ת ע ו ד ת ב ד י ק ה מ ס פ ר 7012210857
בהתאם לסעיף  12לחוק התקנים תשי"ג 1953 -

פרטי ההזמנה
שם המזמין
מענו
תאריך ההזמנה

 :חמת ארמטורות ויציקות בע"מ ח.פ510859739 :
 :ת.ד 6555 .אשדוד 77164
2020/11/16 :

תאור המוצר
ברז ערבוב  -ברז
:
הדגם הנבדק
:
יצרן
:
ארץ יצור

ערבוב לכיור עם צינור מוצא מסתובב
 305241מצדה
חמת ארמטורות
ישראל

מהות הבדיקה:בדיקה חלקית לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי
התאמה לסעיפים-6 :סימון  -זיהוי-10.6.1 ,קביעת קצב ספיקה של התקן הישראלי ת"י
 - 1347ברז ערבוב מכני בעל ידית הפעלה אחת ,מיולי  ,2006גליון תיקון מספר 1
מאוגוסט 2019

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.

2020/11/24
שם המאשר:

תאריך הפקת תעודה

אלון יצחקי תפקיד בודק
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ת ע ו ד ת ב ד י ק ה מ ס פ ר 7012210857
בהתאם לסעיף  12לחוק התקנים תשי"ג 1953 -

מספר סעיף
6
6.1

תאור סעיף
סימון  -זיהוי
סימון
פרטי היצרן
והיבואן

סימן מסחרי
רשום
6.2

6.3

10.6.1

דרישת סעיף
ברז ערבוב מכאני העומד בדרישות תקן זה יסומן
באופן קבוע וקריא בסימון הבא:
 פרט הסימון ) (5בסעיף  3שבצו הגנת הצרכן)סימון טובין( ,התשמ"ג  ,1983 -על עדכוניו:
שם היצרן ומענו ,ואם המצרך מיובא  -שם היבואן
ומענו
 פרט הסימון ) (2בסעיף  3שבצו הגנת הצרכן)סימון טובין( ,התשמ"ג  1983 -על עדכוניו:
הסימן המסחרי הרשום אם ישנו כזה

תוצאות

דף

הערה

2

מתוך 3

מסקנה
מתאים
מתאים

שם היצרן ומענו :מסומן
כנדרש;
שם היבואן ומענו :מסומן
כנדרש
מסומן;
Hamat

זיהוי
הצבעים מופיעים כנדרש;
כיוון התנועה של כיוון התנועה של התקן הבקרה עבור התאמת
טמפרטורת המים של ברז הערבוב המכאני תהיה כפי כחול ואדום
ברז הערבוב
שמופיע להלן:
המכאני
 עבור מים קרים ,על ידי הצבע כחול; עבור מים חמים ,על ידי צבע אדוםמופיע כנדרש
הזיהוי של מים קרים יהיה בצד ימין והמים החמים
זיהוי המים
הקרים והחמים מצד שמאל
האריזה תסומן בסימון ברור ,קריא ובר-קיימה,
סימון האריזה
ותכלול את המפורט להלן:
שפת הסימון על  -סעיף  4שבצו הגנת הצרכן )סימון טובין( ,התשמ"ג הסימון מופיע בעברית
כנדרש
טובין מתוצרת  ,1993 -על עדכוניו;
)א( הסימון על טובין מתוצרת הארץ יהיה בעברית
הארץ
אך מותר שיהיה גם בלועזית ,בתנאי שהסימון בכל
אחת מן השפות יכלול את כל הפרטים הנדרשים על
פי דין ,ויהיה זהה בתכנו ובצורתו; האותיות הלועזיות
לא יהיו גדולות מהאותיות העבריות ולא יהיו
מובלטות יותר בדרך אחרת.
)ב( הסימון על טובין מיובאים יהיה בעברית או
בעברית ובלועזית; מופיע סימון נוסף בלועזית,
שאינו נדרש לפי צו זה ,אין צורך בתרגומו לעברית
שם היצרן ומענו :מסומן
 פרט הסימון ) (5בסעיף  3שבצו הגנת הצרכןפרטי היצרן
כנדרש;
)סימון טובין( ,התשמ"ג  ,1983 -על עדכוניו:
והיבואן
שם היבואן ומענו :אין צורך
שם היצרן ומענו ,ואם המצרך מיובא  -שם היבואן
בסימון;
ומענו
חמת ,היוזמה  41אשדוד.
מסומן כנדרש;
 פרט הסימון ) (3בסעיף  3שבצו הגנת הצרכןשם הדגם
מצדה 305241
)סימון טובין( ,התשמ"ג  ,1983 -על עדכוניו.
שם הדגם ומספר סידורי ,אם ישנם
קביעת קצב
ספיקה

מתאים

מתאים

מתאים
מתאים

מתאים
מתאים
מתאים

מתאים

מתאים

מתאים
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מספר סעיף
10.6.1.2

תאור סעיף
דרישות

דרישת סעיף
קצב הספיקה יהיה שווה ,כתלות ביישום שעבורו
הברז מיועד ,לערכים להלן:
  20ליטר לדקה מינ'  -עבור אמבטיה;  8.4ליטר לדקה מקס'  -עבור ברזים לכיור רחץ,למטבח ולבידה;
 11 -ליטר לדקה מקס'  -עבור מקלח יד

תוצאות
קצב הספיקה 5.3 :ליטר
לדקה

דף

הערה

3

מתוך 3

מסקנה
מתאים

סוף תעודת הבדיקה
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