
 

 טבלת ריכוז מסמכים, התחייבויות ואישורים

    CLASS II   VIZULO  STORK  דגם   
 הערה, לא מתאים מתאים/ דרישה # מסמך

 ח.י  שם המציע 

 ISO-9001:2008תעודת הסמכה לתקן    1
 מציע -בתחום תאורה וחשמל

 OK 

 ISO-9001:2008תעודת הסמכה לתקן    2
 יצרן -בתחום תאורה וחשמל

 OK 

כתב הסמכה מאת היצרן למתן שירות    3
 OK  אחריות......

הצהרת היצרן לזכויות קניין בגופי    4
התאורה... וכתב התחייבות לשיפוי המזמין 

 במקרה של תביעת צד ג'.....

 OK 

הצהרת היצרן שכל רכיבי גופי התאורה    5
 OK   שוטף........ביצור 

הצהרה כי המציע...בעל ניסיון, לפחות    6
בשלוש השנים האחרונות, בביצוע תכנון 

 תאורה, יצור ו/או אספקת גופי תאורה.

OK   

הצהרה כי המציע...בעל זיכיון בארץ,    7
לפחות בשלוש השנים האחרונות, לאספקת 
גופי תאורה, של יצרן הגופים המוצעים על 

 ידו.

  OK 

רו"ח המעיד על היותו בעל מחזור  אישור   8
לפחות ₪   2,000,000שנתי עסקי בסך של 

)לא כולל מע"מ(, בכל אחת משלוש השנים 
 האחרונות.

 OK 

הצהרה לניסיון מוכח של יצרן גופי    9
התאורה......... אשר הותקנו..... בכמות  

 שנים האחרונות....רשימה 3יח' ב 1000

OK 

 OK  מסמך חתום עם פרטי איש קשר   11

 OK  מפרט טכני של גוף התאורה )מיצרן(   11

 VIZULO   שם יצרן גוף התאורה   12

 STORK  דגם גוף התאורה   13

  שם יצרן הלד   14

 



 מדינת ישראל
 משרד הבינוי

 מינהל הנדסה וביצוע  

 

2    

 הערה, לא מתאים מתאים/ דרישה # מסמך

LUMILED/CREE 

     TRIDONIC LCA שם יצרן הדרייבר   15

OSRAM OT  

 OK   מגוון הספקים  חשמליים  )כולל הפסדים(   16

 OK שטף האור הנפלט מגוף התאורה )לומן(    17

 החלק הרלוונטי   20תעודת התאמה ל ת"י    18
CLASS I ,CLASS II 

   35התאמה לטמפ' סביבהºC 
 לפחות

OK 

  ...דרגת הגנהIP65   ...לפחות IP66 

   דרגת הגנה מפני הלם חשמלי– 
 או הארקהבידוד כפול...

CLASS I ,CLASS II 

   התקן הגנה מנחשולי מתח
)פירוט  10KV/10KAבסיווג של 

  PHILIPS (20בתעודת התאמה לת"י 

 OK )בהתאם למפרט(  CBת.ב.    19

 

 OK מקדם הספק )הצהרת יצרן(   21

 

)תאימות  2.1חלק  961ת.ב. ת"י    21
 EN-55015אלקטרומגנטית(  או 

OK 

)הפרעות מוליכות,  12.3חלק  961ת.ב. ת"י    22
 IEC-61000-3-2זרמי הרמוניות(   או 

OK 

)הפרעות מוליכות,  12.5חלק  961ת.ב. ת"י    23
 IEC-61000-3-3שינויים רגעיים( או  

OK 

 IEC-61547או   61547 ת"י ת.ב. תקן   24
)תאימות וחסינות אלקטרו מגנטית לציוד 

 תאורה(

OK 

)דרישות בטיחות  IEC-62031ת.ב. תקן    25
 (LED -מנורת ה

OK 

 OK טמפרטורת צבע  ...   26



 מדינת ישראל
 משרד הבינוי

 מינהל הנדסה וביצוע  

 

3    

 הערה, לא מתאים מתאים/ דרישה # מסמך

 OK של הפיק....ערך מירבי  –ספקטרום    27

28   CRI   ...  OK 

 IEC62707הצהרת יצרן ג"ת    29
BINNING... 

OK 

 ....IEC 62471 ,RG0ת.ב. ת"י/   31

 

 IEC62262תעודת בדיקה להתאמה לתקן    31
)דרגת הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים 

IK-08) 

OK 

ת.ב. לאורך חיים ושרידות  של הלד....,    32
בהתאם לתקנים האמריקאיים או הבי"ל 

 הרלוונטיים כדלקמן:

 :תקנים אמריקאיים, IESLM21 

IESLM79, IESLM82או , 

  :תקנים בי"לIEC62717, IEC62722 

OK LUXEON T 3000K 

דו"ח פוטומטרי מלא ועקום פיזור אור    33
 ISO17025ממעבדה מוסמכות  

OK 

או  IESקובץ דיגיטלי בפורמט    34
LUMDAT   לפיLM79   עבור כל

 פוטומטריה מוצעת

OK 

כתב אחריות.... לחמש שנים...מיצרן גוף    35
 התאורה...

OK 

 

 OK הוראות התקנה מיצרן גוף התאורה   36

 OK הוראות תחזוקה מיצרן גוף התאורה   37

 

בהתאם לדרישות   DALIממשק תקשורת   38
   IEC62386תקן 

OK 

 חיבור -להשלמה

 


