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1. GENEL ÖZELLİKLER 
 

1.1. Satın alınacak olan tüm cihazlar 365 gün 24 saat çalışabilirlik esasına göre alınacak olup, normal 
çalışma günleri ve saatleri dışında da oluşabilecek olan arıza ve diğer karşılaşılabilecek sorunlarda da 
firmanın bakım-onarım yükümlülüklerinde hiçbir değişiklik olmayacaktır. 

1.2. Sistemde kullanılacak Kameralar, Lensler, Monitörler ve Djital Kayıt Cihazları Tek bir markanın 
ürünleri olacaktır. 

1.3. Tüm Ürünler Aşağıdaki markaların ürünleri olmalıdır. 

a. Sony,  

b. Panasonic,  

c. Siemens,  

d. Bosch,  

e. Pelco   

markalarının model numaraları ve Web adresleri ile ürünler teklif edilmelidir.  

1.4. DVR cihazlarından görüntüyü LCD monitörlere aktarmak için, her bir cihazdan güvenlik kulübesine 
RG6U6-B tipi yer altı kablosu, mevcut rögarlar ve yer altı kablo kanalları kullanılarak, diğer mevcut 
kablolara zarar vermeden çekilecektir. Güvenlik kulübesine 5 adet LCD monitör konulacak ve DVR 
cihazlarından görüntü aktarımı sağlanacaktır. Ayrıca A ve B Blok Kurum Müdürü odalarına 1 er adet 
LCD monitör konulacak ve aynı tip kablo asma tavan içerisinden çekilerek monitörlere görüntü 
aktarımı sağlanacaktır. 

1.5. Bütün LCD monitörler, kameralar, DVR cihazları, güç kaynakları, kablo bağlantıları tekniğine uygun 
olarak yapılacak, kamera görüntü kablolarının DVR ve kamera bağlantıları için BNC konektörler ısı ile 
daralan boru ile irtibatlandırılacaktır. 

1.6. Kabloların bağlantıları (DC besleme, koaksiyel kablolar vb…) görüntü kirliliği oluşturmayacak şekilde 
kablo kanalları içine alınacaktır. 

1.7. DVR cihazlarının konulacağı kabinet fanlı ve ayarlanabilir şekilde termostat kontrollü olacaktır. 

1.8. Güvenlik odasına konulacak LCD monitörler duvara simetrik ve itinalı bir şekilde monte edilecek ve 
kolay sökülebilir ve yerleri değiştirilebilir olacaktır. 

1.9. Bütün DVR cihazlarının AC beslemeleri UPS panosundan alınacaktır. 

1.10. Cihazlar (monitör ve DVR cihazları ve kameralar) duyarlı sigortalar ile korunacak ve mutlaka 
topraklamaları yapılacaktır. 

 

2. KULLANILACAK EKİPMANLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
2.1.  DAY/NIGHT SABİT DOME KAMERA 

2.1.1 Teklif edilecek cihaz CE belgesine, üretici firma ISO–9001 ve ISO–14001 belgesine, ithalatçı 
firma da ISO–9001 belgesine sahip olmalıdır. Ayrıca bu belgeler TURKAK onayına da sahip 
olmalıdır. Bahsi geçen belgeler teklif ile beraber istenecektir. 
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2.1.2 Teklif edilen ürünlerin, T.C. Sanayi Bakanlığı Tarafından ithalatçı veya üretici firmaya verilen 
(Tüketiciye verilen değil), üzerinde belge onay tarihi ve numarasının, ithalatçı veya üretici firmanın 
tam unvanı ve adresi ile birlikte ürün marka ve cinsinin yer aldığı resmi Garanti Belgesi’nin örneği 
bulunmalıdır. 

2.1.3 Kamera ile birlikte teklif edilecek diğer tüm donanımlar (Anolog Kameralar, IP Kameralar, IP 
Kayıt Cihazı, IP Encoderler, IVA Yazılımları, Video Yönetim Yazılımları, Monitör, Lens, Sistem 
Kontrol Ünitesi, Harekeli Kamera vb.) sistemin birbiriyle daha uyumlu çalışması amacıyla aynı 
markaya sahip olmalıdır. 

2.1.4 Kamera 1/3’’ Super HAD CCD’ye sahip olmalıdır. Kamera 1/3’’ renkli Interline Transfer CCD’ye 
sahip olmalıdır. 

2.1.5 Resim element sayısı PAL standardında 752 x 582 piksel veya daha yüksek olmalıdır. 
2.1.6 Kamera renkli ve Siyah-Beyaz gösterimde en az 540 TVL çözünürlüğe sahip olmalıdır. 
2.1.7 Kameranın renkli görüntü için ışık hassasiyeti F1.2 Lens ve 30 IRE görüntü kalite değerini, ile 

en az 0,5 lüks olmalıdır. Siyah –Beyaz görüntü için ise için bu ışık hassasiyeti 0.12 lükse kadar 
inebilmelidir. 

2.1.8 Kameranın video çıkışı 1.0Vp-p (75 ohm) olmalıdır. 
2.1.9 Kameradaki tüm ayarlar OSD menü (On Screen Display) ile kamera üzerinden ve kameranın 

yanına gitmeden kontrol merkezinden ( data hattı yada video kablosu yardımıyla) kontrol 
edilebilmelidir. 

2.1.10 Kamerada 15 karaktere kadar isimlendirme özelliği bulunmalıdır. 
2.1.11 Kamerada sinyal / gürültü oranı 50 db den az olmamalıdır. 
2.1.12 Kamerada BLC (Arka Işık Ayarı) bulunmalı ve ayarlanabilir olmalıdır.  
2.1.13 Kamera -10 °C ile +45 °C arasında ilave muhafaza olmaksızın , çıplak olarak  çalışabiilmelidir 
2.1.14 Kamera üzerinde  varifokal lens 2.6mm-6mm, lensi olmalı tercihen 3.7mm-12mm ve 9mm-

22mm  arasında ihtiyaç duyulan yere göre model seçenekleri olabilmelidir. 
2.1.15 Kameranın görüş açısı en 12. Derece ile 98 derece, lens opsiyonuna göre seçilebilir olmalıdır. 
2.1.16 Kamerada Otomatik Beyaz Ayarı (AWB) özelliği bulunmalıdır. 
2.1.17 Kamerada dahili olarak BLC (Arka Işık Ayarı) özelliği bulunmalıdır. 
2.1.18 Kamera Ön polikarbon Muhafazası darbelere karşı dayanıklı olmalıdır, Kamera Yatayda 360 

derece, dikey düzlemde en az -90° ~ 90° arasında elle ayarlanabilmelidir. 
2.1.19 Kamera -10 °C ile +45 °C arasında çalışabilmelidir. 
2.1.20 Kameranın besleme gerilimi 12-30V DC arasında AC olaral 12- 24 V arasında çalışabilmelidir. 

 

2.2. KONTROL MASASI LCD MONİTÖRÜ 

2.2.1 Monitörler, PC kullanım amaçlı olmayıp, güvenlik sistemleri için üretilmiş 24 saat çalışma 
şekline uygun Video Monitör olmalıdır. 
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2.2.2 Monitör, yüksek performanslı, min 48cm (22”) renkli, yüksek çözünürlüklü, yüksek performanslı 
1280 x 1024 piksel TFT aktif matriks, LCD renkli monitör olacaktır 

2.2.3 Monitör parlaklık değeri en az 300cd/m2 olacak, kontrast oranı 800:1 olacaktır. 

2.2.4 Monitörün kullanım ömrü %50 parlaklık ayarında 50.000 saatten fazla olacaktır.  

2.2.5 Monitör kontrast oranı 800:1 olacaktır. 

2.2.6 Monitör 16 milyon renk gösterme yeteneğine sahip olacaktır. 

2.2.7 Monitörün response süresi 5ms veya daha iyi olacaktır. 

 

2.3. 16 KANAL,  REAL TIME DİJİTAL KAYIT CİHAZI  

2.3.1 Cihaz üreticinin ISO 9001 kalite belgesi ile ISO 14001 sertifikasına sahip olacaktır. 

2.3.2 Digital kayıt cihazı, bilgisayar  tabanlı olmayacaktır. Cihaz ile birlikte bilgisayar klavyesi , mouse 
veya bilgisayar monitörü kullanılmayacaktır. Digital kayıt cihazı windows tabanlı işletim sistemi 
kullanmayacaktır. Yalnızca digital kayıt için üretilmiş, endüstriyel tip, yazılım olarak dış etikilere 
kapalı, üreticinin standart üretimi olan cihaz olacaktır. 

2.3.3 Sayısal video kayıt cihazı video seçici/kontrol cihazı ve video multipleksırın fonsiyonlarını ile tek 
unitede entegre edecektir. Tüm kamera ve sistem kontrolları cihaza bağlanacak bir klavye ile 
yapılabileceği gibi uzak erişim yazılımı ile network üzerindeki bir bilgisayardan da yapılabilecektir.  

2.3.4 Digital kayıt cihazı, canlı ve kayıtlı görüntüler izlenirken aynı anda tüm kameraları kayıt etmeye 
devam edecektir ve yine aynı şekilde network üzerinden bağlanacan kullanıcılar canlı görütüleri, 
kayıtlı görüntüleri izlerken veya arma yaparken cihaz kesintisiz kayıt yapmaya devam edecektir. 

2.3.5 Digital kayıt cihazı, üzerindeki tuştakımı ile programlanabilir, kontrol edilebilir ve izlenebilir 
olacaktır. İstenirse cihaz üzerinden yapılan tüm kontrollar bir keyboard ile de yapılabilecektir. 

2.3.6 Kayıt yapılırken, herhangi bir kameranın veya kamera grubunun operatör tarafından izlenmesi 
kısıtlanabilecektir. Kaydı yapılan görüntülere erişim, sistem ayar menülerine giriş ve kamera izleme 
kısıtlamaları şifreler ile kontrol altına alınabilcektir.Cihazın iki adet VGA monitör çıkışı olcaktır. 

2.3.7 MonA çıkışı: Bu çıkış, canlı kamera görüntülerinin veya kayıtların, tam, dörde bölünmüş veya 
çoklu görüntülerini gösteren kompozit video sinyali çıkışı verecektir. A çıkışı aynı zamanda kamera 
görüntülerini, sıralı, tam veya dörde bölünmüş olarak ekrana getirebilcektir. Bu monitör, menu, 
durum mesajları, olaylar ve alarmları ve video kayıp uyarılarını da gösterebilmelidir. 

2.3.8 Mon B çıkışı : Ikinci bir kompozit monitör çıkışı, seçilmiş bir kamera görüntüsünü veya tüm 
kamera görüntülerini sırayla ekrana göndermek veya dörde bölmek  için kullanılacaktır. 
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2.3.9 Kayıt esnasında her kamera için saniyedeki resim sayısı ( max 400fps) ve resim kalitesi ( max 
4CIF) aşağıdaki gibi ayarlanabilir olacaktrır.    

2.3.10 400fps @ 352x288 ,  200fps @ 704x288 , 100fps @ 704x576  

2.3.11 Cihazının çözünürlüğü 704x576 (4 CIF ) olacak, ve kamera başına 25fps ( Real-Time) 
destekleyecektir. 

2.3.12 Kayıt cihazı, MPEG-4 sıkıştırma tekniğini kullanacaktır.  

2.3.13 Dijital kayıt cihazı hareketli kameraları kontrol için kontrol çıkışına sahip olacaktır.  

2.3.14 Kaydedici bir adet RS232 çıkışı bulunduracaktır. Bu haberleşme çıkışı, cihazın yazılımının 
yenilenmesi veya servis amacıyla kullanılabilecektir. 

2.3.15 Kaydedici, video giriş sinyalinin kaybını göstermek için video loss algılamasına sahip olacaktır. 

2.3.16 Dijital kayıt cihazı, hareket algılama özelliğine sahip olacaktır.  

2.3.17 Digital kayıt cihazın,  16 alarm girişi ve 8 adet alarm çıkışına shaip olacaktır. 

2.3.18 Dijital kayıt cihazı  2000 GB HDD kapasitesinde olacaktır. 

2.3.19 Digital kayıt cihazı, 16 kanal kapasiteli olabilecek ve bunlar mevcut kamera saysına göre 
istenilen konfigürasyonda birden fazla çalıştırılabilecektir 

2.3.20 Kaydedici, bilgisayar ağına bağlanabilmesi için herhangi bir 10/100 Base T Ethernet çıkışı ile 
tam olarak uyumlu olacaktır. Kayıt cihazları network üzerinden erişilebilir olacaktır. Kayıt cihazının 
network çıkşı 1-100Mb arasında ayarlanabilir olacaktır. Bu sayede, network sisteminde kaplayacağı 
bant genişliği network yüküne göre ayarlanabilecektir. 

2.3.21 Dijital kayıt cihazı, kendi markasına sahip klavye ile girdi çıktı şeklinde bağlantıya sahip 
olacaktırKlavye üzerine entegre edilmiş kumanda çubuğu (jostick) ile kamera kumandası ve kamera 
seçimi de dahil olmak üzere tüm sistem fonksiyonlarını yapılmasını ve kumandasını 
destekliyecektir.Klavye, kayıt cihazının ekran üstü menülerinde gezinmeye imkan vermek için 
sisteme erişim imkanı verecektir. 

2.3.22 PC’ ye yüklenmiş uzak izleme yazılımı ile, kayıt cihazının tam kontrolünün bilgisayar ağı 
üzerinden yapılması sağlananacaktır. Uzak izleme yazılımı cihaz ile birlikte ücretsiz verilecek ve 
istenildiği sayıda bilgisayara lisans ücreti gerektirmeden yüklenebilecektir. 

2.3.23 Besleme gerilimi: 100-240 VAC 50/60Hz olacaktır. 

2.3.24 Video standartı: Kendini otomatik olarak NTSC veya PAL cihazı olarak ayarlar. 

2.3.25 Video girişleri: Kompozit video 0.5-2Vpp, 75 ohm, loop çıkışlı, otomatik sonlandırmalı BNC 
konnektörler. 
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2.3.26 Video Çıkışı: 1Vpp, 75 ohm. 

 

İş bu toplam 6 sayfadan oluşan teknik şartnamede belirtilen ayrıntıların herhangi birinin yerine 
getirilmemesi durumunda sistem çalışır durumda olsa dahi, eksik hususlar tamamlanmadan sistem 
teslim alınmayacaktır. 

 

 

 

 

 

 


