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תאריך הפקת תעודהיפים גרצ'קוב תפקיד טכנאי בכירשם המאשר:

2018/10/22

פרטי ההזמנה

שם המזמין     : גלפמן פיליפ ח.פ: 309260941

מענו          : הרי"ף 160 אופקים

תאריך ההזמנה  : 2018/08/30

תאור המוצר

תנור חימום - קורן

הדגם הנבדק    : IKO - 10 תנור קורן

IKOLINE :          יצרן

ארץ יצור      : רוסיה

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך:2018/10/10 הנוטל: בא כח המכון  מספר בקשה:   3991170

כמות במדגם    : 1

SEAGO BREMERHAVEN  : אניה/טיסה SGL926606 : מספר שטר מטען

נמל היבוא     : נמל אשדוד            תאריך כניסה:  2018/09/13

IKOLINE מספר חשבון ספק: 111 מיום: 2018/07/01 שם ספק

שם ארץ יבוא   : רוסיה

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, מדצמבר 2012 ו-ת"י 900 חלק 1

מאוגוסט 2005 גליון תיקון מספר 2 מפברואר 2012

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.

הערות:

דרישות התקן,שרשום במהות הבדיקה מבוססות על תקן אב-

ת"י 900 חלק -1בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים

דומים:דרישות כלליות
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תאור מורחב של המוצר

המוצר הנבדק הינו תנור הסקה חשמלי ביתי, נייח, המיועד לתלייה על תקרה

(התנור הנ"ל אינו מיועד להסקת חדרי רחצה) הכולל את החלקים הבאים:

- תיבת חיצונית אחורית הכוללת בידוד צמר זכוכית עם מחיצה פח אלומיניום-מתכת

צבועה.

- חלק קדמי (חימום) - מתכת אלומיניום כולל גוף חימום צינורי.

- מכסה פנימי של חלק קדמי- מתכת מגולבנת.

- גוף חימום מטיפוס "יבש" צינורי עם מעטה ממתכת נרוסטה, אינו נושא כל הסימון

- חלקים המיועדים להתקנה התנור לתקרה- זוויות מתכת צבועה

- נורת סימון - נאון

- מוליכים פנימיים בעל סיבי סיליקון

- מהדקים המיועדים לחיבור מוליכי הזינה, הנושאים את הסימון הבא:

VDE 2.5* 433 450V UL

מידות המכשיר בקרוב (ס"מ)

גובה - 16

רוחב - 150.5

עומק - 4 ; עם חלקים התקנה:11

סימון

המכשיר נושא את הסימון הבא:   קיים סמל מסחרי בשפה רוסית: "איקוליין"

IKO-10

electric heater

~230V     50Hz  1100W

Net weight 4.7 kg

CE   CTP

Made in Russia

Produced in 2018

CE    PCT

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


