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בהתאם לסעיף  12לחוק התקנים תשי"ג 1953 -

פרטי ההזמנה
שם המזמין
מענו
תאריך ההזמנה

 :אמיל תבור סחר ושרות בחלפים למכונות כביסה בע"מ ח.פ511642068 :
 :האשלג  18חיפה 32951
2020/03/09 :

תאור המוצר
מערכות לטיפול במי שתייה  -מערכות לסינון ו/או טיהור מים
37TM444 :
הדגם הנבדק
SMARTFILTER :
יצרן
 :סין
ארץ יצור

פרטי הנטילה
המדגם ניטל בתאריך 2019/03/08:הנוטל :המזמין
4 :
כמות במדגם

בדיקת סילוק ליקויים לבדיקה מספר 9912211404
התאמה לסעיפים-3.7 :רכיבי המערכת הבאים במגע עם המים של התקן הישראלי ת"י 1505
חלק  - 1מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי-סינון וטיהור :מערכות ,למעט
מערכות אוסמוזה הפוכה ,מספטמבר 2009
בדיקת סילוק ליקויים לפי תעודה/דוח מספר .9912211404

מסמך זה מכיל  4דפים
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.
הערות:
בדיקה על פי הצעת מחיר 20077

שם הבודק:
שם המאשר:

2020/05/17

נבו תם תפקיד מהנדס בודק
נאור כהן תפקיד מ"מ ראש ענף
ענף כימיה מזון ומים-טל 036465138:דוא"ל ע"פ פעילותFood@sii.org.il ,Wine@sii.org.il ,Water@sii.org.il ,FCM@sii.org.il :
תאריך הפקת תעודה
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דף
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תאור מורחב של המוצר
תאור :סנן מדגם 37TM444
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מספר סעיף
3.7

תאור סעיף

דרישת סעיף

תוצאות

הרכיבים יתאימו לדרישות התקן הישראלי ת"י
רכיבי המערכת
 5452למעט סעיף  6.4ולמעט הפרמטרים
הבאים במגע עם
שבסעיף  3.8בתקן זה ,שבדיקתם והתאמתם
המים
לדרישות תהיה כמפורט בסעיף  3.8בתקן זה
ראה תוצאות בנספח
 .1לפחות שני שליש מצוות הטועמים לא
טעמם של מי
ידווחו על הימצאות ריח בר גילוי במיצויי
המיצוי לפי ת"י
הבדיקה והימצאות טעם בדילולי בדיקה
5452
ראשוניים סופיים :המוכלרים ולא מוכלרים.
 .2אף אחד מצוות הטועמים לא ידווח על
הימצאות טעם בדילולים השניוניים
ראה תוצאות בנספח
בבדיקת המוצר לפי נספח  ,Fהתמצית לא
פעילות רעילה
לתאים במי-המיצוי תגרום תגובה רעילה לתאים :לא יהיה אובדן
משמעותי של צורת התאים .התאים יגדלו
לפי ת"י - 5452
בשכבה אחידה וצפופה
שיטת בדיקה
איכותית

דף

הערה

3
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מסקנה
מתאים

מתאים

מתאים
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נספח לסעיף  3.7טעמם של מי המיצוי לפי ת"י 5452
מספר המיצויים
שבוצעו למיצוי לא
מוכלר

1

מספר המיצויים
שבוצעו למיצוי
מוכלר

1

משך זמן מיצוי
למיצוי לא מוכלר

 24שעות

משך זמן מיצוי
למיצוי מוכלר

 24שעות

נספח לסעיף  3.7טעמם של מי המיצוי לפי ת"י 5452
סוג הבדיקה -מיצוי לא מוכלר

בדיקת ריח
בדיקת טעם  -דילול ראשוני
בדיקת טעם  -דילול שניוני

1

1

ממצאים

לא דווח על ריח
לא דווח על טעם
לא דווח על טעם

נספח לסעיף  3.7טעמם של מי המיצוי לפי ת"י 5452
סוג בדיקה -מיצוי מוכלר

בדיקת ריח
בדיקת טעם  -דילול ראשוני
בדיקת טעם  -דילול שניוני

מקדם דילול
ששימש בבדיקה

מספר חזרות בדיקה מספר חזרות בדיקה
למיצוי מוכלר
למיצוי לא מוכלר

1

מסקנה

מתאים
מתאים
מתאים

ממצאים

לא דווח על ריח
לא דווח על טעם
לא דווח על טעם

מסקנה

מתאים
מתאים
מתאים

נספח לסעיף  3.7פעילות רעילה לתאים במי-המיצוי לפי ת"י  - 5452שיטת בדיקה איכותית
מספר דו"ח של
קבלן המשנה

S020032961

יחס חשיפה
בבדיקה
]ממ"ר/ליטר[

מקורי

שיטת הבדיקה

זמן חשיפה של
 24שעות

איכותית -קביעה כנדרש
באמצעות
מיקרוסקופיה

זמן חשיפה של
 48שעות

כנדרש

זמן חשיפה של
 72שעות

כנדרש

הערה

מסקנה

מתאים

סוף תעודת הבדיקה
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