
ת ע ו ד ה  מ ת ק נ ת    9912205568/1 לתעודה 9912205568
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

נבו תם תפקיד מהנדס בודקשם הבודק:

תאריך הפקת תעודהנאור כהן תפקיד מ"מ ראש ענףשם המאשר:

2019/06/27

פרטי ההזמנה

שם המזמין     : א.א. מעיינות בע"מ ח.פ: 513143842

מענו          : שד' שוורץ 10 לוד

תאריך ההזמנה  : 2019/05/22

תאור המוצר

מערכות לטיפול במי שתייה - בר חם/קר לסינון ו/או טיהור מים

203TN5\FILTER :    הדגם הנבדק

SUZHOU OASIS ELECTRONIC CO.,LT :          יצרן

ארץ יצור      : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך:2019/05/22 הנוטל: המזמין

כמות במדגם    : 3

מהות הבדיקה:בדיקה חלקית לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לסעיפים: 2.1-סימון, 2.2-הצהרת היצרן או המשווק על מאפייני הסינון

או/וגם הטיהור, 3.1-בחינה חזותית, 3.3.2-ספיקה, 3.3.3-אטימות ועמידות בלחץ

הידרולי, 3.3.4.1-מערכות ממין 1.3.2.1 (הברז במוצא המערכת) ומערכות ממין

1.3.2.2 (הברז במבוא המערכת), 3.4.1-תפוקת מים קרים, 3.4.2-תפוקת מים חמים,

3.6-בדיקת ההתרעה על הפסקת פעילות המערכת של התקן הישראלי ת"י 1505 חלק 1 -

מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי-סינון וטיהור: מערכות, למעט מערכות

אוסמוזה הפוכה, מספטמבר 2009

מסמך זה מכיל 12 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:

בדיקות השלמה לתעודות 9812212191, 9812212761-1

בר מים + סנן מדגם PFP3210WTMN1  בתוך גוף הבר
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ת ע ו ד ה  מ ת ק נ ת    9912205568/1 לתעודה 9912205568

תאור מורחב של המוצר

203LN5\FILTER:מוצר נוסף במשפחה דגם תאור:
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ת ע ו ד ה  מ ת ק נ ת    9912205568/1 לתעודה 9912205568

מסקנה הערה תוצאות דרישת סעיף תאור סעיף מספר סעיף

מתאים סימון 2.1

מתאים סימון על יחידת

האריזה המשווקת

לצרכן

2.1.1

מתאים מסומן בעברית בלבד הסימון על אריזת המערכת יהיה בעברית

או בעברית ובלועזית.

אם יש סימון בלועזית, הוא יהיה זהה

בתוכנו לסימון בעברית

סימון בעברית

מתאים הסימון לא מטעה ותואם

לסימון על האריזה ובעלון

ההוראות;

גובה האותיות בעברית: 2

מ"מ

הסימון לא יהיה מטעה. לא תהיה סתירה

בין המסומן על האריזה לבין הכתוב בעלון

ההוראות (ראו סעיף 2.1.3).

גובה אותיות הסימון בעברית יהיה 2 מ"מ

לפחות

סימון שאינו מטעה

מתאים שם / מספר הדגם:

;203TN5\filter

מסומן כנדרש

שם הדגם או מספרו וזיהוי המסחרי שם הדגם 2.1.1.1

מתאים מפחית כלור דרגה 1, מפחית

חלקיקים 2 מיקרון;

מסומן כנדרש

מאפייני הסינון או/וגם הטיהור, כמפורט

בסעיף 2.2

מאפייני הסינון

או/וגם הטיהור

2.1.1.2

מתאים ארץ הייצור: סין;

מסומן כנדרש

ארץ הייצור ארץ הייצור 2.1.1.3

מתאים shuzhou :שם היצרן

;oasis

מסומן כנדרש;

Xin :מען מלא של היצרן

Yan Road Weitang

Town, Xiang  Cheng

District,Suzhou City,

;215134, CHINA

מסומן כנדרש

שם היצרן ומענו המלא שם היצרן 2.1.1.4

מתאים שם היבואן: א.א מעיינות

בע"מ;

מסומן כנדרש;

מען מלא של היבואן: שדרות

שוורץ 10 א.ת צפוני לוד;

מסומן כנדרש

אם המערכת מיובאת- שם היבואן ומענו

המלא

שם היבואן 2.1.1.5

ראה סעיף 3.2 בתקן זה כשהמערכת ניזונה מרשת חשמל, יסומנו

הפרטים הנוגעים לחשמל, ובכללם

אזהרות, כנדרש בתקנים הישראליים ת"י

900 חלק 1 ות"י 900 חלק 2.15

סימון פרטים

הנוגעים לחשמל

2.1.1.6

מתאים לחץ העבודה המינימלי [בר]:

;1.5

מסומן כנדרש;

לחץ העבודה המקסימלי

[בר]: 6;

מסומן כנדרש

במערכת המתחברת לרשת הספקת המים

יסומנו:

1. לחץ העבודה המינימלי (בר) - הלחץ

המוצהר יהיה 1.5 בר לפחות;

2. לחץ העבודה המקסימלי (בר) - הלחץ

המוצהר יהיה 6 בר לפחות

לחץ העבודה 2.1.1.7
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מסקנה הערה תוצאות דרישת סעיף תאור סעיף מספר סעיף

מתאים הסימון יכלול פרטים אלה: סימון על גבי

המערכת

2.1.2

מתאים שם / מספר הדגם:

;203TN5\filter

מסומן כנדרש

שם הדגם או מספרו וזיהוי המסחרי שם הדגם 2.1.2.1

מתאים מפחית כלור דרגה 1, מפחית

חלקיקים 2 מיקרון;

מסומן כנדרש

מאפייני הסינון או/וגם הטיהור, כמפורט

בסעיף 2.2

מאפייני הסינון

או/וגם הטיהור

2.1.2.2

מתאים ארץ הייצור: סין;

מסומן כנדרש

ארץ הייצור ארץ הייצור 2.1.2.3

מתאים shuzhou :שם היצרן

;oasis

מסומן כנדרש;

Xin :מען מלא של היצרן

Yan Road Weitang

Town, Xiang  Cheng

District,Suzhou City,

;215134, CHINA

מסומן כנדרש

שם היצרן ומענו המלא שם היצרן 2.1.2.4

מתאים שם היבואן: א.א מעיינות

בע"מ;

מסומן כנדרש;

מען מלא של היבואן: שדרות

שוורץ 10 א.ת צפוני לוד;

מסומן כנדרש

אם המערכת מיובאת- שם היבואן ומענו

המלא

שם היבואן 2.1.2.5

ראה סעיף 3.2 בתקן זה כשהמערכת ניזונה מרשת חשמל, יסומנו

הפרטים הנוגעים לחשמל, ובכללם

אזהרות, כנדרש בתקנים הישראליים ת"י

900 חלק 1 ות"י 900 חלק 2.15

סימון פרטים

הנוגעים לחשמל

2.1.2.6

מתאים לחץ העבודה המינימלי [בר]:

;1.5

מסומן כנדרש;

לחץ העבודה המקסימלי

[בר]: 6;

מסומן כנדרש

במערכת המתחברת לרשת הספקת המים

יסומנו:

1. לחץ העבודה המינימלי (בר) - הלחץ

המוצהר יהיה 1.5 בר לפחות;

2. לחץ העבודה המקסימלי (בר) - הלחץ

המוצהר יהיה 6 בר לפחות

לחץ העבודה 2.1.2.7

מתאים טמפרטורת העבודה

;38°C :המקסימלית

מסומן כנדרש

טמפרטורת העבודה המקסימלית (מעלות

צלזיוס)

טמפרטורת עבודה

מקסימלית

2.1.2.8

מתאים מסומן כנדרש במערכת המספקת מים חמים, יסומן מקום

יציאת המים החמים, או אם הפיה נסתרת -

יסומן לפחות מיקום הצבת הכוס למים

החמים

מקום יציאת המים

החמים

2.1.2.9

מתאים מסומן באדום במערכת המספקת מים חמים, אמצעי

ההפעלה למזיגת המים החמים יסומן בצבע

אדום

אמצעי ההפעלה

למזיגת מים חמים

2.1.2.10

מתאים עלון הוראות

והצהרות על ביצועי

המערכת

2.1.3
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מסקנה הערה תוצאות דרישת סעיף תאור סעיף מספר סעיף

מתאים מסומן בעברית כנדרש למערכת יצורף עלון הוראות והצהרות על

ביצועי המערכת בעברית.

לא תהיה סתירה בין הכתוב בעלון לבין

הסימון על האריזה או על המערכת

סימון בעברית

מתאים אין הוראות והצהרות

בלועזית

הוראות והצהרות בלועזית, אם יש, יהיו

זהות בתוכנן להוראות ולהצהרות בעברית

הוראות והצהרות

בלועזית

מתאים שם / מספר הדגם:

;203TN5\filter

מסומן כנדרש

שם הדגם או מספרו וזיהוי המסחרי שם הדגם 2.1.3.1

מתאים ארץ הייצור: סין;

מסומן כנדרש

ארץ הייצור ארץ הייצור 2.1.3.2

מתאים shuzhou :שם היצרן

;oasis

מסומן כנדרש;

Xin :מען מלא של היצרן

Yan Road Weitang

Town, Xiang  Cheng

District,Suzhou City,

;215134, CHINA

מסומן כנדרש

שם היצרן ומענו המלא שם היצרן 2.1.3.3

מתאים שם היבואן: א.א מעיינות

בע"מ;

מסומן כנדרש;

מען מלא של היבואן: שדרות

שוורץ 10 , אזור תעשייה

צפוני לוד;

מסומן כנדרש

אם המערכת מיובאת- שם היבואן ומענו

המלא

שם היבואן 2.1.3.4

מתאים ההצהרה על התפוקה המרבית של המערכת

תכלול פרטים אלה:

התפוקה המרבית

של המערכת

2.1.3.5

מתאים תחום טמפרטורות המים

הקרים: 4-12 מעלות

צלסיוס;

מסומן כנדרש;

תחום טמפרטורות המים

החמים: 90-99 מעלות

צלסיוס;

מסומן כנדרש

תחום הטמפרטורות של מי השתיה (החמים

והקרים) המתקבלות במזיגה מן המתקן

לכוס בנפח של 200 מ"ל

(לדוגמא : מים קרים בטמפרטורה 4° צ' -

12° צ' ; מים חמים בטמפרטורה  90° צ' -

97° צ')

א. תחום

טמפרטורות

מתאים מספר כוסות למים קרים:

;45

מסומן כנדרש;

מספר כוסות למים חמים:

;50

מסומן כנדרש

מספר כוסות מי השתייה בנפח של 200

מ"ל (חמים או קרים או שניהם) בתחום

הטמפרטורות המוצהר,

המתקבלות במשך שעה שלמה

ב. מספר כוסות
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מסקנה הערה תוצאות דרישת סעיף תאור סעיף מספר סעיף

מתאים תדירות מזיגת מים קרים: 80

שניות;

מסומן כנדרש;

תדירות מזיגת מים חמים:

;72

מסומן כנדרש

ג. תדירות מזיגת הכוסות המהווה תנאי

לקבלת מים בטמפרטורה המוצהרת

ולקבלת מספר הכוסות בשעה כמוצהר

ג. מספר כוסות

בשעה

מתאים מסומן אם לשם קבלת מים חמים בטמפרטורת

רתיחה או בגבול העליון המוצהר נדרש

להפעיל אבזר מיוחד (כגון מתג הרתחה),

יציין היצרן דרישה זו ויספק הוראות

הפעלה ברורות

ד. הפעלת אבזר

מיוחד למים חמים

מתאים 3000 ליטר או 12 חודשים;

מסומן כנדרש

אורך חיי המסננים (או כל רכיב מתכלה

אחר),  בליטרים וביחידות זמן (חודשים),

עד להחלפתם;

אורך חיי המסננים 2.1.3.6

מתאים לחץ העבודה המינימלי [בר]:

;1.5

מסומן כנדרש;

לחץ העבודה המקסימלי

[בר]: 6;

מסומן כנדרש

במערכת המתחברת לרשת הספקת המים

יסומנו:

1. לחץ העבודה המינימלי (בר) - הלחץ

המוצהר יהיה 1.5 בר לפחות;

2. לחץ העבודה המקסימלי (בר) - הלחץ

המוצהר יהיה 6 בר לפחות

לחץ העבודה 2.1.3.7

מתאים טמפרטורת העבודה

;38°C :המקסימלית

מסומן כנדרש

טמפרטורת העבודה המקסימלית (מעלות

צלזיוס)

טמפרטורת עבודה

מקסימלית

2.1.3.8

מתאים מסומן כנדרש כשהמערכת מיועדת להתקנה עצמית,

יפורטו הוראות התקנה לרבות רשימת

הפריטים הנדרשים להתקנה

הוראות התקנה 2.1.3.9

מתאים מסומן כנדרש הוראות תחזוקה, לרבות פירוט אמצעי

הסינון או/וגם הטיהור, והוראות לאופן

החלפתם של אמצעי הסינון או/וגם הטיהור

המתכלים בשימוש ואורך חייהם

(אם אותו אמצעי מטפל בכמה תכונות,

יצוין אורך החיים הנוגע לתכונה הגורמת

את אורך החיים הקצר ביותר)

הוראות תחזוקה 2.1.3.10

מתאים מסומן כנדרש הוראות לטיפול במערכת ולתחזוקתה,

שימנעו את הסכנה של התרבות

מיקרואורגניזמים במשך הזמן. ההוראות

יצוינו באופן בולט

הוראות לטיפול

במערכת

2.1.3.11

מתאים מסומן כנדרש אם התקנת המערכת, פירוקה ותחזוקתה

צריכים להיעשות על ידי היצרן או על ידי

נציגו המוסמך, תצוין הוראה זו בעלון

התקנת המערכת 2.1.3.12

מתאים קיבול מים קרים: 3.6 ליטר;

מסומן כנדרש;

קיבול מים חמים: 1.8 ליטר;

מסומן כנדרש

כשהמערכת כוללת מכלים לאגירה לפני

המזיגה, יצוין קיבול המים של מכלים אלה

מערכת הכוללת

מכלים לאגירה

2.1.3.14

מתאים 4-38 מעלות צלסיוס;

מסומן

אם יש מגבלה לגבי תחום הטמפרטורות

של המים שהמערכת מתאימה לו, תצוין

המגבלה

מגבלה לגבי תחום

טמפרטורות

2.1.3.15
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מתאים כמות המים הקרים בשעה: 9

ליטר;

מסומן כנדרש;

כמות המים החמים בשעה:

10 ליטר;

מסומן כנדרש

כשהמערכת מיועדת לקירור מים או

לחימום מים או לשניהם, תצוין כמות המים

הקרים או כמות המים החמים (או שתיהן)

שהמערכת מספקת בשעה, בליטרים

כמות המים

שהמערכת מספקת

2.1.3.16

מתאים הוראות אזהרה כמפורט להלן: הוראות אזהרה 2.1.3.18

מתאים מסומן כנדרש "מערכת זו מיועדת לטיפול במי שתייה

המסופקים רק מרשת הספקת המים"

ייעוד המערכת

מתאים מסומן כנדרש תצוין באופן בולט ההוראה שלהלן: "כשיש

הודעות ממשרד הבריאות או מהרשויות

המוסמכות בדבר מחדל תברואי,

יש להרתיח את מי השתייה ולנהוג בהתאם

להוראותיהם"

הוראות משרד

הבריאות

מתאים מסומן כנדרש "מומלץ שאנשים בעלי בעיות בריאות

יתייעצו עם רופא לפני השימוש במערכת"

המלצה לבעלי

בעיות בריאות

מתאים מפחית כלור דרגה 1, מפחית

חלקיקים 2 מיקרון;

מסומן כנדרש

מאפייני הסינון או/וגם הטיהור, כמפורט

בסעיף 2.2

מאפייני הסינון

או/וגם הטיהור

2.1.3.19

מתאים מסומן כנדרש הצהרה כמפורט להלן:

"ביצועי המערכת נבדקו בתנאי מעבדה

מבוקרים. בתנאי שימוש רגילים קיימת

אפשרות לשינויים בביצועי המערכת

בהתאם לתנאי הסביבה"

הצהרה על ביצועי

המערכת

2.1.3.20

מתאים סימון רכיבים

חליפים המתכלים

בשימוש, שהיצרן

או המשווק מייעדים

אותם להחלפה

2.1.4

מתאים ראה תוצאות בנספח הסימון על אריזת המערכת יהיה בעברית

או בעברית ובלועזית

סימון בעברית

מתאים ראה תוצאות בנספח אם אין מקום לסמן על הרכיב החליף או

על אריזתו, יצורף לו עלון שיכלול את

הפרטים הנדרשים בסעיף זה

מקום הסימון

מתאים ראה תוצאות בנספח שם הדגם או מספרו וזיהויו המסחרי שם הדגם 2.1.4.1

מתאים ראה תוצאות בנספח מאפייני הסינון או/וגם הטיהור, כמפורט

בסעיף 2.2

מאפייני הסינון

או/וגם הטיהור

2.1.4.2

מתאים ראה תוצאות בנספח ארץ הייצור ארץ הייצור 2.1.4.3

מתאים ראה תוצאות בנספח שם היצרן ומענו המלא שם היצרן 2.1.4.4

מתאים ראה תוצאות בנספח אם הרכיב מיובא- שם היבואן ומענו המלא שם היבואן 2.1.4.5

מתאים ראה תוצאות בנספח אורך החיים של הרכיב, כמפורט להלן:

כשהרכיב הוא מסנן פחם פעיל - אורך

החיים בליטרים וביחידות זמן;

כשהרכיב הוא מסנן חלקיקים - אורך

החיים ביחידות זמן

אורך החיים של

הרכיב

2.1.4.6

מתאים ראה תוצאות בנספח הוראות התקנה או החלפה של הרכיב הוראות התקנה 2.1.4.7
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מתאים לא מסומן אין לסמן על המערכת או על רכיביה או על

האריזה או בעלון, שהמערכת מטהרת את

המים מווירוסים או שיש למערכת תכונות

של מניעת מחלות

סימונים אסורים 2.1.5

מתאים הצהרת היצרן או המשווק תהיה כמפורט

להלן, לפי מין המערכת

הצהרת היצרן או

המשווק על מאפייני

הסינון או/וגם

הטיהור

2.2

מתאים מערכת ממין

"מערכת המפחיתה

רכיבים בעלי

השפעה אסטתית

שלילית" (מין

(1.3.1.1

2.2.1

מתאים מסומן כנדרש בעלון, בסימון על המערכת ובסימון על

האריזה (אם יש) יסומן המפורט להלן:

"המערכת מפחיתה את החומרים האלה"

[יצוין שם החומר המופחת (חלקיקים,

כלור זמין וכדומה)

לפי הנקוב בטבלאות 1, 2 ו- 3]. כמו כן

תצוין מידת ההפחתה עד לריכוז הסף

המותר במים היוצאים מהמערכת.

אם ישנן כמה דרגות הפחתה, תצוין הדרגה

לפי הנקוב בטבלה המתאימה

הפחתת חומרים 2.2.1.1

מתאים בחינה חזותית 3.1

מתאים אין פגמים המערכת תהיה שלמה ובלא פגמים

חזותיים, כגון: חורים, סדקים או פיצוצים

פגמים

מתאים כנדרש במתקני מי שתייה המספקים גם מים חמים

לא תהיה אפשרות לפתוח את הברז (או

השסתום) של המים החמים (לשם מזיגת

מים) בפעולה אחת פשוטה, אלא בשתי

פעולות לפחות שייעשו על הברז או

בקרבתו

פתיחת ברז מים

חמים

מתאים כנדרש מערכת המיועדת להתקנה עצמית תהיה

מצוידת בכל הפריטים והרכיבים הדרושים

להתקנתה לאחר הכנת האתר להתקנה

וכמפורט ברשימת הפריטים שבעלון

המפורט

מערכת המיועדת

להתקנה עצמית

מתאים ספיקה 3.3.2

מתאים הספיקה שנמדדה בפועל:

1.73

מפעילים את המערכת, מווסתים את הלחץ

במבוא המערכת ל- 1.5 בר ומזרימים דרך

המערכת 200 ליטר מים.

מודדים את הספיקה במוצא המערכת,

כשהלחץ במבוא המערכת הוא 1.5 בר.

הספיקה במוצא המערכת לא תהיה קטנה

מ- 1.0 ליטר לדקה

מערכות ממין

1.3.2.1 (הברז

במוצא המערכת)

ומערכות ממין

1.3.2.2 (הברז

במבוא המערכת)

3.3.2.2

מתאים אטימות ועמידות

בלחץ הידרולי

3.3.3
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מתאים מערכות ממין

1.3.2.1 (הברז

במוצא המערכת)

3.3.3.2

מתאים כנדרש פותחים את ברז המוצא של המערכת

וחוסמים את מוצא המערכת באמצעים

מכניים.

מפעילים במבוא המערכת לחץ הידרולי

של 0.2 בר ומקיימים לחץ זה במשך 2

דקות. בוחנים את המערכת על חלקיה.

לא יהיו פגמים או סימני דליפה כלשהם

במערכת

א. אטימות בלחץ

נמוך

מתאים כנדרש מסירים את המחסום ממוצא הברז,

מזרימים מים דרך המערכת ומעלים

בהדרגה את הלחץ במבוא המערכת ל - 10

בר. מקיימים לחץ זה במשך 5 דקות.

בוחנים את המערכת על חלקיה.

לא יהיו פגמים או סימני דליפה כלשהם

במערכת

ב. אטימות

מתאים כנדרש בהמשך לבדיקה לפי סעיף ב, סוגרים את

ברז המוצא של המערכת ומעלים בהדרגה

את הלחץ במבוא המערכת ל - 16 בר.

מקיימים לחץ זה במשך 5 דקות. בוחנים

את המערכת על חלקיה.

לא יהיו פגמים או סימני דליפה כלשהם

במערכת

ג. עמידות בלחץ

הידרולי

מתאים במהלך הבדיקה לא יופיעו פגמים או סימני

דליפה כלשהם במערכת.

המערכת תעמוד בדרישות הנקובות

בסעיפים 3.3.3.2 או 3.3.3.3, לפי העניין

מערכות ממין

1.3.2.1 (הברז

במוצא המערכת)

ומערכות ממין

1.3.2.2 (הברז

במבוא המערכת)

3.3.4.1

מתאים כנדרש מחברים את המערכת כפי שהיא מיועדת

לפעול אצל הלקוח, מווסתים את לחץ

המים הסטטי במבוא המערכת ל- 1.5 בר.

מפעילים את המערכת במשך 50000

מחזורי פעולה.

במהלך הבדיקה לא יופיעו פגמים או סימני

דליפה כלשהם במערכת

תצפית במהלך

ההפעלה

מתאים כנדרש בסיום ההפעלה במחזורים שלעיל, בודקים

את המערכת לפי מינה כמתואר בסעיפים

3.3.3.2 או 3.3.3.3.

המערכת תעמוד בדרישות הנקובות

בסעיפים 3.3.3.2 או 3.3.3.3 לפי העניין

בדיקה בלחץ בסיום

ההפעלה

מתאים מספר כוסות מוצהר: 45;

מספר כוסות נמדד: 45

מספר הכוסות שטמפרטורת המים שנמזגו

בהן הייתה בתחום הטמפרטורות המוצהר

יתאים למספרן בהצהרת היצרן (סעיף

(2.1.3.5

תפוקת מים קרים 3.4.1
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מתאים מספר כוסות מוצהר: 50;

מספר כוסות נמדד: 50

מספר הכוסות שטמפרטורת המים שנמזגו

בהן הייתה בתחום הטמפרטורות המוצהר

יתאים למספרן בהצהרת היצרן (סעיף

(2.1.3.5

תפוקת מים חמים 3.4.2

מתאים לא קיים התקן התרעה אם המערכת כוללת התקן התרעה, התקן

ההתרעה יפעל כאשר אמצעי הטיהור

או/וגם הסינון שבמערכת אינם תקינים

בדיקת ההתרעה על

הפסקת פעילות

המערכת

3.6
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נספח לסעיף 2.1.4 סימון בעברית

מסקנה סימון על גבי הרכיב

מתאים מסומן בעברית בלבד רכיב 1

נספח לסעיף 2.1.4 מקום הסימון

מסקנה סימון על גבי הרכיב

מתאים מסומן על הרכיב החליף או על אריזתו רכיב 1

נספח לסעיף 2.1.4.1 שם הדגם

מסקנה סימון על גבי הרכיב שם / מספר הדגם

מתאים מסומן כנדרש PFP3210WTMN1 רכיב 1

נספח לסעיף 2.1.4.2 מאפייני הסינון או/וגם הטיהור

מסקנה סימון על גבי הרכיב מאפייני הסינון ו/או הטיהור

מתאים מסומן כנדרש מפחית כלור דרגה 1, מפחית

חלקיקים 2 מיקרון

רכיב 1

נספח לסעיף 2.1.4.3 ארץ הייצור

מסקנה סימון על גבי הרכיב ארץ הייצור

מתאים מסומן כנדרש קוריאה רכיב 1

נספח לסעיף 2.1.4.4 שם היצרן

מסקנה סימון על גבי הרכיב שם היצרן

מתאים מסומן כנדרש Picogram רכיב 1

נספח לסעיף 2.1.4.4 שם היצרן

מסקנה סימון על גבי הרכיב מענו המלא של היצרן

מתאים מסומן כנדרש samjeong-dong, ojeong-gu

48-213 bucheon-si, korea

רכיב 1

נספח לסעיף 2.1.4.5 שם היבואן

מסקנה סימון על גבי הרכיב שם היבואן

מתאים מסומן כנדרש א.א מעיינות בע"מ רכיב 1

נספח לסעיף 2.1.4.5 שם היבואן

מסקנה סימון על גבי הרכיב מענו המלא של היבואן

מתאים מסומן כנדרש אזור תעשייה צפוני לוד ת.ד 65 רכיב 1

נספח לסעיף 2.1.4.6 אורך החיים של הרכיב

מסקנה סימון על גבי הרכיב אורך החיים של הרכיב

מתאים מסומן כנדרש 3000 ליטר או 12 חודשים רכיב 1
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נספח לסעיף 2.1.4.6 אורך החיים של הרכיב

מסקנה סימון על גבי הרכיב אורך החיים של הרכיב

נספח לסעיף 2.1.4.7 הוראות התקנה

מסקנה סימון על גבי הרכיב

מתאים מסומן רכיב 1

סוף תעודת הבדיקה
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