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תאריך הפקת תעודהזמיר קוגמן תפקיד הנדסאי בכירשם המאשר:

2020/05/05

פרטי ההזמנה

שם המזמין     : מגדל-אור ד. הנדסת תאורה בע"מ ח.פ: 513875567

מענו          : הנס מולר 37 קרית ביאליק

תאריך ההזמנה  : 2020/04/05

תאור המוצר

מנורה - תאורת רחובות/כבישים

LM-SL68-240W :    הדגם הנבדק

יצרן          : -------------
ארץ יצור      : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך:2020/04/05 בשעה:13:54 הנוטל: המזמין

כמות במדגם    : 1

מהות הבדיקה: בדיקת דגם במסגרת בדיקות שוק:אימות תעודה להכרה

התאמה לסעיפים: של התקן הישראלי ת"י 20 חלק 2 חלק עשרוני 3 - מנורות: דרישות

מיוחדות  - מנורות לתאורת כבישים ורחובות, מנובמבר 2015

מסמך זה מכיל 8 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.

פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

(מספר הפרק בסוגריים מתייחס לפרק בתקן ת"י 20 חלק 1)

TUV SUD שהופקה ע"י CB TEST CERTIFICATE אימות תעודת

מספר: SG PSB-LE-01670M2         בתאריך: 20/11/2019

TRADEMARK:. ................................LOMLUX
MODEL/TYPE:..LM-SL68-60W,LM-SL68-150W,LM-SL68-240W

TEST REPORT REF. No.:  083-18107504-200 25/10/2019
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תאור מורחב של המוצר

המוצר הנבדק הינו מנורת רחוב.

תוצרת: XXXXXX LIGHTING, דגם: LM-SL68-240W, ארץ ייצור: סין.

.240W בהספק של (LED) מיועדת לתאורה בעזרת מקור אור מסוג מודול לד

.I :סוג ההגנה מפני הלם חשמלי

IP66 :דרגת ההגנה מפני אבק ומים

.IK09:דרגת הגנה מפני פגיעות מכאניות

RG1:דרגת סיכון אור כחול במרחק 200 מ"מ

מידות המנורה בקירוב: 773X320X109  מ"מ.

מעטפת המנורה עשוייה יציקת אלומיניום,

סוכך הגנה עשוי זכוכית 5 מ"מ שטוחה מחוסמת.

המנורה כוללת את הרכיבים העיקריים הבאים:

,ELG-240-48A :דגם ,MW :תוצרת CONTROL GAER (1

,INPUT: 100-240V~ 2.2A, tc90°C, ta50°C, IP65 :נתונים טכניים    

.ENEC 18, UR :מעבדה מאשרת ,OUTPUT: 48VDC    

,M29M/F :דגם ,Sineyi :2) מהדקים פנימיים (מהדקי סכין) תוצרת

.TUV  :16,מעבדה מאשרתA/450V T110 :נתונים טכניים    

3) מודול לד בעל 240 רכיבי SMD, נושא את הסימון הבא:

LM-SL68-L-8C40B-16IN1-3030SMD-6V-Ver.1.0    

,H05RN-F 3G1.0mm^2 :דגם,SHANGYU JINTAO:4) פתיל זינה גומי תוצרת

.VDE:מעבדה מאשרת     

     חיבור המנורה לזינה נעשה ע"י פתיל זינה בעל קצוות זינה.

-------------------------------------------------------------------------

המוצר הנבדק הינו מנורת רחוב.

תוצרת: XXXXXX LIGHTING, דגם: LM-SL68-150W, ארץ ייצור: סין.

.150W בהספק של (LED) מיועדת לתאורה בעזרת מקור אור מסוג מודול לד

.I :סוג ההגנה מפני הלם חשמלי

תאור:
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IP66 :דרגת ההגנה מפני אבק ומים

.IK09:דרגת הגנה מפני פגיעות מכאניות

RG1:דרגת סיכון אור כחול במרחק 200 מ"מ

מידות המנורה בקירוב: 719X270X109  מ"מ.

מעטפת המנורה עשוייה יציקת אלומיניום,

סוכך הגנה עשוי זכוכית 5 מ"מ שטוחה מחוסמת.

המנורה כוללת את הרכיבים העיקריים הבאים:

,ELG-150-48A :דגם ,MW :תוצרת CONTROL GAER (1

,INPUT: 100-240V~ 1.7A, tc90°C, ta55°C, IP65 :נתונים טכניים    

.ENEC 05, UR :מעבדה מאשרת ,OUTPUT: 48VDC    

,M29M/F :דגם ,Sineyi :2) מהדקים פנימיים (מהדקי סכין) תוצרת

.TUV  :16,מעבדה מאשרתA/450V T110 :נתונים טכניים    

3) מודול לד בעל 192 רכיבי SMD, נושא את הסימון הבא:

LM-SL68-M-8C24B-16IN1-3030SMD-6V-Ver.1.0    

,H05RN-F 3G1.0mm^2 :דגם,SHANGYU JINTAO:4) פתיל זינה גומי תוצרת

.VDE:מעבדה מאשרת     

     חיבור המנורה לזינה נעשה ע"י פתיל זינה בעל קצוות זינה.

-------------------------------------------------------------------------

המוצר הנבדק הינו מנורת רחוב.

תוצרת: XXXXXX LIGHTING, דגם: LM-SL68-60W, ארץ ייצור: סין.

.60W בהספק של (LED) מיועדת לתאורה בעזרת מקור אור מסוג מודול לד

.I :סוג ההגנה מפני הלם חשמלי

IP66 :דרגת ההגנה מפני אבק ומים

.IK09:דרגת הגנה מפני פגיעות מכאניות

RG1:דרגת סיכון אור כחול במרחק 200 מ"מ

מידות המנורה בקירוב: 644X220X108  מ"מ.

מעטפת המנורה עשוייה יציקת אלומיניום,
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סוכך הגנה עשוי זכוכית 5 מ"מ שטוחה מחוסמת.

המנורה כוללת את הרכיבים העיקריים הבאים:

,ELG-75-48A :דגם ,MW :תוצרת CONTROL GAER (1

,INPUT: 100-240V~ 0.7A, tc85°C, ta60°C, IP65 :נתונים טכניים    

.ENEC 18, UR :מעבדה מאשרת ,OUTPUT: 48VDC    

,M29M/F :דגם ,Sineyi :2) מהדקים פנימיים (מהדקי סכין) תוצרת

.TUV  :16,מעבדה מאשרתA/450V T110 :נתונים טכניים    

3) מודול לד בעל 144 רכיבי SMD, נושא את הסימון הבא:

LM-SL68-S-8C18B-24IN1-3030SMD-6V-Ver.1.0    

,H05RN-F 3G1.0mm^2 :דגם,SHANGYU JINTAO:4) פתיל זינה גומי תוצרת

.VDE:מעבדה מאשרת     

     חיבור המנורה לזינה נעשה ע"י פתיל זינה בעל קצוות זינה.

     תמונות מצורפות:
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מסקנה ליקויים תאור סעיף
מספר

סעיף

מתאים דרישות בדיקה כלליות (פרק 0.5 - רכיבי מנורות) 3.2

מתאים סימון (פרק 3) 3.5

מתאים תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 961 חלק 15) 3.203.1

מתאים תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 61000 חלק 3.2) 3.203.2

מתאים תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 61000 חלק 3.3) 3.203.3

סוף תעודת הבדיקה


