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בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

ולדימיר רפופורט תפקיד מהנדס בודקשם הבודק:

תאריך הפקת תעודהאברהם גוטמן תפקיד ראש מדורשם המאשר:

2015/01/19

פרטי ההזמנה

שם המזמין     : וקה טכנולוגיות ותעשיות אנרגיה בע"מ

מענו          : ת.ד. 25348 חיפה 31253

תאריך ההזמנה  : 15/01/19

תאור המוצר

מנורה - מיטלטלת למטרות כלליות

הדגם הנבדק    : WEKAH SUN מנורת עמידה

ארץ יצור      : ישראל

בדיקת סילוק ליקויים לבדיקה מספר 9414300487

התאמה לסעיפים: 4.2-דרישות בדיקה כלליות (פרק 0.5 - רכיבי מנורות), 4.5-סימון

(פרק 3) של התקן הישראלי ת"י 20 חלק 2 חלק עשרוני 4 - מנורות: מנורות מיטלטלות

למטרות כלליות, מדצמבר 2001

בדיקת סילוק ליקויים לפי תעודה/דוח מספר 9414300487.

מסמך זה מכיל 4 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.
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תאור מורחב של המוצר

המוצר הנבדק הינו מנורת עמידה מיטלטלת ומתכווננת, תוצרת ארץ

WEKAH SUN :חברת "וקה טכנולוגיות ותעשיות אנרגיה", דגם 

.E27 7 ובית נורהW המיועדת לתאורה בעזרת נורת לד בהספק של

.II :סוג ההגנה מפני הלם חשמלי

.IP20 :דרגת הגנה מפני אבק ומים

מעטפת המנורה עשוייה חומר מתכתי והיא כוללת זרוע מתכווננת ובסיס מתכתי כבד.

המנורה כוללת את הרכיבים העיקריים הבאים:

L-1 :תוצרת: סמל מסחרי, דגם :E27 בית נורה

נתונים טכניים: 4/250

תקן: תו תקן.

.V 1.00 :דגם ,WEKAH :מפסק אל': תוצרת

שנאי ותקע אנטגרלי: תוצרת: ללא, דגם: 5521,

14V/1000mA :נתונים טכניים

תקן: ללא.

פתיל זינה: תוצרת: VW-1 AWM, דגם:2464

26AWG,  300V  :נתונים טכניים

תקן: ללא.

1503A (AUDIO E108996-M) דגם , SHELDET תיול פנימי" כבל תוצרת

UL :תקן

חיבור המנורה לזינה נעשה ע"י פתיל עם תקע.

תמונות מצורפות:

תאור:
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מסקנה ליקויים תאור סעיף
מספר

סעיף

מתאים דרישות בדיקה כלליות (פרק 0.5 - רכיבי מנורות) 4.2

מתאים סימון (פרק 3) 4.5


