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'0512017{9'kodlu ve'Nanopartikül Temelli Optik Senstirleıin Hazırlanması'konulu projem için zorunlu olan aşağıda cinsi, miktarı
ve özellikleri yazılı toplam 1 kalem hizmetin / malzemenin / teçhizatın tahsis edilen ödenekten temin edilmesi için bilgi|erinizi ve
gereğini arz ederim.

Sıra
No
1

Malzemenin cinsj

homoienizator-sonikatör l

Miktarı

l

öıçtı

Birimi
adet

Özetliği
Teknik Şartname ekte bulunmaktadır.

soNlKATÖR TEKNiK ŞARTNAMESi
1- 3 mm caplı probu, anti ses

kabinive orijinaI standı olmalıdır.

2- Cihaz biyolojik, farmako|ojik ve fizyolojik çalışmalarda materyallerin parçalanarak

3- homojenize edimesi konusunda kullanılabilir oImalıdır.
4- cihaz ayrıca emülsif|ye etmek, süspansiyon yapmak, gaz 8idermek, sonokimya, çevre analizive

hücre bozulması gibi uygulamalar içinde kullanılabilir olmalıdır.

5- Cihaz güç ünitesi, frekans sağ|ay|cı ( ultrasonik jeneratör ), ve bu sağlayıcının probu, stand, anti ses
kabini Ve tutucudan oluŞmalidir.
5- Cihaz 20kHz sa bit freka nsata çallşmalldlr. Fakat güç ünitesi ile güç konİrolü Yo

lO ile

o/ohoO

değerleri

arasında kontrol edilebIlir olmalıdır.
7- Cihazın zamanlayıcısı 1saniye ile 99 dakika arasında programla nabilir olmalıdır.
8- İstenildiğinde sürekli çalışması açin ayrı bir parametresi olmalıdır.
9- Güç, zaman Ve cycle gİbi parametreler 3 adet ayrı dijital LED göstergeden gözlemlenebilir olmalıdır.
10- Cihaz sıcaklığa karşı duyarlı numuneler için %10 ile %100 değerleri arasında sıcaklık kısıtlaması
yapabilmelidir. Ayrıca ayarlanabilir işlem aralıkları sayesinde numuneyi soğutma imkanı sağlamalıdır.
11- Cihaz istem dışı ayar bozulmas|na karşı emniyetli olmalıdır.

12- cihazln tuş taklml dokunmat|k klavyeye sahip olmalı böylece nem Ve sudan etkilenmemelidir.
13- cihaz ile bİrlikte 3mm çapında 175 mm uzunluğunda

Ms 73 probu Ve HG 5 standl ile birlikte

verilmelidIr.
14- Cihaz bekleme durumunda 70 watt güçte olmalı ve böylece hemen çalışması sağlanmalıdır.

15- cihaz kurulup kullanıcı eğitimiVerilip o Şekilde teslim edilmelidir.
15- Cihaz 220 volt 50 Hz Şebeke şeriliminde çalışmalıdır.

17- cihaz cE işaretli olmalıdır.
18- Teklif veren firmanın teklif ettiği ürün için TSE teknik servis yeterlilik belşesi olmalı ve Sanayi ve

Ticaret Bakanhğlndan alınmış Satış Sonrasl Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifine eklemelidir.

19-TeklifVeren firma teklifettiği cihazln Türkiye temsilcisi olduğunu belşelemeli ayrlca üretici
firmanln noter tasdikli l5o 9001 belşesi ve noter tasdikli Baranti beıgesini teklifine eklemelidir.
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20- cihaz 1 yll süre İle fabrikasyon Ve montaj hatalarına karşın garantili olmalı 10 yıl yedek parça
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garantisi bulunmahdlr.
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