
FLORESANSrABSORBANS SPEKTROM ETRESi
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz tek bir sistem içerisinde hem Floresans hem de Absorbans modunda ölçüm alabilmelidir.

2. Cihazın ışık kaynağı Ksenon Arc tipte ve 75W gücünde olmalıdır.

3. Dalga boyu doğru|uğu t1 nm olmalıdır.

4. Absorbans doğruluğu t0.02 A olmalıdır.

5. Spektral Edinim Oranı 510,000nm/dk dır.

6. Tam 3-D Floresan EEM edinimi enfazla 1 saniye sürmelidir. (numune ve dalgaboyundan bağımsız)

7. cihazın üzerinde 2 adet dedektör bulunmalıdır. Absorbans dedektörü silikon Fotodiod tipte;

Floresans dedektörü CCD/Spectrograph tipte olmalıdır.

8. UV-Vis-NlR Floresans Dedeksiyon aralığı 250 - 1100 nm olmalıdır.

9. Floresans Band Genişliği 1, 2, 3, 5,10, 20 nm olmalıdır.

10. UV-Vis-NlR Absorbans Dedeksiyon aralığı 250 - 1000 nm olmalıdır.

1 1. Absorbans Band Genişliği 2, 3, 5, 10 nm olmalıdır.

12. Cihazda A-TEEM (Absorbans-Tansmittance Excitation Emisson Matrix) yöntemiyle yüksek

hassasiyetli moleküler parmak izi görüntülemesi yapılabilmelidir.

13. A_TEEM Edinimi enfazla 30 saniye sürmelidir. (numune ve dalgaboyundan bağımsız)

14. Cihaztüm floresans spektrum aralığı için milisaniye mertebesi sürede CCD dedeksİyon yapmalıdır.

Tüm floresans aralığı taraması 1OO milisaniye ya da daha iyi sürede yapılmalıdır.

15. Cihazın yaptığı ölçüm oda ışığından etkilenmemelidir.

16. Sinyal/gürültü oranı değeri RMS metoduna göre en az 6000:1 olmalıdır. (350 nm eksitasyon, 5 nm

slit)

17. yüksek numune konsantrasyonlarında kantitatif floresan ölçümleri için lÇ Filtre Düzeltmesi otomatik

olmalıdır. Bu ça|ışma için RT_ lFE (Real Time lnner Filter Effect) doğrulama teknolojisini

kullanmalıdır.

18. Sıvı - Katı ölçümler arasında hücre değişimi operasyonel desteğe ihtiyaç duymadan kolaYca

değiştirilmelidir.

19. Cihaz yazılımı ile aşağıdaki verileri toplayabilmelidir:

- Anlık veri toplama

- Yapılan analiz için Pass/Failfonksiyonu

- Floresans emisyon spektrumu ve Abs&lFE

- Floresans eksitasyon spektrumu ve Abs&lFE

- Floresans değerigörüntüleme ve Abs&lFE

- Floresans EEM ve Abs&lFE

- Floresans kinetikleri (emisyon spektrumu veya tek noktalı intensiteler)

- Absorbans ve 7o Transmitans (spektum veya kinetikler)

20. Cihaz ile birlikte sıvı numuneler için 1 adet numune tutucu verilmelidir.
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21. Cihaz ile birlikte slvl numuneler için 1 adet hücre(küVet) Verilmelidir.

22. Cihaz ile birlikte katı numuneler için 'l adet numune tutucu verilmeiidir. Katı Numune Aksesuarıi ince

filmler, kapak fişleri, kağlt, değerli taşlar Ve daha fazlası gibi düz veya katl numunelerle kullanllmak

üzere universal numune tutucu için katl numune aksesuarıdır.

23. Cihaz ile birlikte toz numuneler için 1 adet numune tutucu Verilmelidir.

24. Cihaz ile birlikte -1 5 'C ile +105 'C arasında peltier sıcaklık kontrolü yapabilen tekli küvet ile çalışan
ölçüm aparatl Verilme|idir.

25. cihaza bağlanacak tüm tutucular Ve aparatla. tak çlkar yöntemiyle bağlanabilmelidir Ve herhangi bir
aparata ihtiyaç duyulmamalldlr.

26. cihazln kontrolü Ve data analizi için bilgisayar ekipmanları Verilmelidir.
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