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בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאריך הפקת תעודהשלומי שושן תפקיד טכנאי בודקשם המאשר:

2021/02/21

פרטי ההזמנה

שם המזמין     : טלר מיכאל ח.פ: 302044375

מענו          : שמעון21 עפרה 90627

תאריך ההזמנה  : 2020/11/26

תאור המוצר

תנור חימום - קונווקטור עם רכיבים אלקטרוניים

הדגם הנבדק    : H125-8FDFS 2500W מחממי מרחב

NOIROT :          יצרן

ארץ יצור      : צרפת

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך:2021/01/20 הנוטל: בא כח המכון  מספר בקשה:   4345893

כמות במדגם    : 1

מספר שטר מטען : 334324

נמל היבוא     : נמל אשדוד            תאריך כניסה:  2020/11/24

NOIROT מספר חשבון ספק: 432020 מיום: 2020/11/09 שם ספק

שם ארץ יבוא   : צרפת

מהות הבדיקה: בדיקת חלקית במסגרת צו יבוא חופשי

התאמה לסעיפים: 7-סימון והוראות, 8-הגנה מפני גישה לחלקים חיים, 10-הספק

מבוא וזרם, 16-זרם דלף וחוזק חשמלי, 20-יציבות וסכנות מכאניות, 22-מבנה,

24-רכיבים, 25-חיבור לזינה ופתילים גמישים חיצוניים, 27-אמצעי הארקה של התקן

הישראלי ת"י 900 חלק 2 חלק עשרוני 30 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים

דומים: דרישות מיוחדות לתנורים לחימום חדרים, מפברואר 2019

מסמך זה מכיל 4 דפים

ואין להשתמש בו אלא במלואו.

תוצאות הבדיקה במסמך זה

מתייחסות רק לפריט שנבדק.
מסמך זה אינו היתר תו תקן

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.

פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.
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תאור מורחב של המוצר

המוצר הנבדק הינו תנור הסקה חשמלי, ביתי,קונווקטור, המיועד להתקנה קבועה

לקיר,

הכולל את החלקים הבאים:

- מעטפת חיצונית אחורי - מתכת צבועה.

- מכסה קידמי - מתכת צבועה.

- שריג קידמי עליון - מתכת צבועה

- תיבת חיבורים , הכוללת חיבורים מוליכי הזינה ולוח אלקטרוני בקרה והפעלה

המכשיר- חומר פלסטי.

- מתקן התקנה המכשיר לקיר - מתכת.

- לוח אלקטרוני הכולל בקרת מצבי הפעלה וטמפרטורה,נושא את הסימון:

131CC02974

- גוף חימום צינורי מטיפוס "יבש" הנמצא בתוך רדיאטור לפיזור האויר חם מחומר

102LLJ040 230V 2500W                 :אלומיניום, הנושא את הסימון הבא

- מנתק תרמי בעל שיצוב עצמי,נושא את הסימון:

CAMPINI Ty60 10/250~ 16/250~ T210 11-15 100°C

- רגש טמפרטורה סביבה.

- תקע מטיפוס זר נושא את הסימון:                              2228 16/250

VDE

- פתיל זינה דו גידי (חום,כחול)נושא את הסימון:

PECSO MN IEMMEQU HAR HO5V2V2-F 2X1.5 CE

- המכשיר נושא את הסימון:

manufacturer N229

26H125.8.FDFS  

2500W  230V~ IP24

CE 1801876 12/18  סמל בידוד כפול

MADE IN FRANCE

- על גבי האריזה קיים סימון היבואן בעברית:

NOIROT :   תוצרת

ארץ יצור: צרפת

SPOT 2500W :     דגם

שנת יצור: 2021

שם יבואן: מיכאל טלר

כתובת   : ישוב עפרה,

ד.נ מזרח בנימין 90627

תאור:
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מסקנה ליקויים תאור סעיף
מספר

סעיף

מתאים סימון והוראות 7

מתאים הגנה מפני גישה לחלקים חיים 8

מתאים הספק מבוא וזרם 10

מתאים זרם דלף וחוזק חשמלי 16

מתאים יציבות וסכנות מכאניות 20

מתאים מבנה 22

מתאים רכיבים 24

מתאים חיבור לזינה ופתילים גמישים חיצוניים 25

מתאים אמצעי הארקה 27

סוף תעודת הבדיקה


