
 

 

 

      7152327292    תעודת בדיקה מס' 
 1953לחוק התקנים תשי"ג  12בהתאם לסעיף 

 1/7152327281תעודה זו הינה תעודה מתקנת ובמטלת את תעודתנו מספר 

 פרטי ההזמנה
                                                                      Bosch Sicherheitssysteme GmbH         ame of customerN :   לדיקו מערכות בטיחות בע"משם המזמין: 

 Germany Pl. 1, 70839 Gerlingen-Bosch-R. :Address                           ראשון לציון 31לזרוב כתובת: 

   adeDOreder                                                                     24/02/2021:  24/02/2021תאריך ההזמנה: 
 המזמיןהדוגמה נטלה ע"י בא כוח 

 
 בדיקה של:

 פורטוגל. ארץ יצור   BOSCHמתוצרת חברת AVENAR-FPA2000 מדגם  (מגע)פאנל תצוגה 
 FPA1200פאנל הצוגה הותקן על מארז של רכזת מדגם 

 מהות הבדיקה:
 . היחידות בקר  :: "מערכות גילוי אש2חלק   1220לבדוק התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 

 ( 7152327281/2)תעודתנו  BOSCHמתוצרת חברת  AVENAR-8000בדיקת השלמה לדגם 
FPE2000 

 
מסמך זה כשלעצמו אינו משמש 

 מהמכסלשחרור טובין 
תוצאות הבדיקה במסמך זה   

 מתייחסות רק לפריט שנבדק       
    2מסמך זה מכיל   

דפים ואין להשתמש בו  
 אלא במלואו

 
   כללי : 1

 הפאנל הותקן  מתוצרת חברת בוש.   AVENAR-FPA2000מדגם תצוגה )מגע( הובא לבדיקה פאנל      
 . FPA1200על רכזת מדגם     

 הערות אביזר  אביזר  סוג אביזר 

   FPA-0420 0400E גלאי  

  FLM-420 I2 KD-500 כרטיס כניסה 
 

 FLM-420-NAC מודול יציאה 
 

 3Aזרם:  20.4-29מוצא מתח 

  NSB-100 מודול יציאה 
 

 700maמוצא זרם 

 FMC420 FPE-8000-FMR לחצן
 

חייב להיות מותקן עם אביזר פיקוד   FLM-420 RHV FLM-420 RLV-1 כרטיס ממסר
 באותו חלל 

 FPA-2000-PWM   

אביזר פיקוד  חייב להיות מותקן עם  FLM-420 02 FLM-420 02W כרטיס מוצא מתח לא מבוקר 
 באותו חלל 

    
 מסקנה  : 2

 ם לסעיפי התקן שנבדקו  מתאי AVENAR-FPA2000הגילוי מדגם מערכת פאנל תצוגה )מגע( מדגם     
 
 הערה: :  3

 הפעלות של כרטיסים במצב הצלבה של אביזרים.אין לאפשר מצב  .א
 . אין להשתמש במצב השהייה בגלאים .ב

 11/05/2021תאריך הדפסת המסמך:                          
 שם הבודק:  

 
 
 
 



 

 

 

 7152327292תעודת בדיקה מס'                   דפים   2מתוך    2ף מס' ד
 : יחידת הבקרה נבדקה עם הציוד הבאהמשך :      

 
 

 

 
 
 
 
     
 
 

                
            

 
 תמונות של המוצר  :  4          

 
 
 
 
 

 הערות אביזר  אביזר  סוג אביזר 

-K1הדקים  FLM420   NSB100כרטיס  כרטיס כיבויים  
K2 

 

  TFS25HSנצנץ  פולאון תוצרת רושני  MH25R מירקום צופר  
   AP-9 נורית סימון

  SU330 VALCOR PEM-ALL 10 W סולונואיד 
  PEM-ALL 19 W סולונואיד סולושן 2823A-2NB-A4FG סולונואיד 
   KIDDE 284044 סולונואיד 

  I/O IOP0008A  FIKEכרטיס 
   NZM 0002A SAFE כרטיס מוצא צופר 

   STAT-X   נפץ 
FPE-2000-PPC 

מסך עם חיבור לתקשורת בין  
 רכזות 

FPE-2000-SPC 
 מסך בלי חיבור לתקושרת 

  


