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פרטי ההזמנה
שם המזמין
מענו
תאריך ההזמנה

 :טכנולוגיות ב.א סמארט הום ישראל בע"מ ח.פ515159135 :
 :שוהם  3ראש העין
17/12/12 :

תאור המוצר
מפסק חשמלי  -מפסקים אלקטרוניים לרבות עממים
 PT1 :מפסק אלקטרוני
הדגם הנבדק
SMART HOME ISRAEL :
יצרן
 :סין
ארץ יצור

פרטי הנטילה
המדגם ניטל בתאריך  12/12/17 :הנוטל :המזמין
1 :
כמות במדגם

בדיקת הוכחת יכולת לבדיקה מספר 9772383352
התאמה לסעיפים-10 :הגנה מפני הלם חשמלי-21 ,עמידות בחום של התקן הישראלי ת"י
 33חלק  - 1מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים:
דרישות כלליות ,מנובמבר 2007

מסמך זה מכיל  3דפים
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:
הליקוים שהתגלו בתעודתינו מס" 9772383352
)סעיפים  10הגנה מפני הלם חשמלי 21,עמידות בחום(
סולקו :הוחלף חומר של המוצר והוספו התופסנים.

2017/12/13
שם המאשר:

לאוניד קניז'ניק תפקיד מהנדס בודק

תאריך הפקת תעודה
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תאור מורחב של המוצר
תאור :המוצרים לבדיקה  -מפסקים אלקטרוניים דו קוטביים
המיועדים להתקנה בתיבת ההתקנה אחרת )מלבנית(
בבתי מגורים ובמקומות דומים במתח נקוב של  220וולט
ובזרם נקוב של  16אמפר.

סימון:
על המפסק קיימת מדבקה עם הסימונים הבאים:
טכנולוגיות סמארט הום ישראל בע"מ
 PT1פנל טיימר
 16Aלמוצא דו קוטבי
דוד חשמל
110-220VAC
µ
סמוך להדקים מודפסים הסימונים הבאים:
L

N

L

N
out

על המפסק מובלטים הסימונים הבאים:
HIOAL
סמל מסחרי של היצרן

out
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מספר
סעיף
10
21

ליקויים

תאור סעיף
הגנה מפני הלם חשמלי
עמידות בחום
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מסקנה
מתאים
מתאים

סוף תעודת הבדיקה

