היתר מספר 47151
לסמן מצרך בתו תקן
מכון התקנים הישראלי ,בתוקף סמכותו לפי סעיף )11ב( לחוק התקנים התשי"ג  1953מעניק בזה ל:

ג.ל.ו .אינטרנשיונל ) (1995בע"מ
פארק קורן ,אזור תעשיה ,מעלות תרשיחא ,ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:
אוורור בבניינים -מובלים -מידות ודרישות מכניות למובלים גמישים

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י  5678מהדורה מרץ 2006
וEN 13180 -

דגמים :
.1

תעלה גמישה להובלת אויר במערכת מיזוג אויר ללא בידוד
המורכבת משתי שכבות רדיד אלומיניום ושתי
שכבות פוליאסטר ,העטופות תיל פלדה ספירלי ,ע"י
דבק בכבישה חמה ,המכונה ,AF 012:קטרים,6",5",4",3":
"25",24",22",20",18",16",14",12.3",12",10",8",6.3
סיווג אשUL181 CLASS 1 :

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

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022
תחילת תוקף היתר 01/01/2022:
ח.פ 512077975

עמוד  1מתוך 1

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

היתר מספר 41773
לסמן מצרך בתו תקן
מכון התקנים הישראלי ,בתוקף סמכותו לפי סעיף )11ב( לחוק התקנים התשי"ג  1953מעניק בזה ל:

ג.ל.ו .אינטרנשיונל ) (1995בע"מ
פארק קורן ,אזור תעשיה ,מעלות תרשיחא ,ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:
אוורור בבניינים -מובלים -מידות ודרישות מכניות למובלים גמישים

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י  5678מהדורה מרץ 2006
וEN 13180 -

דגמים :
.1

תעלה גמישה להובלת אויר במערכות מיזוג אויר.
תיל ספירלי עטוף המבודד בבידוד צמר זכוכית ועטוף
בעטיפה חיצונית.המכונה .AF016בקטרים,10",8",6",4":
" .20",18",16",14",12סיווג אשUL181 CLASS 1:
מוליכות חוםK=0.0392 (W/MK):

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

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022
תחילת תוקף היתר 01/01/2022:
ח.פ 512077975

עמוד  1מתוך 1

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

היתר מספר 47267
לסמן מצרך בתו תקן
מכון התקנים הישראלי ,בתוקף סמכותו לפי סעיף )11ב( לחוק התקנים התשי"ג  1953מעניק בזה ל:

ג.ל.ו .אינטרנשיונל ) (1995בע"מ
פארק קורן ,אזור תעשיה ,מעלות תרשיחא ,ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:
אוורור בבניינים -מובלים -מידות ודרישות מכניות למובלים גמישים

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י  5678מהדורה מרץ 2006
וEN 13180 -

דגמים :
.1

תעלה גמישה להובלת אויר במערכות מיזוג אויר.
תיל ספירלי עטוף המבודד בבידוד סינטטי מדגם SW-250
ועטוף בעטיפה חיצונית .המכונה.AF516 :
בקטרים,14" ,12" ,10" ,8" ,6":סווג אשUL181 CLASS 1:
מוליכות חוםK=0.050 (W/MK) :

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

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022
תחילת תוקף היתר 01/01/2022:
ח.פ 512077975

עמוד  1מתוך 1

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

