. 
5-Kamera kafasından zoom yapılabilmelidir. 
6-kamera kafasında fokus ayarı için HD lens takılı olmalıdır. 
7-Kafa ağırlığı 80 gr ı geçmemelidir. 
8-Minimal illuminasyon’u 0,9 lux olmalıdır. 
 


