היתר מס'  42923לסמן מצרך
במערכת גילוי אש :תחזוקה
מכון התקנים הישראלי ,בתוקף סמכותו לפי סעיף )11ב( לחוק התקנים התשי"ג  1953מעניק בזה ל:

פילו אש המקורית בע"מ
הסנדלר  ,5אילת ,ישראל

את הרשות לסמן במערכת גילוי אש :תחזוקה את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:
מערכות גילוי אש :תחזוקה

רשימת דגמים מצורפת
מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י  1220חלק  11מהדורה אוקטובר  1996ג"ת 1, 2, 3, 4, 5

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
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נספח א' להיתר42923 :
מפעל :פילו אש המקורית בע"מ
מצרכים  :מערכות גילוי אש :תחזוקה
דגמים :
.1

יחידות בקרה אזוריות מדגם,GSA-1000/4 ,GSA-2B :
 GSA-1000/16 ,GSA-1000/8מתוצרת חברת טלפייר גלאי
אש וגז
גלאים מתוצרת חברת טלפייר גלאי אש וגז

.2

יחידות בקרה מדגם  J408 ,J424מתוצרת BENTELL
גלאים מתוצרת חברת BENTELL

.3

יחידות בקרה מדגם  ,NATTAN PROCYONמתוצרת NITTAN
גלאי עשן מתוצרת חברת NITTAN

.4

יחידות בקרה מדגם TSA-1000 ,TSA-200
תוצרת טלפייר גלאי אש וגז
גלאים מתוצרת חברת טלפייר גלאי אש וגז כל הדגמים.

.5

יחידות בקרה אזוריות מדגםCOUGAR 3000, COUGAR 3000S-
תוצרת U.S.V TECH
גלאים מתוצרת חברת U.S.V TECH

.6

יחידות בקרה מדגםPILLOTECH 4002, PILLOTECH 4020 -
תוצרת U.S.V TECH
גלאים מתוצרת חברת U.S.V TECH
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נספח א' להיתר42923 :
מפעל :פילו אש המקורית בע"מ
מצרכים  :מערכות גילוי אש :תחזוקה
.7

יחידות בקרה מדגםTSA 200, TSA 240, TSA 1000 :
ADR 7000, SAVER 7000, GUARD-7, ADR 3000
תוצרת טלפייר גלאי אש וגז
גלאים מתוצרת חברת טלפייר גלאי אש וגז
דגמיםTFO-4XXX, TFH-2XXX, TPH-4XXX :

.8

יחידות בקרה מדגם  ,SIMPOתוצרת Teletek electronics
כל הגלאים מתוצרת חברת Teletek electronics

.9

יחידות בקרה מדגם COUGAR 3000A
תוצרת US.V. TECH
גלאים מתוצרת חברת US.V. TECH

.10

יחידות בקרה מדגם  AN-TECH 1-4Lתוצרת חברת FDP
גלאים מתוצרת חברת FDP
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