עמוד  1מתוך 2
בס"ד

תעודת בדיקה מספר 140118\29
פרטי ההזמנה :

שם המזמין :א.ד מתקני משחק בע"מ

מעונו :יוספטל  25נתניה

בדיקה תקופתית של:
 3מתקני משחקים לילדים מתוצרת ___מתקין עצמון (מספרם  1-3בתיאור המתקנים )
כתובתו :גן ילדים חופית  ,שמטת השחף כפר סבא שמספרו 125
תיאור המתקנים בהמשך תעודה זו.
מהות הבדיקה:
בבדיקה חלקית בהתאם לדרישות תקן ת"י  1498מהדורה  2006בחלקים המפורטים להלן:
חלק 4.2.4.4- 4.2.4.1, 4.2.4.7, 4.2.4.6, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9.1-4.2.12.3, 4.2.13, 7 :1
טבלה  ,1טבלה  ,2טבלה  ,3טבלה  ,4מוסף ד'
חלק  4 :2חלק  ,4 :3טבלה  ,1טבלה  2חלק  4 :4חלק  6,5 :5חלק  5,4 :6חלק  :7ג 6.2.חלק 3,4 :8

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפרטים שנבדקו.

מצע בולם נפילה :חול

תעודה זאת מכילה  2דפים

א.
.1
.2
ב.
.1
.2
.3

סיכום
המתקנים הנ"ל מתאימים ראה פירוט אי התאמה וסיווג הפגמים בר"ת  2-1498בדף פירוט הערות
לאי התאמות בהמשך לתעודה זו.
המתקנים מתאימים לשאר סעיפי התקן שלפיהם נבדקו.
הערות
פרטים מלאים על ממצאי הבדיקה מפורטים נמצאים במשרדינו.
מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאם לדרישות כל הגילאים ע"פ דרישת המזמין.
על מתקני המשחקים חלה חובת תקן ,בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף
בעל היתר ממכון התקנים

תאריך הבדיקה14.01.18 :
שם הבודק :יעקב פנחסוב
מ.ר 630.05.16.06

חתימה:

***ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד***

עמוד  2מתוך 2
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תעודת בדיקה מספר 140118\29
מתקן מספר  :1מתקן משולב מתכת  1מגדלים
עם גגון מפלס  90ס"מ מהקרקע
למגדל  1מחוברים:
.1מגלשה ישרה
 .2סולם חבלים שתי וערב
.3מוט גלישה מתכת
 .4מנהרת זחילה עם סולם מתכת
מתקן מספר  : 2עלה ורד
על תמך מרכזי מצינורות מתכת המעוגן לקרקע ,מורכבת על מערכת מיסבים קורת מתכת במצב אופקי.
בקצות הקורה מותקן מושבים בכל צד עם מאחזי יד ממתכת .בקצות קורת הנדנדה נעוצים בקרקע צמיגים
לבלימת מכת הנדנדה בקרקע.
מתקן מספר  :3חצובת כושר
חצובת כושר מרובעת מעץ המקובעת לקרקע ואליה מחוברים  :סולם חבלים עם מדרכים  ,חבל טיפוס ,
סולם מתכת * .2

***ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד***

