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פרטי ההזמנה
שם המזמין
מענו
תאריך ההזמנה

 :סימה כלי פורצלן
 :הגלעד  9ראשון לציון 75240
17/04/09 :

תאור המוצר
סיר לחץ  -התקן בטיחות סטנדרטי
סיר לחץ,
22-7L :
הדגם הנבדק
יצרן
evinox max by sima.G :
:
ארץ יצור

 220מ"מ

פרטי הנטילה
המדגם ניטל בתאריך  17/04/27 :הנוטל :בא כח המכון
3 :
כמות במדגם
מספר שטר מטען 229800 :
תאריך כניסה:
 :נמל אשדוד
נמל היבוא
מספר חשבון ספק 2016659 :מיום17/03/15 :

17/04/06

מהות הבדיקה :בדיקת חלקית במסגרת צו יבוא חופשי
התאמה לסעיפים-4.5 :אביזרי בקרה ובטיחות-6 ,סימון של התקן הישראלי ת"י - 428
סירי לחץ ,מפברואר  ,2009גליון תיקון מספר  1מפברואר 2010

מסמך זה מכיל  9דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה אינו היתר תו תקן

מסקנות הבדיקה
המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

שם הבודק:
שם המאשר:

2017/05/04

איתי אחרק תפקיד בודק
שמעון קורקוס תפקיד ראש מדור
רחוב חיים לבנון  ,42תל-אביב  ,69977ענף ציוד לחץ וחוזק חומרים ,טל',03-6465143,4 :פקסwww.sii.org.il 03-6467743 :

תאריך הפקת תעודה
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תאור מורחב של המוצר
מאפייני הדגם הנבדק:
צורת תחתית הסיר :עגולה; הקוטר הגדול המוצהר של תחתית הסיר )מ"מ( ;181 :גובה
הסיר מתחתיתו עד לשפתו )מ"מ( ;201.5 :עובי דופן הסיר )מ"מ( ;1.1 :קיבול הסיר
המוצהר )ליטר( ;7 :מקור החום בו ניתן לעשות שימוש בבישול הסיר :אך ורק מקור חום
מסוג להבה ו/או מקור חום מסוג אינדוקציה )כיריים חשמליות(; חומר הגלם ממנו יוצר
הסיר :פלדת אל חלד  ;18/10החומר ממנו יוצרו ידיות הסיר :פלסטיק; האם קיימים
חלקים מתכתיים חבויים בידיות הסיר? :כן; מס' מצבי עבודה :שתיים; לחץ העבודה
המקסימלי המוצהר )בר( של מצב העבודה מס'  ;0.6 :1לחץ העבודה המקסימלי המוצהר
)בר( של מצב העבודה מס'  ;1.0 :2ווסת לחץ בעל מנגנון משקולת :לא; מבנה פתח כניסת
הקיטור של ווסת הלחץ :מספר חרירים; האם ניתן לפרק חלקים מווסת הלחץ כאשר קיים
לחץ בסיר :לא; האם אפשרית הרכבה לא נכונה של ווסת הלחץ הפוגעת בפעולת המנגנון
? :לא; הלחץ המקסימאלי המותר ) PSבר( ;2.6 :האם ניתן להרכיב את החלקים הניתקים
של מנגנון הבטיחות בצורה לא נכונה ? :לא; סוג התקן בטיחות :סטנדרטי
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מספר סעיף
4.5
4.5.1

4.5.2
4.5.2.1

4.5.2.2

4.5.2.3

תאור סעיף
אביזרי בקרה ובטיחות
דרישות כלליות
המצאות ווסת לחץ
המצאות מחוון לחץ
המצאות התקן בטיחות
אחד או יותר
המצאות אביזר פריקת
לחץ
המצאות מערכת פתיחה
בטיחותית
מיקומם של ווסת הלחץ
והתקן הבטיחות
אביזר ווסת הלחץ
חיווי לפעולת ווסת
הלחץ

הרכבה לא נכונה
פירוק מנגנון ווסת
הלחץ למטרת ניקוי או
החלפה של הווסת
לחץ העבודה של ווסת
הלחץ
לחץ העבודה של ווסת
הלחץ  -מצב עבודה
ראשון

לחץ העבודה של ווסת
הלחץ  -מצב עבודה
שני

4.5.2.5

פתח כניסת הקיטור
בווסת הלחץ
מבנה פתח כניסת
הקיטור 2 -חרירים או
יותר
סילון הקיטור

4.5.3

מחוון הלחץ
סוג מחוון הלחץ

4.5.2.6

דרישת סעיף

תוצאות

דף

3

הערה
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מסקנה

בסיר הלחץ ימצא ווסת לחץ.
בסיר הלחץ ימצא מחוון לחץ.
בסיר הלחץ ימצא התקן בטיחות אחד או יותר.

הסיר מצויד בווסת לחץ
הסיר מצויד במחוון לחץ
כנדרש בתקן

מתאים
מתאים
מתאים

בסיר הלחץ ימצא אביזר פריקת לחץ.

כנדרש בתקן

מתאים

בסיר הלחץ תמצא מערכת פתיחה בטיחותית.

כנדרש בתקן

מתאים

ווסת הלחץ יהיה מופרד מהתקן הבטיחות.

כנדרש בתקן

מתאים

בעת פעולת ווסת הלחץ ,יהיה קיים חיווי ויזואלי
או/ו אקוסטי,
המציין שהלחץ שנבנה בסיר שווה או גדול מלחץ
העבודה )מחוון לחץ מסוג ,2סעיף .(4.5.3

חיווי אקוסטי :קיים;
חיווי ויזואלי :קיים

מתאים

מתאים

יהיה ניתן לפרק את מנגנון ווסת הלחץ בקלות וזאת כנדרש בתקן
על מנת שהמשתמש יוכל לנקותו או במידת הצורך
להחליפו.

ראה תוצאות בנספח

לחץ העבודה הנמדד יהיה בטווח  ±20%מלחץ
העבודה המוצהר )כאשר הסטייה המרבית שווה ל-
 ±0.2בר( .
בכל מקרה  ,לחץ העבודה הנמדד לא יהיה קטן מ-
 0.04בר או גדול מ 1.5 -בר.
ראה תוצאות בנספח
לחץ העבודה הנמדד יהיה בטווח  ±20%מלחץ
העבודה המוצהר )כאשר הסטייה המרבית שווה ל-
 ±0.2בר( .
בכל מקרה  ,לחץ העבודה הנמדד לא יהיה קטן מ-
 0.04בר או גדול מ 1.5 -בר.

על מנת למנוע את סתימת פתח כניסת הקיטור
במזון ,הפתח חייב להיות בנוי משני חרירים ויותר
שמישוריי כניסותיהם בכיוונים שונים.
בעת תפעול הסיר ,אסור שאדי הקיטור הנפרקים
מווסת הלחץ יפגעו במשתמש באופן היכול לגרום
לפציעתו.
סוג מחוון הלחץ יכלל באחת מארבעת הקטגוריות
המצויינות בתקן.

כנדרש בתקן;
מספר חרירים7 :

מתאים

מתאים

מסננת

כנדרש בתקן

מחוון לחץ המציין לחץ הקטן
או שווה ל  0.04 -בר
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מתאים

מתאים

מתאים
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מספר סעיף

4.5.4
4.5.4.1

4.5.4.2

4.5.5

4.5.6

4.5.7

תאור סעיף
חיווי להיווצרות לחץ
בסיר
התקן הבטיחות
דרישות כלליות
היווצרות סכנה בשל
פריקת הלחץ מהתקן
הבטיחות
כיבוייה של להבת
הכיריים כתוצאה
מפעולת התקן הבטיחות
מיקומם של מנגנון
הבטיחות וווסת הלחץ
תזוזת הסיר בעת
פעולתו של התקן
הבטיחות
פליטת רסיסים מהתקן
הבטיחות
לחץ העבודה של התקן
הבטיחות
לחץ העבודה של התקן
הבטיחות  -התקן
ראשון
לחץ העבודה של התקן
הבטיחות  -התקן שני

דרישת סעיף
ציין הלחץ יספק חיווי לעליית הלחץ בסיר )חיווי
ויזואלי ו/או אקוסטי(.

סילון הקיטור ,הנפרק מהתקן הבטיחות ,לא יפגע
ישירות במשתמש או בידיות הסיר.

תוצאות

דף

4

הערה

חיווי אקוסטי :קיים;
חיווי ויזואלי :קיים

לחץ הפריקה של התקן הבטיחות לא יעלה על
הלחץ המקסימאלי המותר ) , (PSכאשר הלחץ
המקסימאלי המותר יעמוד לכל היותר על  3.0בר.
לחץ הפריקה של התקן הבטיחות לא יעלה על
הלחץ המקסימאלי המותר ) , (PSכאשר הלחץ
המקסימאלי המותר יעמוד לכל היותר על  3.0בר.
לחץ העבודה של התקן לחץ הפריקה של התקן הבטיחות לא יעלה על
הלחץ המקסימאלי המותר ) , (PSכאשר הלחץ
הבטיחות  -התקן
המקסימאלי המותר יעמוד לכל היותר על  3.0בר.
שלישי
יעילות התקן הבטיחות הלחץ הנמדד בהתקן הבטיחות יהיה גבוה מלחץ
העבודה המקסימאלי הנמדד בווסת הלחץ )סעיף
.(4.5.2.3
אביזר פריקת לחץ
אביזר פריקת לחץ יכול להיות מוצמד או לא
מיקום אביזר פריקת
מוצמד ,למערכת הפתיחה הבטיחותית .
לחץ
במהלך פעולת הסיר ,אביזר פריקת הלחץ יאפשר
יעילות אביזר פריקת
את פריקת מרבית לחץ הקיטור שנצבר בסיר.
לחץ
פריקת הקיטור תתבצע ללא סיכון המשתמש.
סיכון המשתמש בעת
פעולת אביזר פריקת
הלחץ
על מערכת פתיחת הסיר לעמוד בקריטריונים
מנגנון פתיחת סיר
הנדרשים בסעיפי הבדיקה  5.5.6.1ו 5.5.6.2 -
הלחץ
שבתקן.
על מערכת פתיחת הסיר לעמוד בקריטריונים
התנגדות מכאנית של
הנדרשים בסעיפי הבדיקה  5.5.6.1ו 5.5.6.2 -
מערכת הפתיחה
שבתקן ,כאשר המערכת לפתיחה בטיחותית אינה
הבטיחותית
מופעלת .

מסקנה
מתאים

כנדרש בתקן

מתאים

כנדרש בתקן

מתאים

סילון הקיטור ,הנפרק מהתקן הבטיחות ,לא יכבה
את להבת הכיריים )עבור התקן הבטיחות העונה על
הערה מס' ( 2
ווסת הלחץ מופרד ממנגנון
מנגנון הבטיחות יהיה בנפרד מווסת הלחץ.
הבטיחות
הסיר לא יזוז ממקומו בזמן פעולת התקן הבטיחות .בעת פעולת התקן הבטיחות
הסיר לא זז ממקומו
התקן הבטיחות לא יפלוט רסיסים בעת פעולתו.

מתוך 9

בעת פעולת התקן הבטיחות לא
נפלטים רסיסים

מתאים
מתאים

מתאים

ראה תוצאות בנספח

מתאים

ראה תוצאות בנספח

מתאים

ראה תוצאות בנספח

מתאים

ראה תוצאות בנספח

מתאים

אביזר פריקת לחץ לא מוצמד
למערכת הפתיחה הבטיחותית
כנדרש בתקן

מתאים

פריקת הקיטור אינה מסכנת
את המשתמש

מתאים

כנדרש בתקן

מתאים

כנדרש בתקן

מתאים
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מספר סעיף

תאור סעיף

6
6.1

סימון
סימון ,תיווי והוראות
שימוש

6.2

שפת הסימון
שפת הוראות ההפעלה

6.3

6.4

דרישת סעיף
הסימון  ,התיווי והוראות השימוש חייבים להכיל
לכל הפחות את האינפורמציה הנדרשת בטבלה 4
שבתקן.

תוצאות

דף

5

הערה

ראה תוצאות בנספח

שפת חוברת ההפעלה תהיה בשפת האם של הארץ שפת חוברת ההפעלה הינה
בשפה :עברית
בה המוצר משווק )עברית (.
הסימון ע"ג האריזה והתוויות יהיה בשפת האם של הסימון המופיע על גבי האריזה
והתווית הינו בשפה :עברית
הארץ בה המוצר משווק )עברית (.

שפת הסימון על גבי
האריזה והתוויות
הוראות בטיחות
בסיסיות
קיימות הוראות בטיחות תוכן הוראות הבטיחות הבסיסיות
צריך לכלול את האינפורמציה המפורטת
בסיסיות
בטבלה " :אמצעי זהירות חשובים הנדרשים
להיכלל בחוברת הוראות ההפעלה".
הוראות בטיחות בסיסיות תופענה בנפרד
מיקום הוראות
משאר האינפורמציה ובתחילתה של חוברת הוראות
הבטיחות הבסיסיות
השימוש.
גובה האותיות וקיימות
הסימון
הסימון ע"ג הסיר יהיה בגובה אותיות של  3מ"מ
גובה אותיות
לפחות
הסימון ע"ג הסיר יהיה בלתי מחיק ובולט .
אופן הסימון

מתוך 9

מסקנה
מתאים

מתאים
מתאים

ראה תוצאות בנספח

מתאים

כנדרש בתקן

מתאים

גובה אותיות הסימון 3.1 :מ"מ

מתאים

כנדרש בתקן

מתאים
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נספח לסעיף  4.5.2.3לחץ העבודה של ווסת הלחץ  -מצב עבודה ראשון
לחץ עבודה מוצהר]בר[

0.6
נספח לסעיף  4.5.2.3לחץ העבודה של ווסת הלחץ  -מצב עבודה ראשון
מס' ווסת הלחץ

''1
''2
''3

לחץ עבודה
מינ)](1בר[

0.59

לחץ עבודה
מקס)](1בר[

0.63

לחץ עבודה
מינ)](2בר[

0.60

לחץ עבודה
מקס)](2בר[

0.65

לחץ עבודה
מינ)](3בר[

0.60

נספח לסעיף  4.5.2.3לחץ העבודה של ווסת הלחץ  -מצב עבודה ראשון
דרישת לחץ מינימלי ]בר[

0.48

לחץ עבודה
מקס)](3בר[

הערות

0.67

מסקנה

מתאים

דרישת לחץ מקסימלי ]בר[

0.72

נספח לסעיף  4.5.2.3לחץ העבודה של ווסת הלחץ  -מצב עבודה שני
לחץ עבודה מוצהר ]בר[

1.0
נספח לסעיף  4.5.2.3לחץ העבודה של ווסת הלחץ  -מצב עבודה שני
מס' ווסת הלחץ

''1
''2
''3

לחץ עבודה
מינ)](1בר[

1.00

לחץ עבודה
מקס)](1בר[

1.07

לחץ עבודה
מינ)](2בר[

0.93

לחץ עבודה
מקס)](2בר[

0.98

לחץ עבודה
מינ)](3בר[

0.93

לחץ עבודה
מקס)](3בר[

הערות

0.99

מסקנה

מתאים

נספח לסעיף  4.5.2.3לחץ העבודה של ווסת הלחץ  -מצב עבודה שני
דרישת לחץ מקסימלי ]בר[

דרישת לחץ מינימלי ]בר[

1.20

0.80

נספח לסעיף  4.5.4.2לחץ העבודה של התקן הבטיחות  -התקן ראשון
הלחץ המקסימאלי המותר]בר[

2.6
נספח לסעיף  4.5.4.2לחץ העבודה של התקן הבטיחות  -התקן ראשון
לחץ רגעי מקסימאלי]בר[
לחץ עבודה מקסימאלי]בר[
בדיקה מס'

''1
''2
''3

1.57
1.56
1.57

1.57
1.56
1.57

מסקנה

הערות

מתאים
מתאים
מתאים

רחוב חיים לבנון  ,42תל-אביב  ,69977ענף ציוד לחץ וחוזק חומרים ,טל',03-6465143,4 :פקסwww.sii.org.il 03-6467743 :

מתוך 9

ת ע ו ד ת ב ד י ק ה מ ס פ ר 9753230836
בהתאם לסעיף  12לחוק התקנים תשי"ג 1953 -

דף

7

נספח לסעיף  4.5.4.2לחץ העבודה של התקן הבטיחות  -התקן שני
הלחץ המקסימאלי המותר]בר[

2.6
נספח לסעיף  4.5.4.2לחץ העבודה של התקן הבטיחות  -התקן שני
לחץ רגעי מקסימאלי]בר[
לחץ עבודה מקסימאלי]בר[
בדיקה מס'

1.49
1.49
1.48

''1
''2
''3

מסקנה

הערות

מתאים
מתאים
מתאים

1.49
1.49
1.48

נספח לסעיף  4.5.4.2לחץ העבודה של התקן הבטיחות  -התקן שלישי
הלחץ המקסימאלי המותר]בר[

2.6
נספח לסעיף  4.5.4.2לחץ העבודה של התקן הבטיחות  -התקן שלישי
לחץ רגעי מקסימאלי]בר[
לחץ עבודה מקסימאלי]בר[
בדיקה מס'

1.53
1.53
1.53

''1
''2
''3

1.07

נספח לסעיף  6.1סימון ,תיווי והוראות שימוש
על האריזה או על תווית

 .1.0זיהוי
 .1.1יצרן או מפיץ/יבואן
 .1.2זיהוי הסיר  ,יופיע
אחד או יותר מ:סוג ,דגם
,מספר מנה/סידורי
 .1.3שנת ייצור
 .1.4לחץ העבודה
 .1.5לחץ מקסימאלי מותר
 .1.6קיבול
 .1.7סירי לחץ בעלי גוף
חימום אינטגראלי :מתח,
הספק
 .2.0תאור
 .2.1תאור המוצר

הערות

1.53
1.53
1.53

נספח לסעיף  4.5.4.2יעילות התקן הבטיחות
לחץ מקסימאלי ווסת לחץ]בר[
סיר מספר

1
2
3

מסקנה

מתאים
מתאים
מתאים

לחץ מינימלי התקן בטיחות]בר[

1.56
1.48
1.53

בהוראות השימוש

-------------------

------כנדרש בתקן
כנדרש בתקן

-------------------------------

------כנדרש בתקן
-------------------

-------------

------כנדרש בתקן

מסקנה

מתאים

על הסיר

-------

-------------

מסקנה

-------

------מתאים
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נספח לסעיף  6.1סימון ,תיווי והוראות שימוש
על האריזה או על תווית

 .2.2קיבול מקסימאלי
לשימוש
 .2.3מקור חום
 .3.0הרכבה והתקנה
 .3.1הוראות הרכבה -
במידה ונדרש
 .3.2אזהרות להרכבה לא
נכונה
 .3.3אמצעי זהירות
למשתמש
 .4.0הוראות הפעלה
 .4.1תאור אביזרי הפעלה
 .4.2תאור ופעולת אביזרי
בטיחות
 .4.3הוראות שימוש ושיטת
פעולה
 .4.4אמצעי זהירות
מיוחדים בשימוש
 .4.5אזהרות על סכנות
בשימוש לא נכון
 .4.6רשימת בדיקות
במקרה של תקלה
 .5.0תחזוקה
 .5.1אמצעי זהירות
 5.2טיפול ,ניקיון  -שיטה
ותדירות
 .5.3תחזוקה שוטפת
ותיקונים קלים המבוצעים
ע"י המשתמש
 .5.4אזהרות לגבי תיקונים
המבוצעים ע"י
היצרן/משווק
 .5.5שירותי תיקונים
מוצעים)ע"י היצרן/משווק(
 .5.6זיהוי חלקי חילוף
 .5.7הצעות אחסנה

בהוראות השימוש

על הסיר

מסקנה

-------

כנדרש בתקן

-------

מתאים

כנדרש בתקן
-------------

כנדרש בתקן
------כנדרש בתקן

-------------------

מתאים
------מתאים

-------

כנדרש בתקן

-------

מתאים

כנדרש בתקן

כנדרש בתקן

-------

מתאים

-------------------

------כנדרש בתקן
כנדרש בתקן

-------------------

------מתאים
מתאים

-------

כנדרש בתקן

-------

מתאים

-------

כנדרש בתקן

-------

מתאים

-------

כנדרש בתקן

-------

מתאים

-------

כנדרש בתקן

-------

מתאים

-------------------

------כנדרש בתקן
כנדרש בתקן

-------------------

------מתאים
מתאים

-------

כנדרש בתקן

-------

מתאים

-------

כנדרש בתקן

-------

מתאים

-------

כנדרש בתקן

-------

מתאים

-------------

כנדרש בתקן
כנדרש בתקן

-------------

מתאים
מתאים

נספח לסעיף  6.3קיימות הוראות בטיחות בסיסיות
אמצעי זהירות חשובים הנדרשים להיכלל בחוברת הוראות ההפעלה
סעיף

א.
ב.
ג.
ד.

דף

קרא את כל ההוראות.
אל תיתן לילדים להתקרב לסיר הלחץ בשעת פעולתו.
אל תכניס את סיר הלחץ לתנור מחומם.
הזז את הסיר כשהוא תחת לחץ בזהירות יתרה .אל תיגע בשטחי הסיר
החמים .השתמש בידיות -- .

8

ממצאים

כנדרש בתקן
כנדרש בתקן
כנדרש בתקן
כנדרש בתקן

מסקנה

מתאים
מתאים
מתאים
מתאים
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נספח לסעיף  6.3קיימות הוראות בטיחות בסיסיות
אמצעי זהירות חשובים הנדרשים להיכלל בחוברת הוראות ההפעלה
סעיף

ה.
ו.

ז.

ח.
ט.

י.
יא.

יב.

יג.
יד.
טו
טז.

יט.

 -במידת הצורך השתמש באמצעי הגנה/כפפות.אל תשתמש בסיר הלחץ למטרה שונה מזו אשר אליה נועד.
מכשיר זה מבשל תחת לחץ .שימוש לא נכון בסיר הלחץ עלול להוביל
לכוויות .וודא שהסיר סגור כהלכה --
 -לפני חימומו .ראה "הוראות שימוש".לעולם על תפתח את הסיר בשימוש בכוח .אל תפתח את הסיר בטרם
וידאת כי כל הלחץ הפנימי בסיר --
 -נפרק .ראה "הוראות שימוש".לעולם אל תשתמש בסיר הלחץ ללא הוספת מים .דבר זה עלול לגרום לו
לנזק רציני.
אל תמלא את הסיר מעבר ל  2/3מקיבולו .בבישול מזון התופח במהלך
הבישול ,כגון --
 -אורז או ירקות מיובשים ,אל תמלא את הסיר ליותר ממחצית מקיבולו.השתמש במקור חום מתאים בהתאם להוראות השימוש.
לאחר בישול בשר עם עור )לדוגמא לשון בקר( אשר עלול להתנפח תחת
השפעת --
 -הלחץ ,המנע ממגע עם הבשר עד שהנפיחות תרד ,אתה עלול להיכוות.בבישול מזון בצקי ,נער בעדינות את הסיר לפני פתיחת המכסה על מנת
להימנע ---
 -מפליטת המזון מהסיר.לפני כל שימוש וודא כי השסתומים אינם חסומים/סתומים .ראה "הוראות
השימוש".
לעולם אל תשתמש בסיר הלחץ ,כשהוא סגור ,לטיגון עמוק או רגיל של
מזון.
אל תתעסק עם אביזרי הבטיחות בסיר מעבר להוראות התחזוקה
המפורטות בהוראות השימוש.
השתמש בחלקי חילוף מקורים של היצרן בלבד בהתאם לדגם הסיר.
במיוחד--- ,
 --השתמש בסיר ומכסה מאותו היצרן אשר התאמתם מצוינת על ידו.שמור על הוראות אלו.

דף

ממצאים

9

מסקנה

.
.
כנדרש בתקן מתאים
כנדרש בתקן מתאים
.
.
כנדרש בתקן מתאים
.
.
כנדרש בתקן מתאים
כנדרש בתקן מתאים
.
.
כנדרש בתקן מתאים
כנדרש בתקן מתאים
.
.
כנדרש בתקן מתאים
.
.
כנדרש בתקן מתאים
כנדרש בתקן מתאים
כנדרש בתקן מתאים
כנדרש בתקן מתאים
.
.
כנדרש בתקן מתאים

סוף תעודת הבדיקה
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