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'0212019-18'kodlu ve'Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi (HPLC) cihazı DAD dedeKönj bakım onarımı' konulu projem için

zorunlu olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı toplam 2 kalem hizmetin / malzemenin / teçhizatın tahsis edilen ödenekten

temin edilmesi için bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Sıra
No Malzemenin cinsi Miktarı öıçtı

Birimi Özelliği

1
Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi (HPLC)

cihazının Diode Array Dedektörü (DAD) için Flow Cell 1 Adet

1.Dedektör akış hücresi en az 10 mm uzunluğa sahıp
olmalıdır.

2.13 ul hacme sahip olmalıdır.
3.120 bar basınca kadar dayanıklı olmalıdır.

4.DAD dedektör ile uyumlu olmalıdır.

2 Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi (HPLC) Cihazı
Diode Anay Dedektörü (DAD) 1 Adet

1.Sistemin bütünlüğü ve kullanıcı kolaylığı açısından
,Laboratuvarda bulunan HPLC sistemıni oluşturan
bütün modüller ile aynı üretici tarafından üretilmiş

olmalıdır ve aynı yazılım üzerinden kontrol ve komuta
edilebilmelidir.

2.Dedektörde dalga boyu skalası en az 190-950 nn,ı
aralığında olmalı 1 nm'lik basamaklarla larama

yapllarak en iyi kalitede spektrum alınabilmelidir.
3.Dedektör ışık kaynağı olarak döteryum ve/veya

tungsten lamba kullanılmalıdır.
4.1024 adel photodiyod içermelidir

5.Dalga boyu tekrarlanabilidiği veya doğruluğu en fazla
t'ınm olmalldlr"

6.Dedektör kayması (drift) 1x10-3'ten daha az
olmalıdır.

7.Dedektörde dalga boyu doğruluğu en fazla 1 nm
olmalıdır.

8.Dedektörde gürültü seviyesi 0.7 x'10-5 AU veya
daha düsük olmalıdır.

9.Dedektör, en az 8 (sekiz) dalgaboyunun aynı anda
kantitasyonunu yapabilme özelliğine Sahip olmalldlr.

1O.Data toplama hızı en az 120 Hz olmalıdır.
1 1.Dedektör, bilgisayar bağlantısı ile grafik şeklinde

spektral kütüphane oluşturabilmelidir. Kütüphanedeki
spektrum ile analiz sonucu çıkan spektrum

karşılaştırılabilir olmalı ve kantitatif değerlendirmeye
olanak vermelidir.

12.Dedektör slit aralığı dört kademeli olarak
aya rlana bilm elid ir.

'l3.Dedektör sistemine, bilgisayarla konlrol ve komuta
ed ilebiIm elid ir.
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'02120|9-18'kodlu ve'Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi (HpLC) cihazıDAD dedektörü
bakım onarımı' konulu proje kapsamında Yüksek Perfornrans Sıvı Kronıatografisi (HpLC)
cihazı iÇin Diode Array Dedektorü (DAD) ve Diode Array Dedektörü (DAD) için Flow Cell
isimli teÇhizatların tahsis edilen ödenekten temin edilmesi için bilgilerinizi ve gereğini arz
ederim.

Prof. Dr. Mustafa ASLAN

0l .08.20l 9

tr^
,n,

// *
DaDr,pt §jızn(fş

[O ı.l Q.»t


