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DLCO DIFUZYON TEST GAZITEKNIK $ARTNAMES|

Test gazr kartgtmt SFT Laboratuartmtzda bulunan ZAN 300 CO Dif0zyon test
sistemine uygun olmalr ve mevcut tijp /tUplerin dolumu yaptlmaltdtr.

CO DifUzyon testinde kullanrlacak test gaztntn kartglmt maksimum % 0.3 CO
(Karbonmonoksit), maksimum % 0.3 CH4 (Metan), geri kalan ktsmt kuru havadan
olugmalrdrr.

CO DifUzyon test gazr kartgtmtntn 10 Litrelik AlUminyum gaz tupune 1,5 m3dolumu
yaprlmahdrr.

Gaz ttiptine yaprlan test gazt dolumunun do$rulu$u ve dolruluk oranlart dolumu
yapan firma taraftndan belgelendirilmelidir.

TUpUn hacmi 10 lt'lik su hacminde olmalt, maksimum 200 bar bastnca dayanacak
mukavemette alagrmll alUminyum tUp olmaltdtr.

Tfiptin ve sistemin teknik dzellikleri dikkate alrndr$rnda, test gazl dolumu 10 litre su

hacminde, maksimum 150 bar basrngta olmaltdtr.
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