היתר מספר 103197
לסמן מצרך בתו תקן
מכון התקנים הישראלי ,בתוקף סמכותו לפי סעיף )11ב( לחוק התקנים התשי"ג  1953מעניק בזה ל:

א.ג.ס.פ בע"מ
מודיעין  ,27א"ת סגולה ,פתח תקוה ,ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:
לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך :לוחות הספק

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י  61439חלק  2מהדורה אפריל  2013ג"ת 1

דגמים :
.1

סיסטם  ,T4Pיצרן מקורי :תמח"ש
אושר עד זרם  1000א' כולל ,עם ציוד ABB

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים )תו-תקן וסימן השגחה( ,התשמ"ב  1982ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים,
המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה .היתר זה אינו גורע מכל חובה ,או הוראה אחרת ,המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.
ההיתר הוא רכוש מת"י .לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד ,או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2021
תחילת תוקף היתר 01/01/2021:
ח.פ 511753832

עמוד  1מתוך 1

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

היתר מספר 78699
לסמן מצרך בתו תקן
מכון התקנים הישראלי ,בתוקף סמכותו לפי סעיף )11ב( לחוק התקנים התשי"ג  1953מעניק בזה ל:

א.ג.ס.פ בע"מ
מודיעין  ,27א"ת סגולה ,פתח תקוה ,ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:
לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך :לוחות הספק

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י  61439חלק  2מהדורה אפריל  2013ג"ת 1

דגמים :
.1

סיסטם ,ATLANT-ELיצרן מקורי :לוחות רודוב
אושר עד זרם  900א' כולל ,עם ציוד ABB

.2

סיסטם ,ATLANT-W-Lיצרן מקורי :לוחות רודוב
אושר עד זרם  200א' כולל ,עם ציוד GE

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים )תו-תקן וסימן השגחה( ,התשמ"ב  1982ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים,
המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה .היתר זה אינו גורע מכל חובה ,או הוראה אחרת ,המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.
ההיתר הוא רכוש מת"י .לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד ,או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2021
תחילת תוקף היתר 01/01/2021:
ח.פ 511753832

עמוד  1מתוך 1

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

