
 

OTOMATİK PİPET SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 
 
1. Pipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli olacaktır. 

2. Pipetler ergonomik dizayna sahip olmalı ve tek elle hacim ayarı yapılabilmelidir. Yüzeyi, pipetin 
ele tam olarak oturmasını sağlayan tırtıklı tipte olmalıdır. 

3. Pipetler organik çözücü kimyasallara dayanıklı bir materyalden yapılmış olmalıdır. 

4. Pipetler aşınmayı engelleyici, sürtünmeye ve kimyasallara dayanıklı, seramik pistona sahip 
olmalıdır..  

5. İki kademeli kontrol butonuna sahip olacak pipetlerde; 

                 1. Konumda istenilen hacimde sıvı çekilmeli veya dağıtılmalı 
                 2. Konumda uçta kalan sıvı tamamı ile boşaltılmalıdır.  
 

6. Pipetlerde istenilen miktar, hacim halkasının çevrilmesi ile ayarlanmalı ve yukarıdan aşağıya 
doğru okunan hacim göstergesi 4 haneli, büyütme mercekli olmalı ve özellikle pipetleme 
sırasında görülebilmelidir.  

7. Pipetlerin kontrol butonu kullanılacak maksimum hacimi ve ucu belirtecek renklerde olmalıdır. 

8. Pipetlerde sıvı boşaltıldıktan sonra ayrı bir buton ile uç atımı sağlanmalıdır. 

9. Pipetler kalibre edilebilir ve tamamı veya istenirse alt kısmı otoklavlanabilir (20 dakika 
121°C'de) olmalıdır. 

10. Pipetlerin sağlam bir kalibrasyon mühürü olmalı, fabrika kalibrasyonları değiştirildiğinde 
anlaşılabilmesi için farklı renkteki yedek kalibrasyon mühürü pipetle birlikte verilmelidir.  

11. Pipet seti aşağıdki aksesuarları içermelidir. 

 1 ad. 2-20 ul aralığında pipet 

 1 ad. 20-200 ul aralığında pipet 

 1 ad. 100-1000 ul aralığında pipet 

 9 adet pipetlere uygun hacimlerde 96 adet uç içeren otoklavlanabilir tekrar 
kullanılabilir ıç kutusu 

 3 adet duvara monte pipet ucu 

12. Pipet seti aşağıdaki hacimlerden oluşmalı ve hacimler belirtilen miktarlarda arttırılabilmelidir : 

  

Çalışma aralıkları, l Artım Değerleri, l 

2 - 20 0.02 

20 - 200 0.2 

100 - 1000 1 

 



2 

 

 
13. Yukarıda belirtilen pipetlerin kabul edilebilir hata payları aşağıda belirtilmiştir : 

Çalışma aralıkları, l Hacim, l Hata Payı 

2 - 20 2 
10 
20 

≤ 1.5% 
≤ 0.6% 
≤ 0.3% 

20 - 200 20 
100 
200 

≤ 0.7% 
≤ 0.3% 
≤ 0.2% 

100 – 1,000 100 
500 

1,000 

≤ 0.6% 
≤ 0.2% 
≤ 0.2% 

 

14. Pipet setinde bulunan tüm pipetler fabrika son kontrol sertifikaları ile birlikte teslim edilecektir. 

15. Pipetleri sağlayan firma, bilgisayar yazılımı destekli kalibrasyon laboratuvarında, ihtiyaç 
duyulduğunda, garanti süresi içinde ücretsiz, garanti bitiminde ücreti karşılığı bilgisayar çıktılı 
kalibrasyon belgesi sağlayabilmelktedir.  

16. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2008 belgesi bulunmaldır ve bu belge 
ihale dosyasına eklenmelidir. 

17. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 
10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır. 

18. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi buluncaktır. 
 


