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Ünerlııl oLMAYAN SULU RADYANT PANEL slsTEMıNlN DENEYSEL VE sAYlsAL

OLARAK ARAŞT|R|LMAS|' konulu projem için zorunlu o|an aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı toplam 1 kalem hizmetin

/

malzemenin / teçhizatın tahsis edilen ödenekten temin edilmesi için bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
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Bu

şartname, 06120|8-10 kod numaralı "Türkiye'de üretimi olmayan sulu radyant panel
sisteminin deneysel ve sayısal olarak araştırılması" başlıklı projede alınacak Coriolis Kütle
Debisi Ölçer teknik şartnamesidir.
Datalogger:

Alınacak bir (l) adet Coriolis Kütle debisi ölçer aşağıdaki teknik özellik ve donanımlara sahip
olmalıdır

l.

Coriolis ölçüm prensibine göre kütle debisi ölçüyor olmalıdır.
2. Sıvı ve gaz debilerinin ölçümlerine uygun olmalıdır.
3. 0-600 kğsaat kütle debisi ölçüm aralığına sahip olma|ı ve to/o0,15 hassasiyette ölçüm
yapabilmelidir.
4. Tüm yönlerden montaj pozisyonuna sahip olmalıdır.
5. LCD ekrana sahip olmalıdır.
6. -40'C - +180'C proses akışkanı sıcaklığına dayaruklı olmalıdır.
7. -40'C - l00'C çevre sıcaklığına dayanıklı olmalıdır.
8. Malzemesi paslanmaz çelik olmalıdır.
9. IP 65 koruma sınıfina sahip olmalıdır.
10. DN l0 PN 40 flanş proses bağlantısına sahip olmalıdır.
l|.90-265 VAC, 50160 Hz güç bağlantısına sahip olmalıdır.
l2. Entegre, M2Ox1,5 vericiye sahip olmalıdır.
|3. |x4-20 mA HART çıkış sinyali ve lx4-20 mA pulse çıkış olmalıdır.
Genel Şartlar:

l.

2.

Teslimat siparişten sonra 2 (iki) hafta içerisinde gerçekleştirilmelidir.
Cihazenaz3 (üç) yıl garantili olmalıdır.
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