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בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאריך הפקת תעודהאוריאל שרון תפקיד הנדסאי ראשישם המאשר:

2022/01/25

פרטי ההזמנה

שם המזמין     : א.ד. מתקני משחק בע"מ

מענו          : שד' בנימין 60 נתניה 42394

תאריך ההזמנה  : 22/01/02     תאריך ביצוע: 22/01/18

תאור הבדיקה

בדיקת תחזוקה 2 מתקנים באתר גן ציבורי -שוהם

 בכתובת רח' שוהם מול מס' 9,אור יהודה

 רשימת מתקנים שנבדקו ותאור האתר בהמשך התעודה

מהות הבדיקה: בדיקה מלאה במסגרת תו תקן

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות סעיף 6.2ג "בחינה שנתית עיקרית" שבתקן 1498 חלק 7

"מתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול" מהדורה 2006

מסמך זה מכיל 3 דפים

ואין להשתמש בו אלא במלואו.

תוצאות הבדיקה במסמך זה

מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה אינו היתר

תו תקן

מסקנות הבדיקה

האתר הנבדק מתאים לסעיפי התקנים שנבדקו.

פרטים מלאים על ממצאי הבדיקה  נמצאים במעבדה.

 מידע לבעל האתר

על בעל האתר לתחזק את המתקנים באמצעות חברה בעלת היתר לכך.

אין להפעיל את המתקנים   עד לישום פעולות תחזוקה.
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תאור מורחב של המוצר

המתקנים שנבדקו ומסקנות הבדיקה:

1 משולב ממתכת - מתאים  נבדק לפי מהדורת התקן משנת    2006

2 נדנדת קן ציפור - מתאים  נבדק לפי מהדורת התקן משנת    2006

אתר גן ציבורי -שוהם,

כתובת:  אור יהודה רח' שוהם מול מס' 9

סוג הכיסוי:  דשא סינטטי - דשא עוז ( הומצא COC לדשא -התקנה ב 2020/10/19 )

מתקנים מס' 1,2 נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים בכל הגילאים.

מתקנים:

מתקן 1 משולב ממתכת

מכיל 2 מגדלי טיפוס.

XO מגדל 1 בגובה 56 ס"מ מהקרקע-אל המגדל מורכבים: מדרגה ממתכת ,פנל משחק

מפלסטיק.

מגדל 2 בגובה 57 ס"מ מהקרקע.-אל המגדל מורכבים: קיר טיפוס משופע מפלסטיק עם

אבני טיפוס מפלסטיק ,מגלשה ישרה מפיברגלס.

בין המגדלים מורכבת מנהרת זחילה עגולה מפח מחורר.

מתקן 2 נדנדת קן ציפור

בין 2 עמודי מתכת משופעים מותקן מושב נדנדה קן ציפור מכבלים.

תאור:

מתקן 1 -משולבמתקן 2 -נדנדת קן ציפור
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מתקן 1 -משולב

סוף תעודת הבדיקה
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