היתר מספר 62974
לסמן מצרך בתו תקן
מכון התקנים הישראלי ,בתוקף סמכותו לפי סעיף )11ב( לחוק התקנים התשי"ג  1953מעניק בזה ל:

אקרשטיין תעשיות בע"מ ,מפעל ירוחם
אזור תעשיה ,ירוחם ,ישראל
את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:
ייצור אלמנטים מבטון :בטון טרומי  -ייצור ומוצרים
רשימת דגמים מצורפת
מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י  1923חלק  2מהדורה מרץ 2010

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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נספח א' להיתר62974 :
מפעל :אקרשטיין תעשיות בע"מ ,מפעל ירוחם
מצרכים  :ייצור אלמנטים מבטון :בטון טרומי  -ייצור ומוצרים
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תאי בקרה לתקשורת )בזק( במידות נמפורטות לעיל 82X150X192 "A-1" :ס"מ " 115X167X227 "A-2ס"מ
" 192X324X235 "A-3ס"מ " 134X264X235 "A-5ס"מ
תאי בקרה לתקשורת )בזק( במידות נמפורטות לעיל 134X224X235 "A-401" :ס"מ " 144X224X235 "A-25ס"מ
" 85X85X92 "Pס"מ
תאי תפיסה )קולטנים( במידות המפורטות לעיל :תא תפיסה ראשי  180X50X80ס"מ תא תפיסה ראשי 125X50X80
ס"מ תא תפיסה אמצעי  45X50X80ס"מ תא תפיסה ראשי  45X50X80ס"מ
תאי תפיסה )קולטנים( במידות המפורטות לעיל :תא תפיסה ראשי  125X37X80ס"מ תא תפיסה אמצעי 45X37X80
ס"מ תא תפיסה ראשי  45X37X80ס"מ
תאי בקרה מלבניים במידות המפורטות לעיל 80X100 :ס"מ  80X120ס"מ  100X100ס"מ  100X120ס"מ
תאי בקרה מלבניים במידות המפורטות לעיל 100X140 :ס"מ  120X140ס"מ  120X180ס"מ  140X210ס"מ
תאי בקרה מלבניים במידות המפורטות לעיל 150X150 :ס"מ  180X180ס"מ  210X210ס"מ
מובלים תת קרקעיים במידות המפורטות לעיל:
 100X200אורכים 300 ,200 :ס"מ
 150X150אורכים 300 ,250 :ס"מ
 150X200אורכים 300 ,250 :ס"מ
 150X250אורכים 300 ,250 :ס"מ
 150X300אורכים 300 :ס"מ
 175X200אורכים 250 :ס"מ
 200X100אורכים 300 ,200 :ס"מ
 200X150אורכים 300 ,250 :ס"מ
 100X175אורכים 250 :ס"מ
 200X200אורכים 200 ,250 ,300 :ס"מ
 200X250אורכים 200 ,250 ,300 :ס"מ
 200X300אורכים 250 ,200 :ס"מ
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 210X250אורכים 300 :ס"מ
 250X150אורכים 300 ,250 :ס"מ
 250X175אורכים 250 :ס"מ
 250X200אורכים 200 ,300 ,250 :ס"מ
 250X210אורכים 300 :ס"מ
 250X250אורכים 300 ,200 ,250 :ס"מ
 250X300אורכים 200 ,250 :ס"מ
 250X310אורכים 300 :ס"מ
 250X325אורכים 300 :ס"מ
 250X425אורכים 300 :ס"מ
 300X150אורכים 300 :ס"מ
 300X175אורכים 250 :ס"מ
 300X200אורכים 250 ,200 :ס"מ
 300X250אורכים 250 ,200 :ס"מ
 300X300אורכים 250 ,200 :ס"מ
 300X350אורכים 250 :ס"מ
 310X250אורכים 300 :ס"מ
 325X250אורכים 300 :ס"מ
 350X300אורכים 250 :ס"מ
 425X250אורכים 300 :ס"מ
 720X280אורכים 100 :ס"מ
תעלות מולטיטובלר טרומיות במידות חיצוניות:אורך 3030/2990:מ"מ ,גובה 800:מ"מ ,רוחב 820:מ"מ
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