
 
 
              
                                                      
 
                
 
 
     

                        
 
                           ANALOG (WXG-4)                       DİGİTAL (WZZ-2S) 

1. Polarimetre,  ayırım sınırı tripleks bölgeli ve aynı okülerden ölçüm değerinin sağdan ve         
soldan  görülebildiği masaüstü tipde olmalıdır . 

   
  2.  Cihazın okuma penceresi büyütmesi 4x  olmalıdır. 
 
  3.  Cihaz   ± 180°  aralığında çevirme açısı ölçmelidir.   
 
  4.  Cihazın  1°  aralıklarla derecelendirilmiş açı ölçü verniyesi bulunmalıdır.   
     
  5.  Çevirme açısı değerleri   0.05° hassasiyetle ölçülebilmelidir. 
 
  6.  Cihazla birlikte,  589.3 nm. ‘de emisyonu olan Sodyum spektral ampul verilmelidir.  
 
  7.  Cihazın  100 ve 200 mm. optik boyu olan ölçü tüpleri bulunmalıdır. 
 
  8.  Cihaz  1.3 Amper akım ile çalışmalı, ampulün deşarj gücü  20Watt  olmalıdır.  
 
  9.  Polarimetrenin  stabilizasyon süresi  5 dakika mertebesinde olmalıdır. 
 
 10.   Teklif edilen cihaz sisteminin;  CE Belgesi,  ISO 9001  sertifikası olmalı, ve teklif  
      veren firmanın da  TSE tarafından onaylı  genişletilmiş “Hizmet Yeterlik  Belgesi”  bu_   
      bulunmalıdır. 

 11. Teklif edilen cihazda; fabrikasyon hatalarına karşı  1(Bir) yıl ücretsiz  ve  10 yıl da ücreti 
 mukabilinde yedek parça, servis ve bakım garantisi olmalıdır. 
 
 
 



 

 
 
 
 

                        
 
                           ANALOG (WXG-4)                          DİGİTAL (WZZ-2S) 
 

2. Polarimetre;  dijital okumalı, ve ölçüm değerinin otomatik olarak  “ Optikçe Boş “ prensibine 
göre diferansiyel  ölçen  masaüstü tipde olmalıdır . 

   
  2.  Cihaz ölçü değerin; FARADAY prensibine göre çalışan magneto-optik modülatörü ile refleks 
       olarak  bulmalıdır. 
 
  3.  Cihazın çevirme açısı ölçüm aralığı  ± 45°  olmalıdır.   
 
  4.  Ölçü değeri  5 basamaklı dijital göstergede görülmelidir.   
     
  5.  Çevirme açısı okuma hassasiyeti  ± [ 0.01° +  (Ölçülen çevirme açısı *  % 0.05)] olmalıdır. 
 
  6.  Cihazda,  589.44 nm. ‘de emisyonu olan Sodyum spektral ampul bulunmalıdır.  
 
  7.  Cihazın  100 ve 200 mm. optik boyu olan ölçü tüpleri bulunmalıdır. 
 
  8.  Ölçü numunesini  minimum Transmisyonu ( = ışık geçirgenliği )  % 1  olmalıdır.  
 
  9.  Okuma tekrarlanabilirliği   0.002°  olmalıdır. 
 
 10.  Polarimetrenin  stabilizasyon süresi  5 dakika mertebesinde olmalıdır. 
 
 11.  Cihaz ile birlikte bilgisayar bağlantı kablosu ve yazılımı verilmelidir. 
 
 12. Teklif edilen cihazın;  CE Belgesi, ISO 9001  sertifikası olmalı, ve teklif  veren firmanın da TSE       
        tarafından onaylı  genişletilmiş “Hizmet Yeterlik  Belgesi”  bulunmalıdır. 

 
 13. Teklif edilen cihaz  fabrikasyon hatalarına karşı  1(Bir) yıl ücretsiz  ve  10 yıl da  ücreti  muka_    
        bilinde yedek parça, servis ve bakım garantili olacaktır. 
 


