
PANEL LEDגוף תאורה 

.מ"ס60.5/60.5ו 59.5/59.5מותאם לאריחי תקרה בגדלים  PANEL LEDגוף תאורה שקוע

.ומותאם במיוחד לתקרות פריקות מונחות או שקועות, בכל התקנים הנדרשיםהגוף עומד 

.FOCUS DG ,FOCUS DSניתן לקבלו עם מתאם מיוחד לקבלת תאורה זהה צורנית לאריחי 

.מ"מ600/600מידות הגוף 

.מידות החלל בו יותקן גוף התאורה/ניתן לקבל חישוב תאורה מלא בהינתן פרטי

40W: צריכת חשמל

4400: לומן

3000K ,4000K: אורגוון 

סוכך פלסטי+ מתכת: חומר

לבן: גוון גוף

20IP: אטימות

9952341671' בתעודה מס, י מכון התקנים הישראלי"גוף תאורה זה מאושר ע
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תאריך הפקת תעודהיאן אילייב תפקיד בודקשם המאשר:

2019/05/14

פרטי ההזמנה

שם המזמין     : סמיקום לקסיס בע"מ ח.פ: 511364952

מענו          : ת.ד. 9090 אבן יהודה 40500

תאריך ההזמנה  : 2019/04/16

תאור המוצר

מנורה - לגומחה

class II, IP20, 40W  פנל לד SM-LPS40/DL :    הדגם הנבדק

ZHEJIANG KARL LIGHTING TECH :          יצרן

ארץ יצור      : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך:2019/04/16 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 2 - מנורות: דרישות

מיוחדות - מנורות גומחה, מאוגוסט 2014

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.

תעודה זו מהווה את אישור הדגם.

פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

CB TEST CERTIFICATE אימות תעודת

Ref. Certificate No.:............SG PSB-LE-00317M2

שהופקה ע"י: TUV SUD             בתאריך: 22/02/2019

MODEL/TYPE:............................SM-LPS40/DL

TEST REPORT REF. No.: 083-1690901-200   20/02/2019

הבדיקה בוצעה על יחידה אחת שהובאה ע"י נציג היבואן

ואין לייחסה לכמות / משלוח כלשהו.

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

המוצר הנבדק הינו מנורת גומחה, המיועדת להתקנה על משטח דליק,

תוצרת- ZHEJIANG KARL LIGHTING TECH, דגם-SM-LPS40/DL, ארץ יצור- סין

,40W בהספק כולל של LED המיועדת לתאורה בעזרת 2 פסי

<III> - סוג הגנה מפני הלם חשמלי לפנל

<II> - סוג הגנה מפני הלם חשמלי לדרייבר

IP20 :דרגת ההגנה מפני אבק ומים

מעטפת המנורה עשויה חומר מתכתי, סוכך עשוי חומר פלסטי.

מידות המנורה בקירוב: אורך- 60 ס"מ, רוחב- 60 ס"מ,  גובה 1 ס"מ.

המנורה כוללת את הרכיבים הבאים:

,TUV SUD -מעבדה מאשרת ,LF-GIR040YM1050H -דגם ,LIFUD -1) דרייבר תוצרת

tc:85°C, V-OUT=25-40V, I-OUT=1050mA :נתונים טכניים

MODULE LED (2 (x2) מורכב מ- 102LED כל אחד

KARL 4014 102LED 565x5  17B6C -מסומן ב

.TUV SUD -מעבדה מאשרת ,KB18-3P -דגם ,KIMBE -3) מהדקי זינה תוצרת

חיבור המנורה לזינה נעשה ע"י מהדקי זינה.

תמונות מצורפות:

תאור:
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מסקנה ליקויים תאור סעיף
מספר

סעיף

מתאים דרישות בדיקה כלליות (פרק 0.5 - רכיבי מנורות) 2.2

מתאים סימון (פרק 3) 2.5

מתאים תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 961 חלק 15) 2.203.1

מתאים CB בדיקת דו"ח -

סוף תעודת הבדיקה


