
 

 

 1071123207 תעודת בדיקה מספר
 -1953לחוק התקנים תשי"ג  12 לסעיףבהתאם 

 

  :פרטי ההזמנה

 בע"מ גולד חש. אש : שם המזמין
 ., פתח תקווה 5אליקים  כתובת:

 12/10/2020תאריך ההזמנה: 
 הדוגמה נטלה ע"י בא כוח המזמין

  : תאור המוצר

מתוצרת  Goldex GFPAVTמדגם  וטלפון כבאים כריזה  ערכתבקרה אנלוגית לגילוי אש משולבת ממערכת  
 .  ( 1.0.1.25)גרסת תוכנה  גולד חש. אש בע"מ חברת 

  :מהות הבדיקה

 .2014 אש יחידות בקרה" אוקטובר " מערכות גילוי 2חלק  1220התאמה לדרישות סעיפי התקן ת"י בדיקת 
 .971232583בדיקת השלמה לתעודתנו 

 

דפים ואין  3 המכיל וז תעודה
 להשתמש בו אלא במלואו

מסמך זה אינו היתר לסימון  
 המוצר בת תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה  
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.

 
 כללי : .1

 כריזה מערכתאנלוגית לגילוי אש משולבת יחידת בקרה , זמיןהובאה לבדיקה ע"י  בא כוח המ
 כח יספק 2כוללת  המערכתחברת גולד חש. אש .  מתוצרת Goldex GFPAVTמדגם  וטלפון כבאים

 .GPMB,כרטיס ראשי מדגם   MEAN WELLמתוצרת חברת   LRS-100-24 (A, 24 V 4.5)מדגם
 .וולט  25 ב וואט 50של המרבי עומס ב הנבדקהמערכת 

 :הרכיבים שלהלן נבדקה עםהמערכת 

 שם היצרן דגם תאור

 גולד חש. אש  GFOHDA פוטואלקטריגלאי עשן 

 גולד חש. אש  GFODA פוטואלקטריגלאי עשן 

 גולד חש. אש  GLD152A גלאי קרן

 גולד חש. אש  GERM רחוק מיקרופון

 גולד חש. אש  GFRAV לוח משנה

 גולד חש. אש GTHS שפופרת לטלפון הכבאים
  12AH   12V מצברים 2

 

 : מסקנות .2
 סעיפי התקן שנבדקו.דת הבקרה שנבדקה מתאימה לדרישות יחי

 הערות : .3

 V24ומוצא כל אחד  אמפר 1.6וולט עד  24מתח ים מספק NACהמוצאים של  3 כל אחד מב. 
 .םיספקי כח מחובר 2כאשר אמפר  8סה"כ הזרם מהמוצאים מוגבל   , אמפר 2וולט ועד  24מספק 

 

 24.12.2020\2תאריך הדפסת המסמך: 

  כורש חזנישם החותם:              אזולאי אלברט שם החותם: 

 מהנדס בכירתפקידו:    מערכות גילוי והתראה ראש ענףידו:תפק



 

 

 
 7012321071 תעודת בדיקה מספר                                דפים 3 מתוך 2דף מספר 

 

 הנלווים ליחידת הבקה: סים  כרטי .4
 

 תיאור דגם
GNE 3001-1/2  מוזן ממוצא( כרטיס כיבויNAC  אוV 24 ) 

GFPBA   לחצן 

GMA 502/4/5 כרטיס לולאה 
GFRAT עמדת טלפון כבאים כתובתי 

GTC   מוזן ממוצא( 3שקע טלפון כבאים NAC  ) 
 
 

 מערכת:התמונות  .5

 

                   
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 GERMמיקרופון רחוק 

 מערכת משולבת גילוי אש ,כריזה וטלפון כבאים



 

 

 
 7012321071 תעודת בדיקה מספר                                דפים 3 מתוך 3 דף מספר
 

              
 
   המערכת דלתהבתוך שתווית ה 


