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בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאריך הפקת תעודהפנחס מטטוב תפקיד בודקשם המאשר:

2020/09/21

פרטי ההזמנה

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

מענו          : הנס מולר 37 קרית ביאליק

תאריך ההזמנה  : 2020/07/16

תאור המוצר

מנורה - הצפה

הדגם הנבדק    : PALERMO20 מנורת הצפה לד

MIGDA OR LIGHT ENGINEERING :          יצרן

ארץ יצור      : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך:2020/07/16 הנוטל: המזמין

כמות במדגם    : 1

מהות הבדיקה: בדיקת דגם במסגרת בדיקות שוק

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 20 חלק 2 חלק עשרוני 5 - מנורות: דרישות

מיוחדות - מנורות הצפה, מנובמבר 2017

מסמך זה מכיל 5 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)
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תאור מורחב של המוצר

המוצר הנבדק הינו מנורת הצפה לד, המיועדת להתקנה על משטח דליק.

מתוצרת: MIGDAL OR LIGHT ENGINEERING, דגם: PALERMO20, ארץ ייצור: סין.

.1000W מיועדת לתאורה עם 4 מודולי לד בהספק כולל

.<I> :סוג הגנה מפני הלם חשמלי

. IP66 :דרגת הגנה מפני אבק ומים

מידות המנורה בקירוב: אורך - 80 ס"מ, רוחב- 42 ס"מ, עומק- 14 ס"מ.

מעטפת המנורה עשויה מתכת, סוככי לד מפלסטיק.

המנורה כוללת את הרכיבים הבאים:

1)לד דרייבר מתוצרת: MEANWELL, דגם: HLG-240H-48A, כמות: 4.

.100-240V 50/60Hz, 4.0A 48Vdc, 5.0A, 240W tc=90°C :נתונים טכניים

.TUV, CCC, UR :מעבדה מאשרת

2)מודול לד נושא סימון: ISY-7C49B-3030, כמות: 4.

,H05RR-F :דגם ,RIFENG :3)פתיל זינה ראשי מתוצרת

.VDE, CCC :300/500, מעבדה מאשרתV, 3X1.5mm² :נתונים טכניים

,H05RN-F :4)פתילי זינה פנימיים מתוצרת: סמל מסחרי, דגם

.VDE, CCC :3, מעבדה מאשרתX1.0mm² :נתונים טכניים

5)מחברים יצוקים נושאי סימון: HYFD-T05, כמות: 4.

6)מחברים מתוצרת: סמל מסחרי, דגם: TYW-SJ15, כמות: 4.

.CQC :10, מעבדה מאשרתA, 250V, IP68 :נתונים טכניים

.PVC מוליכים פנימיים עשויים

חיבור המנורה לזינה נעשה ע"י פתיל זינה.

תמונות מצורפות:

************************************

במהלך הבדיקה נעשו השינויים הבאים:

1)הוספו אטמים לכבלים בחיבור הלד.

2)זרוע המנורה חוזקה.

תאור:
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מסקנה ליקויים תאור סעיף מספר סעיף

מתאים מיון מנורות (פרק 2 - מיון מנורות) 5.4

מתאים סימון (פרק 3) 5.5

מתאים מבנה (פרק 4) 5.6

מתאים מרחקי זחילה ומרווחים (פרק 11) 5.7

מתאים אמצעי הארקה (פרק 7) 5.8

מתאים הדקים (פרק 14 ופרק 15) 5.9

מתאים תיול חיצוני ופנימי (פרק 5) 5.10

מתאים הגנה מפני הלם חשמלי (פרק 8) 5.11

מתאים בדיקת קיום ובדיקת התחממות (פרק 12) 5.12

מתאים עמידות באבק, חלקיקים ורטיבות (פרק 9) 5.13

מתאים התנגדות הבידוד וחוזק חשמלי (פרק 10) 5.14

מתאים עמידות בחום, באש ובנתיבות (פרק 13) 5.15

מתאים מבנה (פרק 4 סעיף 4.24 - סיכונים פוטו-ביולוגיים) 5.62

מתאים דרישות בדיקה כלליות (פרק 0.5 - רכיבי מנורות) 5.205

מתאים תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 961 חלק 15) 1.2031

מתאים תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 61000 חלק 3.2) 1.2032

מתאים תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 61000 חלק 3.3) 1.2033

מתאים IEC 62031 בחלות של LED בדיקת מודולי - B.5 נספח 5.200

סוף תעודת הבדיקה


