
 
 00376430-130/12* תעודת בדיקה מס':

 25/07/21תאריך: 

 00: מס' עדכון

 4מתוך  1דף 

 

 

 
 תעודת הבדיקה מתייחסת רק לפריט שנבדק. 

 .יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים
  לצורך שלמות המידע.תעודת הבדיקה הערה: מידע זה התקבל מהצהרת הלקוח בנוסף ל 

 המידע התקבל מהלקוח ובאחריותו.

  
 לכבוד: 

 
 ( בעמ 2005אינטרווקס ) מערכות אבטחה 

 אור יהודה , 22הרמ"א 

 

 

 מוצר תעבורה לצורך יבוא אישור דגם

 כללי:  .1

בהתאם  (, ישראל) INTERVOX (Security Systems 2005) Ltd תוצרתתעבורה מ מוצר  דגםבדיקת  .1.1

 . 25/03/2021מיום  השארת ילדים ברכבתנאים ודרישות לאישור מערכות התרעה על  למסמך 

 .ראש העין 10המלאכה  –במעבדת רכב אריאל  21/07/2021הבדיקה בוצעה בתאריך  .1.2

 

 מידע על הפריט הנבדק: .2

 M2 ,M1ו  -N1 מקטגוריה מערכות התרעה על השארת ילדים ברכבפריט:  .2.1

 ישראל, INTERVOX (Security Systems 2005) Ltdיצרן:  .2.2

 Baby Voxתוצר:  .2.3

 GYM 12FCP :דגם/מק"ט .2.4

 

 מסקנה: .3

תנאים ודרישות לאישור מערכות התרעה על  מסמך בהתאם ל  הנבדק נמצא מתאים דגם המוצר .3.1

 . 25/03/2021 מיום השארת ילדים ברכב

 . רטוטיםשותיק  הוראות שימושעם  הוצג מוצרה .3.2

 התעודה אינה מהווה אישור לשחרור טובין מהמכס.   .3.3

 
 

 :אישור .4

 

   הנדסאי בודק   יונתן מזרחי 
 חתימה   תפקיד   שם מבצע הבדיקה 

 

   מעבדה מנהל   אלכס ליבסטר 
 חתימה   תפקיד   שם מאשר הבדיקה 
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 תעודת הבדיקה מתייחסת רק לפריט שנבדק. 

 .יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים
  לצורך שלמות המידע.תעודת הבדיקה הערה: מידע זה התקבל מהצהרת הלקוח בנוסף ל 

 המידע התקבל מהלקוח ובאחריותו.

  
 שיטת הבדיקה:  .5

 . 10-013-00הבדיקה בוצעה לפי נוהל המעבדה מס'   .5.1

 

 :הבדיקה תוצאות .6

 פרטי הבדיקה: .6.1
 

 ( בעמ 2005אינטרווקס )מערכות אבטחה  מזמין הבדיקה 

 21/07/2021 תאריך הבדיקה 
 ראש העין  10המלאכה    – אריאל רכב במעבדת מקום הבדיקה 

 יונתן מזרחי  שם מרכז הבדיקה 

 

 בדיקת מסמכים )*(:  .6.2
 התאמה  מסמך

 דו"ח בדיקה 

 ישראל, I.T.L (Product Testing) Ltd מטעם:

  ECE R-10: לרגולציהבכפוף 

 לא מצוין : מספרתעודה 

 1202/07/07: מתאריך

 מתאים 

 דו"ח בדיקה 

 ישראל, I.T.L (Product Testing) Ltd מטעם:

 62368 ת"יבכפוף לתקן: 

 IL2318900.02: תעודה מספר

 1202/06/20: מתאריך

 מתאים 

 ד  83תעבורה דרישות תקנת   שהמערכת מקיימת את  יבואןהצהרת 

 ( בע"מ  2005אינטרווקס )מערכות אבטחה  מטעם:

 Baby Voxשם המוצר: 

 אור יהודה, 22הרמ"א כתובת: 

 2021/07/21 מתאריך:

 --- 

 של התעודה שמורים בתיק המוצר במעבדת רכב אריאל   6.2)*(  כל המסמכים בפרק   

  



 
 00376430-130/12* תעודת בדיקה מס':

 25/07/21תאריך: 

 00: מס' עדכון
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 תעודת הבדיקה מתייחסת רק לפריט שנבדק. 

 .יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים
  לצורך שלמות המידע.תעודת הבדיקה הערה: מידע זה התקבל מהצהרת הלקוח בנוסף ל 

 המידע התקבל מהלקוח ובאחריותו.

  
 בדיקות: .6.3
 מידע כללי  .6.3.1

 תוצאה בדיקה

 M2 ,M1ו   -N1מקטגוריה   השארת ילדים ברכבהתרעה על מערכות  תיאור 

 ישראל, INTERVOX (Security Systems 2005) Ltd יצרן 

 Baby Vox תוצר

 GYM 12FCP מק"ט /דגם

 62368, ת"י ECE R-10 רגולציה /תקן

 ישראל  אתרי הייצור 

   

 סימון הפריט הנבדק בדיקת  .6.3.2

 התאמה  ממצאים  מק"ט/המיד

GYM 12FCP 

 

 מתאים 

 

 ליבוא במסגרת הבדיקה:   דגם המאושר .6.3.3

 דגם הנבדק בלבד 

 

 אפיון הפריט:  .6.3.4

חיצוני,   צופריחידת תאורה מהבהבת, חיישן משקל,  הבאים:  רכיביםכוללת את המערכת  .6.3.4.1

 . יחידת פיקודו

 רכב באופן קבוע.  ל  מותקנתהמערכת  .6.3.4.2

 ניתן להתקין מספר חיישנים ברכב אחד.  הבטיחות שברכב. אבכיס חיישן המשקל מותקן  .6.3.4.3

יחידת הפיקוד תתריע באמצעות   ,כיבוי הרכב בעתישן המשקל י ווי מחיבמידה ומתקבל ח .6.3.4.4

   . , הבהוב יחידת התאורה ושליחת מסרוןאזעקה קולית

תנאים ודרישות  למסמך ( המערכת הנ"ל עונה 6.2בהתאם למסמכים שהוצגו למעבדה )סעיף  .6.4

 25/03/2021מיום  לאישור מערכות התרעה על השארת ילדים ברכב
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 תעודת הבדיקה מתייחסת רק לפריט שנבדק. 

 .יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים
  לצורך שלמות המידע.תעודת הבדיקה הערה: מידע זה התקבל מהצהרת הלקוח בנוסף ל 

 המידע התקבל מהלקוח ובאחריותו.

  
 

 : תמונת זיהוי והמחשה .7

                                     

            

 
 

 "סוף תעודת בדיקה" 


