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פרטי ההזמנה
שם המזמין
מעונו
תאריך ההזמנה

 :חמת ארמטורות בע"מ
 :היוזמה  12אזור תעשיה אשדוד 66271
7607901717 :

תאור המוצר
מערכות ניקוז –התקנה גלויה
מערכת ניקוז להתקנה ברצפת מקלחת הכוללת:
דגם , TESEDRAINPRFIL :מק"ט ,761771 :מידה 458X97 :מ"מ
TECE :
יצרן
:גרמניה
ארץ ייצור
פרטי הנטילה
הנוטל :המזמין
המדגם ניטל בתאריך 2507101717:
כמות במדגם2:
תאור המנה שמתוכה ניטל המדגם :מערכת ניקוז הכוללת שני מחסומים פלסטיים,
תעלה ,פנל ומכסה ניקוז ממתכת שמיועדת להתקנה עם רצפת המקלחת(ראה תמונה
בדף האחרון) .
מהות הבדיקה:יוזמת לקוח
התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י  – 5694אבזר ניקוז לקבועות תברואתיות-
דרישות ושיטות בדיקה ,מאוגוסט . 1772
המוצר הובא לבדיקה ע"י המזמין והבדיקות בוצעו לבקשתו בהתאם להצעת המחיר
מס' 21-17 :מתאריך76–79–1717 :
מסמך זה מכיל  1דפים
ואין להשתמש בה אלא במלואו

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט הנבדק

מסמך זה אינו היתר תו תקן

מסקנות הבדיקה
המוצר הנבדק מתאים לתקן בסעיפים שנבדקו.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

אדי גושר
ראש מדור פלסטיקה ומערכות השקיה
תאריך חתימה:

26.79.1717

נסר גרה מהנדס בודק
מדור פלסטיקה ומערכות השקיה
תאריך חתימה:

26.79.1717

2607901717
תאריך הפקת תעודה
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מספר
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תאור הסעיף

דרישת סעיף

2.4

מראה

שטחי הפנים החיצוניים והפנימיים של
אבזרי הניקוז יהיו חלקים ללא חריצים בועות
או פגמי שטח פנים אחרים כלשהם העלולים
לשבש את תפקודם.

2.4

חומרים

לא יופיעו במהלך הבדיקה ובסיומה דליפות
או פגמים אחרים.

2.2

תיכון

המערכת יכולה להיות מיוצרת כיחידה אחתאו לכלול חלקים שונים המורכבים יחדיו
באופן מכאני .
המערכת יכולה לכלול מחסום עם אביקמוצא או מדגמים אחרים הניתנים לפירוק
ולניקוי .
לא תהיה אפשרות להקטין גובה חתםהמים מתחת לערך המזערי המפורט בטבלה
.4

2.0

מידות

קוטר חיבור לצינור הניקוז 01-01.4 :מ"מ

אורך החלק הישר של יציאת המחסום :L
מינ'  41מ"מ .
גובה חתם המים  : Hמיני'  01מ"מ
הגובה הכולל של המערכת עם המחסום :M
מקס'  021מ"מ .

2.6

ספיקת מערכת הניקוז:
דרישות
הידראוליות מיני' [ 1.21ליטר לשנייה]
(ספיקה)

2.4

אטימות

0

סימון

לא יופיע נזילות או דליפות מהמחברים או
מגוף המערכת
יופיע שם יצרן או סימן היצרן כך שהסימון
יהיה בלתי מחיק

תוצאות

כנדרש בתקן

תנאי בדיקה:
 0011מחזורי טמפרטורה מים חמיםוקרים
אין סימני דליפה או נזילה

מערכת הניקוז מורכבת ממחסוםפלסטי עם תעלה ,מסגרת ופנל ממתכת
המשמשת לניקוז בתא המקלחת.

הערה

מסקנה

מתאים

מתאים

מתאים

לא ניתן להקטין את גובה חתם המיםמתחת לערך המזערי שבטבלה .4

קוטר חיבור לצינור הניקוז 01.0 :מ"מ.

מתאים

התקבל אורך  20.1 :Lמ"מ.

מתאים

גובה חתם המים  01.0 :Hמ"מ.

מתאים

התקבל האורך  50.4 :Mמ"מ.

מתאים

ספיקת מערכת הניקוז שהתקבלה:
[ 1.06ליטר לשנייה]

מתאים

המחסום וחלקיו עמדו בלחץ 1.0 :בר
במשך 0 :דקות מבלי שנתגלתה דליפה
במשך הבדיקה.

מתאים

שם היצרן TECE :

מתאים

מופיע על המערכת
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4

דרישת סעיף

סימון האריזה יכלול:
שם יצרן ומעונו וסימן המסחרארץ ייצור אם המוצר מיובאשם יבואן ומעונו בעבריתמספר קטלוגי של המוצרקוטר מוצא-הוראות הפעלה בשפה העברית או באיור

תמונה להמחשה עבור סעיף - 2.4אטימות

תוצאות

הערה

מסקנה

שם יצרןTECE :-ארץ יצורGERMANY :

כתובתHollefeldstr. 57 :48282 Emsdetten
קוטר יציאה 50 :מ"מהוראות הפעלה בחוברת עם איוריםמשורטטים.
שם יבואן :חמת ארמטורות בע"ממעונו של היבואן :היוזמה 20אשדוד-מק"ט למערכת115410 :

מתאים
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תמונה כללית למערכת עם האריזה:

תמונה להמחשה מסעיף  2.0מידות:

