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בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

רומן פשאדוב תפקיד טכנאי בודקשם הבודק:

תאריך הפקת תעודהאלכסנדר גלובצקי תפקיד בודקשם המאשר:

2015/07/08

פרטי ההזמנה

שם המזמין     : אביטל ב.ס. בע"מ

מענו          : ת.ד. 1954 חולון 58117

תאריך ההזמנה  : 15/05/06

תאור המוצר

מנורה - לגומחה

120LED/28W מנורת גומחה פנל לד PAN28WSFD :    הדגם הנבדק

LUMINUS :          יצרן

ארץ יצור      : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 15/05/06 בשעה: 13:23 הנוטל: המזמין

כמות במדגם    : 1

מהות הבדיקה: בדיקת דגם במסגרת צו יבוא חופשי

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

מיוחדות - מנורות גומחה, מאוגוסט 2014

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 גומחה פנל לד המתאימה להתקנה על משטח דליק.

יצרן- LUMINUS, דגם - PAN28WSFD, ארץ ייצור-סין.

מיועדת לתאורה עם 120 דיודות פולטות אור (LED) הממוקמים על פס.

.28W הספק הכולל

.<III> סוג הגנה מפני הלם חשמלי

.IP20 דרגת הגנה מפני מוצקים ומים

מידות המנורה בקירוב:אורך ורוחב-30 ס"מ, עובי-3 ס"מ.

מסגרת המנורה עשויה יציקת אלומיניום, פנל אחורית עשויה ברזל,

פנלים קדמיים עשויים פלסטי.

המנורה כוללת את הרכיבים הבאים:

.2835-7-28W BO 507*7mm*2 :פס לדים מסומן

פלאג זכר+נקבה לחיבור תיול בין לד דרייבר לגוף תאורה הכולל מנגנון נעילה:

ללא סימון.

---------------------------ציוד לצורך בדיקה בלבד-------------------------

.ADS-36W300-LEP- דגם ,ALSSOM-לד דרייבר:תוצרת

Input: 200-240VAC 50\60Hz In=0.22 A

Output:300mA  V=90-120VDC  130VMAX P=28-36X1W

,"SELV" ,"סמל "בידוד כפול ,"independent controlgear" סמל

.TUV - מעבדה מאשרת ,Ta=40°C Tc=75°C

,TH400-דגם ,Tecno-מחבר זינה: תוצרת

.VDE,SEV,ENEC<03>-מעבדה מאשרת ,IP68  250-450V

*************************************************************************

.PVC בידוד מוליכים עשוי

תאור:
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חיבור המנורה לזינה נעשה ע"י קצוות חיבור הכבל היוצא מהמנורה.

התמונות מצורפות:

*************************************************************************

פירוט הליקויים אשר תוקנו במהלך בדיקה ע"י הלקוח:

1. קצוות חיבור "חום" ו"כחול" של הכבל חיצוני קודדו בצבעים "אדום" ו"שחור"

כפי שנדרש ע"י תקן 20, סעיף 3.2.12.
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מסקנה ליקויים תאור סעיף מספר סעיף

מתאים דרישות בדיקה כלליות (פרק 0.5 - רכיבי מנורות) 2.2

מתאים מיון מנורות (פרק 2) 2.4

מתאים סימון (פרק 3) 2.5

מתאים מבנה (פרק 4) 2.6

מתאים מרחקי זחילה ומרווחים (פרק 11) 2.7

לא ישים אמצעי הארקה (פרק 7) 2.8

מתאים ההדקים (פרקים 14, 15) 2.9

מתאים תיול חיצוני ופנימי (פרק 5) 2.10

מתאים הגנה מפני הלם חשמלי (פרק 8) 2.11

מתאים בדיקות קיום ובדיקות התחממות (פרק 12) 2.12

מתאים עמידות באבק ורטיבות (פרק 9) 2.13

מתאים התנגדות הבידוד וחוזק חשמלי (פרק 10) 2.14

מתאים עמידות בחום, באש ובנתיבות (פרק 13) 1.15


