
ת ע ו ד ת   ב ד י ק ה   מ ס פ ר  7232204295
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאריך הפקת תעודהסולומון אוקה תפקיד מהנדס בודקשם המאשר:

2022/05/29

פרטי ההזמנה

שם המזמין     : א.ד. מתקני משחק בע"מ

מענו          : שד' בנימין 60 נתניה 42394

תאריך ההזמנה  : 22/01/02     תאריך ביצוע: 22/03/03

תאור הבדיקה

בדיקת תחזוקה 3 מתקנים באתר פארק קנדה

 בכתובת רח' ערמון,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 4 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.

הערות:

כיסוי שטח דשא סינטטי דשא עוז מתאריך 15/05/2019 .

 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:

מס '1 משולב ממתכת - מתאים  נבדק לפי מהדורת התקן משנת    2006

מס '2 חצובת נדנדה ממתכת עם 2 מושבים שטוחים - מתאים  נבדק לפי מהדורת התקן

משנת    2006

מס '3 עלה ורד ממתכת עם 2 מושבים מפלסטיק - מתאים  נבדק לפי מהדורת התקן

משנת    2006

אתר פארק קנדה,

כתובת:  אור יהודה רח' ערמון

סוג הכיסוי:  דשא סינטטי ספק: דשא עוז

המתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים בני כל הגילאים

מתקנים: מס '2 מתוצרת לא ידועה

1,3 מתוצרת שעשועים וספורט

מתקן מס '1 משולב ממתכת

מכיל 3 מגדלי טיפםוס

מגדל 1 בוגבה 163 ס"מ

מגדל 2 מפלס 1 בגובה 95 ס"מ, מפלס 2 בגובה 245 ס"מ

מגדל 3 בגובה 100 ס"מ

אל המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:

מגדל 1

עמוד גלישה ממתכת

סולם משופע ממתכת

מנהרת זחילה עגולה מפלסטיק המחוברת מגלשה

ספיראלית מפיברגלס

מגדל 2

מפלס -1 סולם אנכי ממתכת

מפלס -2 סולם אנכי ממתכת עם חופה מפלסטיק

מגלשת צינור מפותלת מפלסטיק

פנל משחק איקס עיגול מפלסטיק

מגדל 3

מגלשת צינור ישרה מפלסטיק

סולם אנכי ממתכת

מגלשה ישרה מפלסטיק

בין מגדל 1 למגדל 2: מנהרת צינור משופעת עם מדרכים מפלסטיק

בין מגדל 2 למגדל 3: מנהרת צינור מפותלת מפלסטיק

בחלקם העליון של מגדלי הטיפוס 1-3 מוקנים גגונים מפלסטיק

משטחי ההליכה במגדלים 1,3  מותקנים על עמוד מתכת מרכזי

משטחי ההליכה במגדל 2 מותקנים על 4 עמודות

מגדל 2 הינו מגדל דו מפלסי

מתקן מס '2 חצובת נדנדה ממתכת עם 2 מושבים שטוחים

מתקן מס '3 עלה ורד ממתכת עם 2 מושבים מפלסטיק

תאור:
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מס '1 משולב ממתכת

מס '2 חצובת נדנדה ממתכת עם 2 מושבים שטוחיםמס '1 משולב ממתכת
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מס '3 עלה ורד ממתכת עם 2 מושבים מפלסטיק

סוף תעודת הבדיקה
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