
ת ע ו ד ת   ב ד י ק ה   מ ס פ ר  9852382221
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאריך הפקת תעודהשלומי שושן תפקיד טכנאי בודקשם המאשר:

2018/06/11

פרטי ההזמנה

שם המזמין     : פומו בע"מ ח.פ: 514663905

מענו          : יד חרוצים 14 ירושלים

תאריך ההזמנה  : 2018/05/09

תאור המוצר

גוף חימום חליפי למכשיר חשמל ביתי - לא טובלני

הדגם הנבדק    : NE/A 400W 2000MM גוף חימום לא טובלני

THERMODUL :          יצרן

ארץ יצור      : איטליה

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך:2018/06/05 בשעה:14:39 מספר בקשה:   3941035

כמות במדגם    : 1

מספר שטר מטען : 1800004462

נמל היבוא     : נמל אשדוד            תאריך כניסה:  2018/05/08

HEKOS SRL מספר חשבון ספק: 148 מיום: 2018/04/17 שם ספק

שם ארץ יבוא   : איטליה

מהות הבדיקה: בדיקת חלקית במסגרת צו יבוא חופשי

התאמה לסעיפים: 7-מרווחים, 9-בדיקת הספק מבוא, 10-בדיקת עמידות הבידוד במתח,

12-בדיקת זרם דלף, 17-סימון של התקן הישראלי ת"י 383 חלק 2 - גופי חימום

חליפיים למכשירי חשמל:גופי חימום בעלי מעטה מתכתי, מינואר 2008

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.

תעודה זו מהווה את אישור המשלוח.

פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.



3בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953 מתוך2 דף

ת ע ו ד ת   ב ד י ק ה   מ ס פ ר  9852382221

תאור מורחב של המוצר

המוצר הינו גוף חימום צינורי ,נירוסטה ,קוטר 8.0 מ"מ ,לא טובלני,במעטפת

רדיאטור

אלומיניום.

SEDES    ITALY   220V  15 17  3150               : גיף חימום נושא סימון

400W

תאור:
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מסקנה ליקויים תאור סעיף
מספר

סעיף

מתאים מרווחים 7

מתאים בדיקת הספק מבוא 9

מתאים בדיקת עמידות הבידוד במתח 10

מתאים בדיקת זרם דלף 12

מתאים סימון 17

סוף תעודת הבדיקה


