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Fiyat teklifleri ldari ve Mali iller Daire Baskanlr&na elden teslim edilecegi gibi faks, po6ta ve kargo yoluyla de gdnderilebilir.
Teknik $rtname ektedir.
Fiyat teklifi imzah vo kaFli olmahdr.
Teklifin geperlilik s0resi belirtilmelidir.
Malftiaietin ka9 gilnde teslim edilecegi belirrilmelidir
MayHizmetle ilgili her tiirlii giderler (Montaj, nakliye, sigorta, v€rgi, vb.) yiikleniciye aittir.

Teklifler KDV harig olarak TL cinsinden verilmelidir. (TL cinsinden verilneyen tellifler degerlendim€ye afinmayacakr.)
Urtnler en az 2 garantili olmaldr.
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Cihaz en az 44 Saat devamh kayt yapabilecektir.
Cihaz 8 kanalh kablosuz EMG sistemi, Kablosuz veri toplama sistemi ve yazrhmdan
olugacaktrr.
3.
Cihazrn EMG sensdrleri Bluetooth 2.0 EDR baflantrsryla gahgacak ve tiim dlqiimleri PC
yazrhmrna kablosuz ve gergek zamanh olarak aktaracaktrr.
A
Cihazm ahcrsrmn Yiiksek rezoliisyonlu LCD ekam olacaktrr.
5.
Cihaz ahcrsmm en az rezoliisyonu 16 bit olmahdrr.
6. Ahcr iZerinde dijital giriglere ek olarak giig platformu, hareket analiz, izokinetik vb.
cihazlarrn ballantrsr igin izole edilmig grkrq da olmahdrr.
7.
Sistem EMG, ECG; EEG vb. 28 farkh cihazdan 112 farkl sinyali eg zamanh
iqleyebilecek yaprda olacaktrr.
8. Sisterne opsiyonel olmak EEG, ECG, HRV, dijital gonyomeffe, inklinometre,
akselometre, torsiyometre, footswitch vb. dlqiimler eklenebilmelidir.
9. Cihaz EMG sens6rlerinin 6'meklem hrzr en az 1000 Hz (1 Khz) olmaltdr.
10. Cihazda artifakt olugmamasr igin gift uglu gerilim oranr en fazla 104 dB olmahdrr.
11. Cihaz sens6rlerinin alrrhfr en fazla 16 gr olmahdrr. Boyutlarr 35*35E15 mm'den fazla
olmamahdrr.
1Z Cihaz, Radaveraged/true-RMS/integrated modlannda EMG tiirlerine sahip olacaktrr.
13. Olgiimden <ince fizyolojik kalibrasyon yapabilecektir.
14 Kamn kullamlmasrmn depigik saflralarrm ayn ayn kayrt etmek igin marker fonksiyonuna
sahip olacaktrr.
15. Kasrn antrenman seviyesini kontrol etmek igin ayarlanabilen alarm sistemi olacakhr.
16. Sistem, Saha garllannda antrenmamn etkisini belirleyecektir.
17. Sistem, Yorgunlulun baglangrg hrzrm dlgebilecektir.
18. Cihaz, Viicudun egzersiz srrasrnda deligik taraflarrndaki deler fark-hirklanm
deferlendirecektir.
19. Clhaz, Spor malzeme ve sitilinin performans iizerine etkisini delerlendirecektir.
20. Sistem, Antrenmandaki geliqmeyi izleyecektir.
21. EMG Sensdrleri viicudun istenilen krsrmlanna rahat ballantr igin tespit bandajlanyla
beraber teslim edilecektir.
Tiim sistemin bir ta$lma qantasr olacaktrr.
z). Software 6zellikleri
a) Diizgiin kayrt ve data grkrgr igin PC Modem ve veri soft (meniiler windows)

l.

z.
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c)
d)
e)

f)

Degiqik taraflardaki farkhhg belirleyebilecek
Histogramlangdsterebilecek
Hesaplanmrg sonuglan tablolar halinde gdsterebilecek

Marker'lar yeniden ayarl anabilecek
g) Tekrarlan hard diske veya DVD'ye kayrt edebilecek
h) Raw ve ortalama sinyalleri gdnel ve sesli biofeedback ve
FFT Spektrumlanyla beraber gdsterebilecek
i) 3D anatomik kas ve sinir haritasma sahip olacallr.
j) Maksimum ve minimum ST seviyeleri olacakhr.
23-Cihaza opsiyonel olarak sensdrler eklenebilecektir.
24- Urtinle beraber mutlaka iiretici firma yetkili distribiitdrliik belgesi sunulacaktrr.
25- Satlcl firmaca fabrikasyon hatalara karqr 2 yrl iicretsiz servis ayrrca yazrhmla ilgili
olugacak her tiirlii aksakhkta 2 yrl destek sa[lamah ve 10 yrl iicreti mukabili parga ve
servis sarantili olacaktrr.

