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GAzl üNlVERslTEsl REıCröRLüĞü,NE
(Bilimsel Araştırma Projelori Bİrimi)
'O7l201&15' kodlu ve Termoplastik Kompozitlorin Şokillondirilme Özglliklsrinin Belidgnmssi' konulu projem ıçin zorunlU olan
aşağlda cinsi, miktarl Ve özellikleri yazlll toplam 1 kalem hizmetin / malzemenin / teçhızatln tahsis edilen ödenekten temin edilmesi
için bilgilerinizi Ve gereğini arz ederim.

Sıra
No
1

Malzemenin cinsi
(LaDoratıJval tipi) inflared lslllclll

MiKarl
flrln

|

1

öıçti

Bİrimİ
Adel

Özettiği
Teknik şaİtname ekte sunulmuŞlur.
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GAZi üNiVERsiTESi REKTöRLüĞü
BiLiMsEL ARAŞTIRMA PRoJELERi BiRiMi
INFRARED ISITMA CiHAZI ALIMl ŞARTNAMESi

Bu şartname, 07 /2078-|5 kod numaraiı ''Termoplastik Kompozitlerin Şekillendirilme
0zelliklerinin Belirlenmesi" başhklı projede ahnacak 1 adet Infrared lsıtıma Cihazı için

hazırlanmıştır.

Teknik sartlar:
Elyaf takviyeli termoplastik kompozit levhaların homojen olarak ısıtılmasl için
kullanı|acaktır.
Malzeme düz plaka şeklinde olup, kalınlığı 5 mm ve
10o
mm'djr. iekdüze yapıdaki
çapı
maizememin katmanlarından elyaf bileşeni örülmüş .r.
1r.y, karbon veya aramid) jaıaktır.
Katmanlardan termoplastik ise PP (PA6 yada PE yada lEr) olacaktır.
1- 250 oC dereceye en geç 90 saniyede ısıtmalı,

z- ihtiyaÇ duyulduğunda 25O "C derecenin altındaki sıcaklıklara da ayarlanabilmeli,
[Slcaklık
kontrol panosu]
3- Isıtılan malzemenin sıcaklığı görülebilme|i, ayarlanan sıcaklığa
eriştiğinde ısıtma otomatik
dı,rmalı ve gerektiğinde o sı.rklıkta belirli süre sablt iutmak
için'ziman ,y".irnrtil."ıi,
IPirometre/Gösterge/Termostat/Zamanlayıcı]

4- Lambalar düz (silindirik tüp) biçimde olmalı,
fhalka şeklinde değilJ
5- Lambalar kısa ya da orta dalga boyuna sahip olmah,

6- Isıtma aIanı en az 220 x 200 mm olmah,
7- Lamba boyu en az 220 mm ve en
çok 310 mm olmah,

8- En az2 adet lamba oImalı,
9- Cihaz dış ölçüieri en fazla 3B0 (boy) x 280 (enJ
x 135 (kalınlık) mm olmalı,
10- Cihaz besleme gerilimi 220V ve frekansı
50 Hz olmah, [Güç ünitesi]
11- Toplam ısıtma gücü en az 3 kW olmalı,
12- Sistem açık olmalı (kapalı fırın
şeklinde değilJ ve konveyörsüz olmalı,

].3- [sıtma pozisyonu yatay

olmalı

14- 180" açıyla döndürülebilecek ayar kollu, yükseklik
ayarlı Ve tekerlekli taşıyıcıyla sunulmah,
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lamba ve 1 adet dairesel reflektör sacı (ısl yalıtım
/ ışık yansıtıcl] ek olarak

Genel sartlar:

Teslimat siparişten sonra 10 iş günü içerisinde gerçekleştirilmeIidir.
2- Cihaz en az 1 yıl garanti a]tında olmalıdır.
1-

ücretsiz olma|ıdır.
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