
ת ע ו ד ת   ב ד י ק ה   מ ס פ ר  9972300399
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאריך הפקת תעודהסרגיי פרלינסקי תפקיד מהנדס בודקשם המאשר:

2020/01/08

פרטי ההזמנה

שם המזמין     : טכנולוגיות ב.א סמארט הום ישראל בע"מ ח.פ: 515159135

מענו          : שוהם 3 ראש העין

תאריך ההזמנה  : 2019/08/26

תאור המוצר

מתאמים חד מופעיים

הדגם הנבדק    : SOCKET מתאם חד מופעי עם מעגל אלקטרוני

HIGOAL GROUP LTD :          יצרן

ארץ יצור      : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך:2019/09/16 הנוטל: המזמין

כמות במדגם    : 3

מהות הבדיקה: בדיקת חלקית במסגרת בדיקות שוק

התאמה לסעיפים: 8-סימון, 10-הגנה מפני הלם חשמלי, 14-מבנה תקעים  ובתי תקע

מטלטלים, 19-עליית הטמפרטורה, 20-כושר ניתוק, 21-פעולה רגילה, 24-חוזק

מכאני של התקן הישראלי ת"י 32 חלק 2 חלק עשרוני 5 - תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי

ולשימושים דומים: דרישות ייחודיות למתאמים, מנובמבר 2007

מסמך זה מכיל 3 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:

מעגל אלקטרוני נבדק לפי תעודת בדיקה מס' 9972351690
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תאור מורחב של המוצר

המוצר הנבדק הינו מתאם חד מופעי, בעל מגעת הארקה, שאינו לתיול חוזר לשימוש

בבתי מגורים ובמקומות דומים. במתאם מותקן רכיב אלקטרוני עם מפסק הפעלה. בבית

תקע מורכבים תריסי הגנה המכסים את שפופרות בית התקע. המתאם עשוי מחומר מבדד

ובו חלקים נושאי זרם העשויים ממתכת אל ברזלית.

הסימון:

הסימון על המדבקה בחלקו אחורי של המתאם:

HIGOAL-GROUP LTD

SOCKET

250VAC~  ,16A max

MADE BY HIGOAL GROUP ISRAEL

תאור:
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מסקנה ליקויים תאור סעיף
מספר

סעיף

מתאים סימון 8

מתאים הגנה מפני הלם חשמלי 10

מתאים מבנה תקעים  ובתי תקע מטלטלים 14

מתאים עליית הטמפרטורה 19

מתאים כושר ניתוק 20

מתאים פעולה רגילה 21

מתאים חוזק מכאני 24

סוף תעודת הבדיקה


