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MuLTiMETRE TEKNlK ŞARTNAMEsi

1. Hassasiyet, özellikler, kolay kul|anlm, güvenlik Ve 8üVenilirlik gibi konularda standart

oluştururlar.

2. %0.09 temel doğruluk (177, 179) 5ooo saylm çözünürlük

3. Analog bar grafikli ve arka ışıkh dijital gösterge |l77, L79|

4. Manuel Ve otomatik kademe,Ekran Hold ve otomatik Hold

5. Frekans ve kapasitans ölçümleri,Direnç, süreklilik ve diyot ölçümleri

6. Sıcaklık ölçümleri (179),Min/maks/ortalama kaydetme

7. Düzeltme modu sayesinde hızlı değişen girişler filtreleme

8. Muhafazayl açmadan kolay pil değişimi,Muhafazayı açmadan ön panelden kalibrasyon

9. Koruyucu kılıf ile birlikte ergonomik muhafaza

10. EN61o1o-1 cAT lll 1ooov / cAT lV 5oov iki katl hlzh ölçer

11. Muayene kabulde beğenilmediği takdirde hiç bir sebep göstermekizin malzemeyi geri iade

edebilir.

12. OrjinaI kutusunda olmahdır,

13. En iyi kalitede olmalıdır,

DURAK
Ağlı



cAM siGoRTA TEKNiK ŞARTNAMEsi

1. En kÜçÜk ebatta olmahdlr.

2. 3A.-5A-7A-olmahdlr.

3.BelirtilenAmperlerdekicamsi8ortalar1ooadetolarakkutulardaolacaktlr.

4.Muayenekabuldebeğenilmediğitakdirdehiçbirsebepgöstermeksizinmalzemeyigeriiade
edebilir.

5. orjinal kutusunda olmalıdır.

5. En iyi kalitede olmalıdır.
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izoLE BANT TEKNiK şARTNAMEsi

1. İxole bat yüksek yapışkanılğa ahip olmah

2. iletgenliğigeçirmemelidir.

3. Muayene kabulde beğenilmediği takdirde hiç bir sebep göstermeksizin malzemeyi geri iade

edebilir.

4. Oriinal kutusunda olmalıdır.

5. En iyi kalitede olmahdlr.

K
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PLAsTiK KELEPçE (kablo bağı} TEKNiK şARTNAMEsi

1. Uzunluk10omm-150mm-200mmolmalıdır.

2. Muayene kabulde beğenilmediği takdirde hiç bir sebep göstermeksizin malzemeyi geri iade

edebilir.

3. Orjinal kutusunda olmalıdır.

4. En iyi kalitede olmalıdır.

ırat DURAK
aorun"9u l



ADAPTÖR TEKNiK ŞARTNAMESi

l. 24oY-47-63Hz girİşinde çahşryor olabilmeli. Çıklş : usBP port: max. DC 7

2. voltajl: 75v h6v l1:8v l79v lzov l22v l24v 4,5Amp max. olmalı.

3. ç|klş gücü 90 Vat maksimum, koruma fonksiyonları ile: aşırı yükleme korumalı, Xısa Devre

Koruması, güç şebekeden tedarik edilebilir.

4. 8 adet fiş bağlantı uçlarıyla, nerdeyse bütün uyum sağlamasl laz|m,

5. Atanmlş 8iriş Voltajı (50-60 Hz) Ac120V VEYA AC230V olmalı

6. Titreşim Giriş voltaj Alanl (47-63 Hz) AC1O0V-240V olmalı

7. Giriş Atanmış Aklm 1.8AMP Giriş Gücii 150VA

8. Çıkış gücü (maksimum) 90W

9. Verİmlilik %80 (wP)

10. (-o,6-+0.6wahmini yiikleme)

11. 4.5A MAKS. MAX,

12. (UsB port çıkışı yok) UsB portu:2A Dcl5V-20V

13. 4,5Amp (max)

14. UsB Portu: 5V2A

15. Aşırı yük korumas| olabilmeli

15. Kısa devre koruması olabilmeli

u. Hat düzeni +/-965 yli1 6Ş2gn; +/-%5

18.Muayenekabuldebeğenilmediğitakdirdehiçbirsebepgöstermeksizinmalzemeyigeriiade
edebilir.

19. orjinal kutusunda olmalıdlr.

20. En iyi kalitede olmalldlr.

Fı
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çANTA T|Pi HAVA KoMPREsöRü TEKNIK şARTNAMEsi

1. Muhtelif bir çok işler için,her yere rahatça taşınabilen 220 volt hava kompresörü olmalldır.

2. Girİş Voltajl 22o-24o V - 50 Hz,Güç 1.1 kW(1.5Ps) s3 %ls,Kapasite 180 l/dk

3. Çıkış(O/a/7)bar 739 l77 l63Vdk

4. Hız 3550d/dk

5. Çahşma Basıncı max. 8 bar,silindir saylsl ,Net / Brüt Ağırlık 5,1 / 6,5 kg

6. Ambalaj Boyutları 47O x 120 x 335 mm olmalıdır.

7. Taşıma kulpu Aksesuar haznesi

8. ON / OFF anahtan,Quick kaplinli basınç hortumu

9. Adaptör seti Baslnç göstergeli hava tabancası olmalıdır,

10.Muayenekabuldebeğenilmediğitakdirdehiçbirsebepgöstermeksizinmalzemeyigeriiade
edebilir.

11. oriinal kutusunda olmalıdır.

12. En iyi kalitede olmaldır.

F
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HlZLl YAPlşrlRlcl TEKNiK ŞARTNAMEsi

1. Çift komponentli hızh yapıştırıcı olmah

2. Aktivatör yaplştınclntn yuzey taraflndan emilmesini engelleyerek yaplşma gücünü arttrmah

Yapışmayı hızlandırmah.

3. Ahşap profillerin yaplştlrllmasl, MDF, kauçuk, sunta plastİk ve lastik yaplşbnlması, ahşap

parçaların onarımlve sabitlenmesi için kullanllmalıdır,

4. şeffaf Sertleşme süresi : 5 -1o sn Kimyasalyapl : Yapıştrlcl : siyanoakrilat, Akivatör: Heptan

Vizkozite : 12oo-17oo cps lsı dayanıml : -So'C"den 80"C Kopma dayanımı : 20 N/mm2

Parlama noktasl : 85"C Raf ömrü : 12 ay UYGULAMA Yaplştlrılacak yiizeyler kuru, temiz, toz ve

yağdan anndırılmış olmahdır.

5. Muayene kabulde beğenilmediği takdirde hiç bir sebep göstermeksizin malzemeyigeri iade

edebilir.

6. orjinal kutusunda olmalıdır.

7. En iyi kalitede olmalıdır.

|,3 j
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KuRBAĞAclK TEKNiK şARTNAMEsi

1. Ayarlanabilir clrclr, Çene açlsl 15" -Krom-Vanadyum çeliği ,Krom kaplama olmalıdlr,

2. Daldlrma izole sap,Uzunluk: 255 mm,Ağlz ölçüsü: 35 mm ve 0,660 kg olamlıdır,

3. Muayene kabulde beğenilmediği takdirde hiç bir sebep göstermeksizin malzemeyi 8eri iade

edebilir.

4. Orjinal kutusunda olmalıdır.

5. En iyi kalitede olmalıdır.

Fı



PAs söKÜcü,YAĞLAY|cl TEKNiK ŞARTNAMEsi

formülünde bulunan metale karşı yüksek çekim özelliği sayesinde, yiızeyleri nemli koşullar altında bile

tamamen kaplamalıdır.

Püskürtülerek, flrçalı uygulamalarda Veya daldlrma yönteminde dahi metalyüzey İle nem araslna

girerek koruyucu bir tabaka oluşturmaslnl sağlamalıdır,

nemle alakalı kısa devreleri hemen ortadan kaldırdığından, elektrik kontağının «iz konusu olduğu

durumlarda çok kullanışh olmalıdır.

metal çekim özelliği ile pash ve aşlnmlş yüzeylere nüfuz ederek, etkili bir pas çözücü olarak metal, tel,

halatlardakipasıçıkarır,sıkışmışsomunlar,bağlantllar,kontrolmekanizmalarıvediğermetal
parçalardakiaşlnmaylortadankaldlrarak,parçalannserbestbirbiçimdeçahşmaslnIsağlamahdlr.

metalyüzeyleretamamenyayılarakmikroskopikgözenekleridahikaplamasıveoluşanbutabakaVe
nematıcıformülüsayesindemetalyüzeyüzerindenemevediğerpasoluşturucumaddelerekarşı
koruma sağlamalıdlr. Metal düzenli bir şekİlde kullanlhyorsa, koruma devam edecektir,

formülü hiçbir aşlndırıcı madde içermeksizin çok ka|ln tabakah 8res yağ| ve kiri, etiket ve yaplştlncl

madde kallntllarınl yüzeyden tamamen temizler, Ayrlca oluşturduğu film tabaka ile çürüme ve

paslanmaya karşı koruyabilmeli.

Berrak ve hafif bulanık,Çok hafit karakteristilç hoş koku

Özgül ağırhk: en az 22'C'de 8OO t 0,020,Viskozite: 22"C'de 27,5 t 1,0 san zahn 1

Mininum parlama noktası: Açlk kapta 43"c,Akma noktasl: -73'cden az

Düşük ısı stabilitesi: Mükemmel olmah, Kaplamasl: L5 m2, 26 mzllilfıe

Kaynama noktası: 149"C minimum,Tatbiki kaplama: 7,7 g|m2

Muayenekabuldebeğenilmediğitakdirdehiçbirsebep8östermeksizinmalzemeyigeriiadeedebilir.

orjinal kutusunda olmalıdır.

En iyi kalitede olmalıdır.

RAK
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HER ViDAYA UYuMLu AKlLtl ANAHTAR TtKNiK ŞARTNAMEsi

1. içerisinde yer alan 54 ad uç ile ayncahkh kalite sunabilmeli

2. Tek bir alet i|e tüm somun, civata ve kancalarl sökülebilmeli ve takllabilmeli

3. soket içerisinde yer alan sertleştirilmiş alaslmh 54 adet çubukla r vasıtasıyla 7_19 mm arasl

yuvarlak olmayan tüm somun civata kanca vs. ( paslı olsun olmasln furketmez )otomatik

o|arak uyum sağhyabilmeli.

4. sökme Ve takma işlemlerinİzi kolaylıkla yapabilmeli

5. bağlantı aparatl ile matkapla rahatlık ile kullanabilmelİ,

5. Kolay kullanım - Çelik ve son derece dayanıklı olmah

7. Her vida başına uyumlu olmalı

8. Pash, ucu kırık vidalar dahil her vidayı sıkabilmeli

9. Matkap aparatl ile Vidalama setleri ve matkap ile de kullanılabilme|i

10. 1 adet Akllh Başlık ( 7 mm - 19mm) ,1 adet Matkap Bağlantl Aparatl Ve 1 adet clrclr Anahtar

kolu olmalı

11.Muayenekabuldebeğenilmediğitakdirdehiçbirsebepgöstermeksizİnmalzemeyigeriiade
edebilir.

12. orjinal kutusunda olmalıdır.

13. En iyi kalitede olmalıdır.



BEL TiPi ALET çANTAsl TEKNiK ŞARTNAMEsi

1. Ağır kullanım ve maksimum konfor için tasarlanmış olabilmelidir,

2. 32-48 gerekli bel boyutlanna göre kolay ayarlanabilme özelliği olmalıdır,

3. 80-120 cm çapında olabilmelidir.

4. Ağlr kemer seti, cep çanta, alet tutucu, matkap alet tutucu kılıfı sağ_sol seçimli ve küçük cep

telefon tutucu parçalardan oluşabilmelidir.

5. Hİ-Vis yansıtıcı çizgiler karanhkta rahatlıkla görülebilmelidir.

6. Karanhkta kaybolma belirsizlİkortadan kalkabilömelidir.

7. 3L teknoloji ile üretilmiş olmahdlr.

8. Muayene kabulde beğenilmediği takdirde hiç bir sebep göstermeksizin malzemeyi geri iade

edebilir.

9. orjinal kutusunda olmalıdır.

10. En iyi kalitede olmalıdır.

tDURAK
ıdırİ!a,


