היתר מספר 2259
לסמן מצרך בתו תקן
מכון התקנים הישראלי ,בתוקף סמכותו לפי סעיף )11ב( לחוק התקנים התשי"ג  1953מעניק בזה ל:

חמת ארמטורות ויציקות בע"מ
היוזמה  ,41אזור תעשיה ,אשדוד ,ישראל
את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:
ברז ערבוב מכני בעל ידית הפעלה אחת
רשימת דגמים מצורפת
מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י  1347מהדורה יולי 2006

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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רותם מק"ט,900520 ,900181 ,900170 ,900175 ,900161 ,900141 ,900153 ,900142 ,900522 ,900523 :
 900521לכיור רחץ ,מחליף כיוון ,זרימה אוטומטי מיועד לפינת מקלחת
אלגרו מק"ט300115 ,300114 ,300189 ,300170 ,300175 ,300161 ,300142 ,300141 :
אלפא
מקסמת
אוורסט
כרמל
גולן
פטרה
כנרת
נפטון
סדרת בר
סידרה מלניום
סידרה עדן
סידרה סמפוני
סידרה אמיגו
סידרה אומגה
סידרה ברקת
סידרה ארט
400521, 400520, 400175, 400170, 400181 400522, 400523, 400141, 400142, 400153
אודם מק"ט
400161,
500521, 500520, 500175, 500170, 500181 500522, 500523, 500141, 500142, 500153
גמא מק"ט
500161,
161013, 521013, 520013, 175013, 181013 522013, 523013, 141013, 142013, 153013
נופר מק"ט
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304441, 304444, 304475, 304489, 304488
ונוס מק"ט
מקס מק"ט 304114, 304175, 203582, 304189, 304141,304143,304144,304145,304146,304147
203584, 304188 304113,
203584, 304086 304075, 203582, 304087 304111, 304011, 304013, 304045
איביזה מק"ט
305289, 305288 305241, 305243, 305275, 305270,
מצדה מק"ט
סדרת קליר ברז אמבטיה עם מזלף מק"ט  ,305375ברז ברבור כיור מק"ט  ,305323ברז ברבור מטבח מק"ט ,305322
ברז פרח נמוך לכיור רחצה מק"ט  ,305341ברז פרח בינוני לכיור רחצה מק"ט 305343
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