
 

  
 

 /55967325991  מ ס פ ר   ה ק י ד ב   ת ד ו ע ת
 2591ג "לחוק התקנים תשי 21בהתאם לסעיף 

 5591132599תעודה זו מחליפה ומבטלת תעודה 
 
 

 פרטי ההזמנה
 511007940. : פ.מ  ח"בע ( 1983 ) שווק ברס.ג : המזמין שם

  73199 מודיעים חבל 200  .ד.ת : מענו
 : 2019/07/08 ההזמנה תאריך

 
 תאור המוצר

 כבל למערכות גילוי אש
 AU805G3T 5X2X0.8  : הנבדק הדגם

 WESTERN WIRE :    יצרן
 סין :    ארץ יצור

  (לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)
 

 פרטי נטילה
 המזמין: הנוטל2019/07/08     : המדגם ניטל בתאריך

 מטר 02 :גודל המדגם
 

 מהות הבדיקה
 .'ונספח ב 00סעיף  0002י "תמדידת תכונות מכאניות של כבל למערכות גילוי אש בהתאמה ל

 
 

דפים ואין  1  מסמך זה מכיל
 להשתמש בו אלא במלואו

תוצאות הבדיקה במסמך זה  
 מתייחסות רק לפריט שנבדק

 
 תקן תו היתר אינו זה מסמך

 
 מסקנות הבדיקה 

 .הסעיפים שנבדקו לדרישות מתאים הנבדק המוצר
 . פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה

 AU805G3Tזו חלה על משפחת הדגמים  תעודה: הערה
 2x0.8   24עדx2x1  

 .תעודה מתקנת זו הופקה לשם הוספת דגמים
 2019/08/26:  מקורי הדפסה תאריך                                          

 
 
 

 חיים עזר  :ם החותםש גל עושרי  :שם החותם
 

       ראש מדור       :תפקידו       בודק       :תפקידו
 

 _5112212912____: תאריך 2019/08/26 ___: תאריך
 

 _____________: חתימה  _____________: חתימה
 
 
  



 

 

 /55967325991  מספר בדיקה תעודת
 
 
 

            דפים                                              1מתוך   1' דף מס
 
 

 תאור מורחב של המוצר
 

 .דדים שזורים כזוגותגידים מבו 01בכבל , המוצר הנבדק הינו כבל לגילוי אש
 .כתום ולבן, שחור, אדום, כחול, חום : צבעי הגידים

 .מעטה הכבל בצבע אדום
 :הסימון הבא מודפס על גבי מעטה הכבל

WESTERN WIRE AU805G3T 07/2018 5x2x0.8 75V 

INDOOR FIRE ALARM & CONTROL CABLE FR  

IEC 60332-1 CE 2011/65/EU  (RoHS-2) ZH2320 099 METER 
 
 



 

 

 /55967325991  מספר בדיקה תעודת
 

 דפים                            1מתוך   1' דף מס
 

מספר 
 הסעיף
 בתקן

 הנבדקת התכונה
 

 התאמה לתקן הערות לסעיף תקן1ליקויים

21 
 

 מתאים   כבלים

 'נספח ב
 2-סעיף ב

כבלים להתקנה 
 מתאים  פנימית 

 'נספח ב
 2.2-סעיף ב

 מתאים  והכבלמבנה המוליכים 

 'נספח ב
 2.1-סעיף ב

 מתאים  בידוד הכבל

 'נספח ב
 2.1-סעיף ב

 מתאים  סיכוך

 'נספח ב
 2.3-סעיף ב

 מתאים  מעטה הכבל

 
 
 


