
ת ע ו ד ת   ב ד י ק ה   מ ס פ ר  7052358679
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאריך הפקת תעודהיפית לוי תפקיד מהנדסת בודקתשם המאשר:

2020/06/22

פרטי ההזמנה

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

מענו          : הנס מולר 37 קרית ביאליק

תאריך ההזמנה  : 2020/06/07

תאור המוצר

מנורה - קבועה למטרות כלליות

LED FLAT HIGHBAY/200W/IP65  מנורת תליה VERONA20-200 :    הדגם הנבדק

MIGDAL-OR LIGHTING ENG LTD :          יצרן

ארץ יצור      : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך:2020/06/07 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 1 - מנורות: מנורות

קבועות למטרות כלליות, מיולי 1997

מסמך זה מכיל 6 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:

DE 2-027348 :מספר  CB TEST CERTIFICATE אימות תעודת

שהופקה ע"י: TUV Rheinland       בתאריך: 29/04/2020

MODEL/TYPE:...................HB200M,HB150M,HB100M

TEST REPORT REF. No.: 60364519 001      26/04/2020

(מספר הפרק בסוגריים מתייחס לפרק בתקן ת"י 20 חלק 1)
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תאור מורחב של המוצר

(LED FLAT HIGHBAY) המוצר הנבדק הינו מנורת תליה

המיועדת להתקנה על משטח דליק לשימוש פנימי וחיצוני.

Migdal-or Lighting :מותג ,Shenzhen Unicorn Lighting :תוצרת

דגם: HB200M,  דגם יבואן: VERONA20-200,  ארץ ייצור: סין

,(LED) המנורה מיועדת לתאורה בעזרת 336 דיודות פולטות אור

.200W בהספק כולל של

.<I> :סוג ההגנה מפני הלם חשמלי

.IP65 :דרגת ההגנה מפני אבק ומים

.ta50°C :טמפרטורת סביבת עבודה

.RG1 :דרגת סיכון אור כחול

מעטפת המנורה עשוייה מחומר מתכתי, סוכך הלדים מחומר פלסטי.

487x362x120mm :מידותיה בקירוב

המנורה ניתנת לתליה באמצעות זרוע מתכתית בצורת ח'.

המנורה כוללת את הרכיבים העיקריים הבאים:

LED Module  (x2) (1 הנושא168 דיודות

PCB-HBM200-168-01  V1.0  SMD3030 8S21P 300x195x2.0mm -מסומן ב   

.Attachment 2 ב IEC62031 נבדק בהתאמה לתקן   

ENEC18 מעבדה מאשרת ,ELG-200-48A דגם ,MEAN WELL 2) דרייבר תוצרת

Output: 48VDC  ta: 50°C  tc: 90°C נתונים טכניים   

,H05RN-F דגם ,Zhongshan Guzhen Hongli Cable 3) פתיל זינה תוצרת

VDE 3, מעבדה מאשרתX1.0mm²  300/500V נתונים טכניים   

ENEC05 דגם 221, מעבדה מאשרת ,WAGO 4) מהדקים פנימיים תוצרת

חיבור המנורה לזינה נעשה ע"י קצוות זינה.

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

הבדיקה חלה גם על:

VERONA20-150 :דגם יבואן  ,HB150M :דגם

תאור:
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כל הדגמים בעלי אותו מבנה מכני וחשמלי, חוץ מהדרייבר, הספק וגודל חיצוני.

,(LED) המנורה מיועדת לתאורה בעזרת 168 דיודות פולטות אור

.150W בהספק כולל של

415x310x120mm :מידותיה בקירוב

LED Module  (x1) (1

PCB-HBM200-168-01  V1.0  SMD3030 8S21P 300x195x2.0mm -מסומן ב   

ENEC05 מעבדה מאשרת ,ELG-150-48A דגם ,MEAN WELL 2) דרייבר תוצרת

Output: 48VDC  ta: 55°C  tc: 90°C נתונים טכניים   

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

VERONA20-100 :דגם יבואן  ,HB100M :דגם

,(LED) המנורה מיועדת לתאורה בעזרת 168 דיודות פולטות אור

.100W בהספק כולל של

362x257x120mm :מידותיה בקירוב

LED Module  (x1) (1

PCB-HBM200-168-01  V1.0  SMD3030 8S21P 300x195x2.0mm -מסומן ב   

ENEC05 מעבדה מאשרת ,ELG-100-48A דגם ,MEAN WELL 2) דרייבר תוצרת

Output: 48VDC  ta: 60°C  tc: 90°C נתונים טכניים   

תמונות מצורפות:
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מסקנה ליקויים תאור סעיף
מספר

סעיף

מתאים דרישות בדיקה כלליות (פרק 0.5 - רכיבי מנורות) 1.2

מתאים סימון (פרק 3) 1.5

מתאים תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 961 חלק 15) 1.203.1

מתאים תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 61000 חלק 3.2) 1.203.2

מתאים תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 61000 חלק 3.3) 1.203.3

סוף תעודת הבדיקה


