
106302מספרהיתר
תו תקןבלסמן מצרך

1953 מעניק בזה ל:התשי"גמכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים

ZHEJIANG HENGSHENG FIRE   -זשיאנג הנגשנג
EQUIPMENT

ZHEJIANG ,TAOJIA FAN PINGSHUIJIE VI,סין,סין

להלן:ששחל עליהם התקןאת המצרכיםתו תקןבאת הרשות לסמן
ציוד לכיבוי אש:זרנוקים אטומים שטוחים

התקן הישראלי ת"י 365 חלק 1 מהדורה יולי 2012מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות

:דגמים

.1HSPVC001
זרנוק כיבוי אש בקוטר נומינלי 52 מ"מ
בעל מצמד כיבוי אש בקוטר נומינלי "2

1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים,התשמ"בהיתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה),
המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.

www.sii.org.ilמכון התקנים הישראליאתרללהיכנסאת הברקוד, אוסרוקלוקף ההיתר ניתןלברור ת.מת"ירכושאוהההיתר

31/12/2022תוקף ההיתר עד יום

01/01/2022:היתרתחילת תוקף

ח.פ
גולובד"ר גלעד

מנכ"ל

1מתוך1עמוד

http://www.sii.org.il
https://www.sii.org.il/heb/qualityauth/certificateexpirationdate/?pn=106302


109745מספרהיתר
תו תקןבלסמן מצרך

1953 מעניק בזה ל:התשי"גמכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים

ZHEJIANG HENGSHENG FIRE   -זשיאנג הנגשנג
EQUIPMENT

ZHEJIANG ,TAOJIA FAN PINGSHUIJIE VI,סין,סין

להלן:ששחל עליהם התקןאת המצרכיםתו תקןבאת הרשות לסמן
ציוד לכיבוי אש: מצמד לחץ

התקן הישראלי ת"י 365 חלק 2 מהדורה יוני 2008מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות

:דגמים

.1HSPVC001
זרנוק כיבוי אש בקוטר נומינלי 52 מ"מ
בעל מצמד כיבוי אש בקוטר נומינלי "2

1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים,התשמ"בהיתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה),
המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.

www.sii.org.ilמכון התקנים הישראליאתרללהיכנסאת הברקוד, אוסרוקלוקף ההיתר ניתןלברור ת.מת"ירכושאוהההיתר

31/12/2022תוקף ההיתר עד יום

01/01/2022:היתרתחילת תוקף

ח.פ
גולובד"ר גלעד

מנכ"ל

1מתוך1עמוד

http://www.sii.org.il
https://www.sii.org.il/heb/qualityauth/certificateexpirationdate/?pn=109745


109746מספרהיתר
תו תקןבלסמן מצרך

1953 מעניק בזה ל:התשי"גמכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים

ZHEJIANG HENGSHENG FIRE   -זשיאנג הנגשנג
EQUIPMENT

ZHEJIANG ,TAOJIA FAN PINGSHUIJIE VI,סין,סין

להלן:ששחל עליהם התקןאת המצרכיםתו תקןבאת הרשות לסמן
ומצמד לחץ במכלל לכיבוי אשציוד לכיבוי אש: חיבור זרנוק

התקן הישראלי ת"י 365 חלק 3 מהדורה יוני 2008מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות

:דגמים

.1HSPVC001
זרנוק כיבוי אש בקוטר נומינלי 52 מ"מ
בעל מצמד כיבוי אש בקוטר נומינלי "2

1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים,התשמ"בהיתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה),
המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.

www.sii.org.ilמכון התקנים הישראליאתרללהיכנסאת הברקוד, אוסרוקלוקף ההיתר ניתןלברור ת.מת"ירכושאוהההיתר

31/12/2022תוקף ההיתר עד יום

01/01/2022:היתרתחילת תוקף

ח.פ
גולובד"ר גלעד

מנכ"ל

1מתוך1עמוד

http://www.sii.org.il
https://www.sii.org.il/heb/qualityauth/certificateexpirationdate/?pn=109746



