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lslTlcıtl MANYETiK xARlşnRlcl sETi TEKNiK şARTNAME

1. Ahmın Konusu, Niteliği, Türü ve Mikarı:

ls|TlclLl MANYETiK KAR|şTlRlcl 1 ADET, oRiliNAL AMBALA,lNDA 1 KoLi

2. Teknik özellikleri:

1. cihaz Avrupa ya da Türkiye menşei olmalıdır.
2. Cihazın çahşma slcaklık aralığı 20 - 3ü) 9C olmalıdır.
3. cihazln h|z ayarl 100-1ıı00 rpm arasında ayarlanabilir olmalıdır.
4. cihaz elektronik hız ve slcaklık kontrollü olmahdır.
5. Cihaz h|z ve sıcaklık dijital ekrandan gözlenebilmelidir.
5. cihazln sıcaklık hassasiyeti +/-1 9C olmalıdır.
7. Cihazın hlz doğruluğu t%2 olacaktır.
8. Cihazın ısıtma gücü 80O W olacaktır.
9. cihaz 800 watt lsltma gücü sayesinde 5o0 watthk lsltlcllara 8öre %35 lik zaman tasarrufu

sağlayacaktır.
10. Cihaz kurubuz çalışmaların uygun olarak dizayn edilmiş olacaktır.
11.
12. Cihazın sıcaklık ayarı ve hız ayarı tek bir roll ile yapılabilmeli ve bu değerler dlital ekrandan

gözlenebilmelidir.
13. Cihazda ürün sıçramasını engellemek için rampalı hızlanma özelliği olacaktır.
14. Ciha2ların kasası sağlamlık için kesinlikle Alüminyum döküm gövdeye sahip olacaktır.

15. Cihaz üzerinde ısıtma yapıldığını belirten ışıklı ikaz olmalıdır.
16, cihazda karıştırmanın olduğunu 8österen ışıklı ikaz lambası olmalıdır
17. Cihazın karıştırma kapasitesi maksimum 20 lt olacaktır.
18. cihaz lsltma ve karıştlrma işlemlerini aynı anda yapabilmelidir.
19. cihazln tablasl patentli KeraDisk kaph malzemeden (seramik kaplı silumin) imal edilmiş olmalıdır.

20. Cihazın elektronik devreleri korozyana dayanıklı olmalıdır.
21. Cihazln çalışma sıcaklığı 040"c ve maksimum ortam nemi %80 olacaktır.
22. Cihaz en az lP 32 korumalı olacaktır.
23. cihazln yükleme kapasitesa en az 25 kg olacaktır.
24. c|hazln tabla çapl en az 145mm olacaktır.
25. cihazln seramik ıstma ünitesi bulunmalıdır.
26. cihazın motoru ve elektronik kartl hermetik conta iıe kaph ünite içerisine yerleştirilmiş o|malıdır.

Bu sayede sıvı slzmaları yada dökü|melerinden elektronik k|slmlar tamamen korunmuş olmalıdır.

27. Cihaz elektronik kontrollü olmalıdır.
28. cihazln ölçüleri !73x277x94mm (l x w x h) olacakt|r.

29. Cihaza istenildiğinde opsİyonel o|arak kontak termometre bağlanabilmelidir.
30. cihaz ile birlikte 1 adet kontak termometre Ve orijinaI tutucu seti Verilebilecektir

31. Cihaza bağlanacak kontak termometrenin özellikleri aşağıdaki gibi olma|ıdır.
. Kontak termometre -50"C / 30O'C Arasında çahşma|ıdtr,
o sıcaklık hassasiyeti 1"c olmalıdır.
. Kontak termometrenin sıcakllk sensörü Pt 1000, V2A olmalıdır.
. Sensör uzunluğu 210 mm, kablo uzunluğu 700 mm olmalıdır.
ı Minumum daldırma uzunluğu 20 mm olmalıdır.
. Termometrenin dış yüzeyi kimyasallara dayan|kll malzeme olan PoLYAMlD olmalld|r.

. sıcaklık ile aktüel sıcaklık aynı anda izlenebilmelidir.
cihazda RSz32 bağlantlll Ve pc kontro|lü olacaktır.
cihaz ile birlikte pc kontrol için 1 adet software Verilecektir.

32.
33.
34. cihaz ile birlikte 1adet koruyucu seti Verilecektir.



35. Cihaz ile birlikte 2 adet kullan|cınIn belirleyeceği ölçülerde (1 litreden 5 litreye kadar) ısı bloğu
verilebilecektir.

36. Cihazda Grafiksel veri izleme imkanı olacaktır.
37. cihazl teklif eden firmanın ya da Türkiye distribütörün en az 3 personeli için üretici firmadan

allnmlş eğitim sertifikasl bulunmalldır.
38. cihaza istenildiği takdirde opsiyonel olarak 10 ml. ile 5 lt. hacimler arasında değişik hacimleri

mevcut bulunan teflondan imal edilmiş balon ısıtma bloklarından veya monoblock olarak 5 adet
kapasiteye kadar balon ısıtma bloklarlndan takllabilmelidir.

39. Cihaz 15 mm çaph tüplerden 40 adet karlştlracak kapasiteye sahip olacaktır.
40. cihazI tek|if eden firma Türkiye Tek Yetkili Temsilcisi olmall veya Temsilcisi tarafından

yetkilendif ilmiş olmalıdlr.
41. cihazın Türkiye Temsilcisinin "Laboratuar Cihazları ithalat ve Teknik servisi Kapsamh" lso

9001:2008 KYs Belgesi olmahdır.
42. cihaz lso 9001 belgesine sahip olacaktır.
43. cihaz 220 Volt 50 Hz ile ça|lşacak|r.
lı4. Teklifveren ithalatçl firmanln TsE Yeterlilik Belgesive T.c. sanayi Bakanlığı onaylı

satlş sonrasl teknik servis hizmet belgesi bulunacaktır.

45. Teklif edilen cihaz içın üretim ve fabrikasyon hatalanna karşl ücretsiz 2 yl, ücreti
46. karşllığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

3. Alımın Teslim Şekli ve Siiresi:

cihaz tek seferde Ve 5 8ün içinde orijinal ambalajında teslim edilecektir.

4. varsa Gaİantı süİesı:

Cihaz en 3 yılgaranti|i o|mah ve üreticiden alınmış |slak imzalı garanti belgesi ile teslim
edilecektir.

5. Vaısa Muayene ve l6bul İşlemleri:

Cihaz tam çalışır durumda ve şartnamedeki maddeler hem ürün hem de orüinal katalog

üzerinde teyit edilip; 24 saat kesintisiz çahştlrlldlktan sonra onaylanacaktır.

5. vaİsa Montaja llışkİn Hükümler:

Cihazın kullanılacağı yerde gerekli olan elektrik beslemesi ve kurulum için gerekli tüm alt yapı
yüklenici fi rma tarafında sağlanacaktır.

7. varsa Maklne, Teçhizat ve Ekipman ve Sayısı ve İ{İtelİği:

Şartname de yer alan her şey 1setten oluşacakt|r.

8. varsa Eğatım:

Cihazın kullanımı hakkında en az 2 gün uygulamalı eğitim verilecek ve eğitim sonrasında
iiretlcİ f,rmadan alınmış ıslak imzalı eğitim sertifikalaru eğitime katılan her kullanıcı için

düzenlenecektir.
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