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בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

סרגיי פרלינסקי תפקיד מהנדס בודקשם הבודק:

תאריך הפקת תעודהדוד משה תפקיד טכנאי ראשישם המאשר:

2015/10/20

פרטי ההזמנה

שם המזמין     : חברת מ.וויסבורד ובניו בע"מ

מענו          : ת.ד. 3567 פתח תקוה 49130

תאריך ההזמנה  : 15/10/08

תאור המוצר

תקע ובית תקע לשימוש ביתי - תקעים ובתי תקע מיטלטלים

הדגם הנבדק    : DMS-6MCB בית התקע רב יציאות מטלטל שאינו לתיול חוזר

DEKO GROUP LIMITED :          יצרן

ארץ יצור      : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 15/10/08 הנוטל: המזמין

כמות במדגם    : 1

מהות הבדיקה: בדיקת חלקית במסגרת צו יבוא חופשי

התאמה לסעיפים: 8-סימון, 14-מבנה תקעים  ובתי תקע מטלטלים, 24-חוזק מכאני,

27-מרחקי זחילה,מרווחי אוויר ומרחקים דרך חומר אטימה, 28-עמידות החומר המבדד

בחום חריג, באש ובנתיבות של התקן הישראלי ת"י 32 חלק 1 חלק עשרוני 1 - תקעים

ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי-תקע חד-מופעיים לזרמים עד 16

אמפר- דרישות כלליות, מיוני 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:

הליקויים שפורטו בתעודה מס' 9554344991 סולקו.

סעיף 14 - מבנה של תקעים ובתי תקע מטלטלים ; סעיף 24 - חוזק מכאני ;

סעיף 27 - מרחקי זחילה,מרווחי אוויר ומרחקים דרך חומר אטימה ;

סעיף 28 - עמידות בחום חריג , באש ובנתיבות ;

נשלח מכתב פ"מ מהיצרן ובו תאור הפעולות שנעשו במוצר.
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תאור מורחב של המוצר

המוצר הנבדק הינו בית תקע רב יציאות (6 יציאות) מטלטל בעל מגעת הארקה.

לבית התקע מחובר פתיל זינה 3G1.5mm² ובקצהו תקע תלת פיני יצוק.

במוצר קיים התקן לעיגון פתיל זינה.

בתי התקע מוזנים דרך מא"ז מסוג C16. מעטפת בתי התקע עשויה מתכת

בעלת ציפוי פלסטי והינו מאורק.

בסיסי בתי התקע עשויים מחומר מבדד ובהם חלקים נושאי זרם העשויים מחומר

אל ברזלי.

סימון:

הסימון על גבי חלק קדמי של בית התקע:

16/250~

N   _|_   L

-     

הסימון בחלק אחורי של בית התקע:

DEKO

INDUSTRIAL IL MULTIPLE SOCKET

TYPE: DMS-6MCB

CAT NO: DMS0106031B

16A/250V~

יצרן: DEKO - סין

יבוא ושיווק:מ.וויסבורד ובניו בע"מ

החרש 6 קרית אריה פ"ת 03-9243656

הסימון על גבי המא"ז:

CHINT

DZ47-60

C16

230/400V

IEC60898-1

GB10963.1

6000A 50Hz

<CCCS>

הסימון על גבי הפתיל:

<VDE> H05VV-F 3G1.5mm² (סמל מסחרי של היצרן) XUANSHI

הסימון על גבי התקע:

MW  RWOLF

RW 111

16/250~

סמל תו תקן ישראלי

תאור:
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מסקנה ליקויים תאור סעיף
מספר

סעיף

מתאים סימון 8

מתאים מבנה תקעים  ובתי תקע מטלטלים 14

מתאים חוזק מכאני 24

מתאים מרחקי זחילה,מרווחי אוויר ומרחקים דרך חומר אטימה 27

מתאים עמידות החומר המבדד בחום חריג, באש ובנתיבות 28
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