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בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

נאור כהן תפקיד מהנדס בודקשם הבודק:

תאריך הפקת תעודהיניב שמאי תפקיד ראש ענףשם המאשר:

2014/10/28

פרטי ההזמנה

שם המזמין     : ארד בע"מ

מענו          : - דליה 19239

תאריך ההזמנה  : 14/06/29

תאור המוצר

מוצרים הבאים במגע עם מי שתיה - תקן אמריקאי-טמפ' אחת מראה טעם

FAM 3/4" :    הדגם הנבדק

ARAD LTD DALIA :          יצרן

ארץ יצור      : ישראל

מהות הבדיקה:בדיקה מלאה לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 5452 - בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה,

מאפריל 2012

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.

פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

www.sii.org.il 03-6465036 :רחוב חיים לבנון 42, תל-אביב 69977, ענף כימיה ומזון, טל': 03-6465132, פקס



5 מתוך2 דף

ת ע ו ד ת   ב ד י ק ה   מ ס פ ר  9412216938

תאור מורחב של המוצר

מד מים  ''3/4 תאור:
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מסקנה הערה תוצאות דרישת סעיף תאור סעיף מספר סעיף

מתאים A - :מספר דו"ח בדיקה

;00124200

NSF :שם המעבדה

;International

תאריך: 18/04/2014;

בבדיקת המוצר לפי התקן האמריקאי NSF61 יעמוד

המוצר בכל דרישות הבדיקה המתייחסות אליו

דרישות כלליות 3

ראה תוצאות בנספח מידע כללי

מתאים בודקים את טעם, ריח ומראה המים בהתאם לנספח ח' בדיקת טעם, ריח

ומראה המים

3.7

מתאים ראה תוצאות בנספח BS 6920-2.2.1 בבדיקת המוצר לפי סעיף 4 בתקן הבריטי

יעמוד המוצר בכל הדרישות הבאות:

1. לפחות שני שליש מצוות הטועמים לא ידווחו על הימצאות

ריח בר גילוי במיצויי הבדיקה והימצאות טעם בדילולי

בדיקה ראשוניים סופיים: המוכלרים ולא מוכלרים. 2. אף

אחד מצוות הטועמים לא ידווח על הימצאות טעם בדילולים

השניוניים

טעמם של מי

המיצוי

מתאים ראה תוצאות בנספח בבדיקת המוצר לפי סעיף 6.3 בתקן האוסטרלי/ ניו זילנדי

AS/NZS 4020:2005 לפי שיטת הבדיקה המפורטת

בנספח D בתקן זה, לא יהיה גידול במספר יחידות הצבע

האמיתי של מי המיצוי בתמצית הראשונה או בבדיקה חוזרת

5HU -בתמצית השביעית ביותר מ

(Hazen Units)

מראה מי המיצוי-

שינוי בצבע

האמיתי במי-

המיצוי

מתאים ראה תוצאות בנספח בבדיקת המוצר לפי סעיף 6.3 בתקן האוסטרלי/ ניו זילנדי

AS/NZS 4020:2005 לפי שיטת הבדיקה המפורטת

בנספח D בתקן זה, לא יהיה גידול בעכירות של מי-המיצוי

בתמצית הראשונה או בבדיקה חוזרת בתמצית השביעית

0.5NTU -ביותר מ

(Nephelometric Turbidity Units)

מראה של מי

המיצוי- גידול

בעכירות מי-

המיצוי
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נספח לסעיף מידע כללי

הרכב כללי של המוצר / רכיבים עיקריים ייעוד המוצר סימון המוצר הנבדק / שם מסחרי

כמפורט בהוראות היצרן המצורפות לרשומות

בדיקה זו

מונה זרימת מים FAM 3/4" מד מים מדגם

נספח לסעיף מידע כללי

תיאור משפחת

המוצר

רכיבים במוצר

הבאים במגע עם

מים

תנאי האחסון

במעבדה לפני

הבדיקה

מצב הדוגמאות

בעת הקליטה

במעבדה

אופן אריזת

הדוגמאות

דוגמאות המוצר

הוכנו על ידי:

תאריך הייצור /

מנת הייצור

FAM מדי כל השטח הפנימי

של המוצר

בטמפרטורה

אופפת, בחושך

כנדרש אריזת קרטון המזמין 07/2014

נספח לסעיף מידע כללי

מראה הדוגמא: גימור מראה הדוגמא: גוון תצורת הדוגמא: מידות תצורת הדוגמא: מבנה

חלק שחור קוטר "3/4 מוצר מוגמר

נספח לסעיף מידע כללי

פעולות נוספות בהכנת המוצר לבדיקה/שימוש

לפי הגדרת יצרן
[°C] טמפרטורת הבדיקה סוג חשיפה למי-המיצוי

אין 50 בטבילה במים חמים

נספח לסעיף מידע כללי

תיאור מכלול/מערכת בדיקה

המוצר נבדק באטימתו בצדו האחד ע"י אביזר  עשוי PTFE (טפלון), ובמילוי כל נפחו במי מיצוי

נספח לסעיף טעמם של מי המיצוי

מספר חזרות בדיקה

למיצוי מוכלר

מספר חזרות בדיקה

למיצוי לא מוכלר
מקדם דילול

ששימש בבדיקה

משך זמן מיצוי

למיצוי מוכלר

מספר המיצויים

שבוצעו למיצוי

מוכלר

משך זמן מיצוי

למיצוי לא מוכלר

מספר המיצויים

שבוצעו למיצוי לא

מוכלר

1 1 25 24 שעות 1 24 שעות 1

נספח לסעיף טעמם של מי המיצוי

מסקנה ממצאים סוג הבדיקה- מיצוי לא מוכלר

מתאים לא דווח על ריח בדיקת ריח

מתאים לא דווח על טעם בדיקת טעם - דילול ראשוני

מתאים לא דווח על טעם בדיקת טעם - דילול שניוני

נספח לסעיף טעמם של מי המיצוי

מסקנה ממצאים סוג בדיקה- מיצוי מוכלר

מתאים לא דווח על ריח בדיקת ריח

מתאים לא דווח על טעם בדיקת טעם - דילול ראשוני
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נספח לסעיף טעמם של מי המיצוי

מסקנה ממצאים סוג בדיקה- מיצוי מוכלר

מתאים לא דווח על טעם בדיקת טעם - דילול שניוני

נספח לסעיף מראה מי המיצוי- שינוי בצבע האמיתי במי-המיצוי

מסקנה
דוגמת בדיקה

[HU]

דוגמת בלאנק

[HU]

מספר חזרות

בדיקה
גורם הדרגתיות

ששימש בבדיקה

משך זמן

מיצוי

מספר

מיצויים

שבוצעו

הערך המירבי

המותר לנדידה

[HU]

סף דיווח השיטה

[HU]

מתאים קטן מ- 1 קטן מ- 1 2 0.04 24 שעות 1 5 1

נספח לסעיף מראה של מי המיצוי- גידול בעכירות מי-המיצוי

מסקנה
דוגמת בדיקה

[NTU]

דוגמת בלאנק

[NTU]

מספר חזרות

בדיקה

גורם הדרגתיות

ששימש בבדיקה
משך זמן

מיצוי

מספר

מיצויים

שבוצעו

הערך המירבי

המותר לנדידה

[NTU]

סף דיווח השיטה

[NTU]

מתאים קטן מ- 0.1 קטן מ- 0.1 2 0.04 24 שעות 1 0.5 0.1

www.sii.org.il 03-6465036 :רחוב חיים לבנון 42, תל-אביב 69977, ענף כימיה ומזון, טל': 03-6465132, פקס

5 מתוך5 דף

ת ע ו ד ת   ב ד י ק ה   מ ס פ ר  9412216938


