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'06/201&'t3' kodlu ve Yüksek Tekıoloji Milao{alga Reaktör ve Membran Reaktör Sistemleri Kullanılarak Etandan Hidrojen
Üretimi'konulu projem için zorunlu olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı toplam 1 kalem hizmetin
teçhizatın tahsis edilen ödenekten temin edilmesi için bilgilerinizi ve gereğini
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.Protherm PTF 12138/500 model dikey tasarım
.Maksimum çalışma sıcaklığında 1100 oC
.Seramik Boru : Müllit kalite 38 mm iç çapta
.Sıcaklık kontrol sistemi : iki adet Protherin Pb442l6
,PlD kontrol,Dual Display, 6 stepten oluşan "l adet
program , programın gecikmeli başlamasını sağlayan
"Delay Timeı" özelliği,elektrik kesildiğinde programın
kaldığı yerden devam etmesini sağlayan "Hot start"
özelliği.
.2 Adet N tipi termokupl altında. Termokuplllar her iki
zone'un merkezine konumlandırılmış olarak
.220 voll,2,4 kW güç
.lsıtma bölgesi uzunluğu 500mm
.lmalat hatalarına karşı iki yıl, yedek parça teminine
ilişkin olarak 'l0 vıl ücreti mukabil temin qarantisi
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TÜP FIRIN Teknik Şartnamesi

a

Protlrernı PTF |2l3Sl500 nrodel dikey tasarım
oC
Maksimunı çalışına sıcaklığında l100

a

Seramik Boru : Müllit kalite 38 mm iç çapta

a

o

Sıcaklık kontrol sistemi : İki adet Prothern,ı PC442l6,PID kontrol,Dual Display,6 stePteır
oluşaır l adet program , programln geciknreli başlamasını sağlayan "Delay Timer"
"Hot
özelliği,elektrik kesildiğiııde progranın kaldığı yerdeıı devaııı etmesini sağlaYan
start" özelliği.

2 Adet N tipi

termokupl altında. Tern-ıokııplllar

lıer iki zoı]e'uıı

n-ıerkeziııe

konunılandırılmış olarak
a

220 vo|t,2,4 kW güç

a

Isıtı-ıra bölgesi uzunluğu 500nrın

imalat lıatalarııra karşı iki yıl, yedek parça tenıiııine ilişkin olaı'ak 10 Yıl Licreti nlrıkabil
teırriır garaı-ıtisi
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