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בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאריך הפקת תעודהגבריאל פריאב תפקיד בודקשם המאשר:

2016/01/22

פרטי ההזמנה

שם המזמין     : צובה ויז'ן מערכות תאורה חסכוניות אגש"ח בע"מ

מענו          : צובה צובה

תאריך ההזמנה  : 15/11/30

תאור המוצר

מנורה - קבועה למטרות כלליות

DB-1050 :    הדגם הנבדק

יצרן          : צובה ויז'ן מערכות תאורה

ארץ יצור      : ישראל

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 15/11/30 הנוטל: המזמין

כמות במדגם    : 1

מהות הבדיקה:בדיקה מלאה לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 20 חלק 2 חלק עשרוני 1 - מנורות: מנורות קבועות

למטרות כלליות, מיולי 1997

מסמך זה מכיל 5 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.

פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

(מספר הפרק בסוגריים מתייחס לפרק בתקן ת"י 20 חלק 1)
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תאור מורחב של המוצר

המוצר הנבדק הינו מנורת הצפה.

יצרן - צובה ויז'ן מערכות תאורה חסכוניות אגש"ח בע"מ,

דגם - DB-1050, ארץ ייצור - ישראל.

.60W בהספק (LED) מיועדת לתאורה בעזרת 144 דיודות פולטות אור

.I דרגת הגנה מפני הלם חשמלי

.IP67 דרגת הגנה מפני אבק ומים

מעטפת המנורה עשוייה אלומניום, מכסה עשוי חומר פלסטי,

זרועות המנורה עשויים חומר מתכתי.

מידות המנורה בקירוב: אורך- 107 ס"מ, רוחב- 7.5 ס"מ, גובה- 7.5 ס"מ.

המנורה כוללת את הרכיבים הבאים:

.OPTOTRONIC OT FIT 50/220-240/1AO CS L -דגם ,OSRAM -דרייבר: תוצרת

Iout: 800-1050mA, Pout: 800-1050W, Uout: 24-54V -נתונים טכניים

Un: 220-240V, 50/60Hz, In: 0.24-0.30A, Ta-25+50°C, Tc75°C, U-out=60V

.ENEC<10>,VDE -מעבדה מאשרת

.IMQ,N -מעבדה מאשרת ,TH384 -דגם ,TECHNO -מהדקי זינה אטומים: תוצרת

.IP68 0.5-1.5mm² T85°C 400V -נתונים טכניים

.HAR -מעבדה מאשרת ,EUCAFLEX PLUS -דגם ,EUPEN -כבל חיצוני: תוצרת

.3x1.00mm² HO7RN-F -נתונים טכניים

PFLITSCH BLUEGLOBE M16 :אנטיגרון מסוג

כרטיס (X2) הנושא 72 דיודות פולטות אור (LED) נושא את הסימון הבא:

.SAMSUNG 5630 LED

מוליכים פנימיים עשויים טפלון, פתיל חיצוני עשוי גומי גמיש.

חיבור המנורה לזינה נעשה ע"י מהדקי זינה אטומים.

המנורה מסומנת: ראה תמונות:

תאור:



5 מתוך3 דף

ת ע ו ד ת   ב ד י ק ה   מ ס פ ר  9514300992

פרוט הליקויים שתוקנו:

1. סוג המנורה שונה מ-הצפה למנורה קבועה.

2. נוסף עלון הדרכה מתאים.

3. נוסף שם יצרן על המנורה.

4. סופקו אישורים ממעבדה מוסמכת עבוד הדרייבר

5. סופקו אישורים עבור המוליכים הפנימיים.
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מסקנה ליקויים תאור סעיף
מספר

סעיף

מתאים דרישות בדיקה כלליות (פרק 0.5 - רכיבי מנורות) 1.2

מתאים מיון מנורות (פרק 2) 1.4

מתאים סימון (פרק 3) 1.5

מתאים מבנה (פרק 4) 1.6

מתאים מרחקי זחילה ומרווחים (פרק 11) 1.7

מתאים אמצעי הארקה (פרק 7) 1.8

מתאים ההדקים (פרק 14/15) 1.9

מתאים תיול חיצוני ופנימי (פרק 5) 1.10

מתאים הגנה מפני הלם חשמלי (פרק 8) 1.11

מתאים בדיקות קיום ובדיקות התחממות (פרק 12) 1.12

מתאים עמידות באבק ורטיבות (פרק 9) 1.13

מתאים התנגדות הבידוד וחוזק חשמלי (פרק 10) 1.14

מתאים עמידות בחום, באש ובנתיבות (פרק 13) 1.15

סוף תעודת הבדיקה


