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Bu deney seli ile slvl ve gazlarda lsll iletkenlik
katsayls| tespit edilecektir, Deney setinde iki salindi.
araslndaki mesafe 0.345 mm olmalldl.. D|Ştakasilindir
(su ceketi) pirinç malzemeden aizel olarak imal
edilecek (et kaİnhğl:4 mm) ve içleki silindi. de
alüminyumdan imal edilecektir, ls(lcl slcakllğa göre
konlrol edilerek, güç ve debi ölçümleri de yapllarak
aklşkanln |sll iletkenlik katsayısl tespit edilecektir,

TEKNiK özELLlKLER

1

Termal ilelkenlik (slvl ve Gaz) Eğatim seli

1

Adel

Deney seti hareket ettirilebilir (mobilize) olmalldlr.
Acjldurum bulonu 220V Ac 4A kadar dayanlklı
o|maİdlr.
Elektrik tesisatl kablo kanaİ içerisınde olmalldlr.
Enerja kablosu 3'1.5mm kesitinde, en az 3m
uzunluğunda TTR kablo olmalıdlr,
Deney setinde elektrik topraklama hattl olmalldlr.
Ana şalter 220V Ac, çaİşma aklml max. 20A olmaİdlr.
sigorta on az 6A olmaİd|r.
Kaçak aklm sigortasl 220V Ac, 25A Ve koruma ak|ml
30 mA olmahdlr.
Eğitim seti slvl ve gazlarln ısll aletkenlerini ölçülebilir
olmaİdlr.
Deney selinin ön panelinde selin iŞleliminde kulıanllan
parçalann yealeşim Şemasl olmalldlr.
Eğitim seti 40'40 sigma alüminyum profil gövdeye
sahip olmalldIr.
Dörl milimetre et kahnhğına sahip alüminyum makisli
kompozit panel gövde kaplamasl olmaldlr.
Deney seti iizerindeki parametrele.in ölçülmesi için
24V Dc ile çallşan,4" LcD dokı]nmalik ekran
olmalldlr.
Soğutma suyu bağlantlhrl pnomatik hortumla.la
olmalldlr.
50ml enjektör olmaldlr.

Şebeke sU oi.iş ve çlk|Ş olmalld|r,
Su giriş Ve su gklş srcakİkıarl termokupl ile ölçülebaıir
olmahdlr.
Test slvl girişive test slvl çlkışı olmaldır,
Gaz ve slvl için bir adel silind|r|k tesl düzeneği
olmaldIr,
su hatll için tu.bin tipidebimetre olmalldlr.
Gaz test düzeneğiiçjn manomelre olmalldlI.
Debi ayaa vanasl olmalldlr.
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Özelliği
Test düzerıeueli içjn lsltld olmaldlr.
Tesl düzeneğinde 2 falk|l noktadan slcakİk ö|çümü
olmafudll.

cihazln yanlnda aynca bil devre Şemasl verilmelidlr.
Tüm deneylerin anlatlldlğl aynnllll deney

olmalldIr.
'öyü
Önerilecek cihazın; bu şartrıamede yazlmlş olan bütün
teknik özelıikle.e sahip olduğunu ifade eden; cihazln
en az bil adel resminin bulunduğu katalog

sunulmaldır.

Taahhüt edilen cihaz i|e ilgili ihale komlsyonundaki
teknik uyeleain talebi halinde numıJne (demonstrasyon)
sağlanmaİdIr.

KONTROL PANELi
Besleme gerilimi 24 VDc o|maldlr.
Paralel port (Rs_485) ve seri po.t (Rs_232) bağlant|s|
yap|labilmelidir.
lstenildiği takdirde com porlu ile ekıan üzerinde
gözlenen ve.iler bir yaz|İm alaclldl iıe bilEsayara
aklarllabilmeli ve akla.lhn veailer excel formatlnda
kaydedile bilmelidir.
Eküan iizerinde menü|er alasl geçjşler ve cihaz
kontlollen dokunmalik olarak yapllabilmelidiü.
lstenildiği takdirde ekrandaki veİiler, ek.an
yazllImlndan ayadanarak gralik olalak izlenebilmelidir.
Ekranln üzerinde kendisine ail blı bataryasl olmah ve
girilen önemli bilgileri enerji kesildiğinde hatlzaslnda
tulabilmelidir.
Eğitim seti üzerindeki datalalln anllk olarak bilgisayara
aktanlmasl ve kaylt all|na allnmasI sağlanmaldır,
Ekran hat€ıleşme hatalannl yazlll olarak ve sesli bir
sinya|le haber verebilmeli.
Ekran|n dufumu iize.indeki bir ledle gözlenebilmelidir.

A.DENEYLER
1,slvl ve gazlarda lsll iletkenlik kalsaylslnln bulunmasl
deneyi yapIlabilmelidir.

B.GARANTi şARTLARl
1.cihaz fabrikasyon ve montaj hatalanna karş|n 2 yll
ücüelsiz.lo yll ücreti mukabili yedek parP ve seavis
garantisirıe sahap olmalldlr.

c.TEsLiMAT VE EĞiTiM
1.Yüklenicı tedarik ettiği cihazl kurum ta.aflndan
t€liaıllen adrese tesıim edecekli..
2.cihazn kullanlm, baklm, basil onarlmlarl ile ilgili
eğitim kurum personeline iicfetsiz olarak kampüste
verilecektir.

