
42193מספרהיתר
תו תקןבלסמן מצרך

1953 מעניק בזה ל:התשי"גמכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים

רב בריח (08) תעשיות בע"מ
ישראל,אשקלון,האופה 31, א"ת הדרומי

להלן:ששחל עליהם התקןאת המצרכיםתו תקןבאת הרשות לסמן
מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות

רשימת דגמים מצורפת

התקן הישראלי ת"י 1212 חלק 1 מהדורה מאי 2003 ג"ת 5 ,4 ,3 ,2 ,1מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות

1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים,התשמ"בהיתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה),
המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.
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:דגמים

דלת אש ממתכת חד כנפית עם/בלי צוהר מדגם 1408.
מידות מירביות של המלבן: רוחב 1,032 מ"מ,

גובה 2,200 מ"מ, שכינויה: דלת אש ¾ שעה (1/¾/½)
דלת אש דו כנפית (ללא צוהר) מדגם 2808.

שכינוייה: דלת אש ½ שעה (½ / ½/ ½ )
מידות כנף נעה: גובה 2185 מ"מ, רוחב 1180 מ"מ

מלבן: גובה 2300 מ"מ, רוחב 2200 מ"מ
דלת אש דו כנפית עם צוהרים, מדגם 3808.

שכינוייה: דלת אש 1 שעה (1/1/½)
מידות מירביות:

כנף נעה: גובה 2185 מ"מ, רוחב 1180 מ"מ
מלבן: גובה 2198 מ"מ, רוחב 2197 מ"מ

.4FW90 דלת אש דו כנפית עם/בלי צוהרים מדגם
שכינוייה: דלת אש  ½1 שעה ( ½1/¾1/½)

מידות מירביות: כנף נעה: גובה 2200, רוחב 1140 מ"מ
מלבן: גובה 2359 מ"מ, רוחב 2394 מ"מ

.5FW30 דלת אש דו כנפית עם/בלי צוהרים מדגם
שכינוייה: דלת אש  ½ שעה ( ½/½1/½)

מידות מירביות: כנף נעה: גובה 2250, רוחב 1140 מ"מ
מלבן: גובה 2300 מ"מ, רוחב 2360 מ"מ

42193נספח א' להיתר:
רב בריח (08) תעשיות בע"ממפעל:

מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות:מצרכים
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.6FWB דלת אש חד כנפית עם/בלי צוהרים מדגם
שכינויה 3/4 שעה, סיווגה: (½1/ ¾ / ½ )

מידות מירביות:
כנף - גובה 2255 מ"מ, רוחב 980 מ"מ

מלבן - גובה 2307 מ"מ, רוחב 1054 מ"מ
.7FWI-870 דלת אש ממתכת חד כנפית עם/בלי צוהר מדגם

שכינוייה ¾ שעה בסיווג (¾/½1/½)
מידות מלבן: רוחב 1210 מ"מ, גובה 2400 מ"מ
מידות אגף:  רוחב 1140 מ"מ, גובה 2200 מ"מ

דלת אש חד אגפית מדגם 408 מ' שכינוייה דלת אש ½ שעה8.
( ½ , ½ , ½)

מידות מלבן מירביות: רוחב 1030 מ"מ, גובה 2270 מ"מ
מידות אגף מירביות: רוחב 960 מ"מ, גובה 2210 מ"מ

.9FWI-870  דלת אש דו-כנפית מבוקרת עם/בלי צוהרים מדגם
שכינוייה 1 שעה ( ½/1/1 )

מידות מירביות:מלבן- רוחב 2359 מ"מ, גובה 2295 מ"מ
כנף נעה-רוחב 1140 מ"מ, גובה 2200 מ"מ

דלת אש דו אגפית עם/בלי צוהרים מדגם FW30 משופרת10.
שכינויה דלת אש שעה וחצי (½2/1/½)

מידות מלבן מירביות: רוחב 2360 מ"מ, גובה 2300 מ"מ
מידות כנף נעה מירביות:רוחב 1140 מ"מ, גובה 2050 מ"מ
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.11FE15 דלת אש חד אגפית (ללא צוהר) מדגם
שכינוייה: דלת אש 1 שעה (1/1/½)

מידות מלבן: רוחב 1030 מ"מ, גובה 2090 מ"מ
מידות כנף: רוחב 900 מ"מ, גובה 2000 מ"מ

.12"FW60":דלת אש דו אגפית עם/בלי צוהרים מדגם
שכינוייה: דלת אש ¼1 שעה (¼1/½1/½)

מידות המלבן רוחב 2359 מ"מ, גובה 2394 מ"מ
מידות אגף פעיל: רוחב: 1140 מ"מ, גובה 2200 מ"מ

מידות צוהרים : 600X400 מ"מ
דלת אש דו-אגפית(עם צהרים) דגם FW90-D עם מנעול נגדי13.

שכינוייה: דלת אש ½1 שעה (½1/½1/½)
מידות אגף פעיל: רוחב 1140 מ"מ, גובה 2200 מ"מ

מידות מלבן: רוחב 2359 מ"מ, גובה 2394 מ"מ
.14"FW-760" דלת אש דו-אגפית(עם צהרים) מדגם

שכינוייה: דלת אש 1 שעה (1/¼1/½)
מידות מלבן: רוחב רוחב 2300 מ"מ, גובה 2227 מ"מ
מידות אגף פעיל: רוחב 1140 מ"מ, גובה 2200 מ"מ

מידת צהרים: 400X600 מ"מ
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רב בריח (08) תעשיות בע"ממפעל:

מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות:מצרכים

31/12/2020תוקף ההיתר עד יום

01/01/2020:היתרתחילת תוקף

514160530ח.פ
גולובד"ר גלעד

מנכ"ל
5מתוך4עמודחיים לבנון 42, תל-אביב

https://portal.sii.org.il/heb/qualityauth/certificateexpirationdate/?pn=42193


דלת אש דו אגפית עם צוהר מדגם FW770 שכינוייה:15.
דלת אש ½1 שעה (½1,½1,½)

מידות מלבן :רוחב : 2227 מ"מ   גובה : 2300 מ"מ
מידות אגף:רוחב אגף פעיל:1140 מ"מ גובה:2200 מ"מ

מידות צוהר : 600X400  מ"מ
דלת אש חד אגפית(ללא צוהר) מדגם FE5F,שכינוייה:דלת16.

אש ½ שעה (½ ,1, ½)
מידות מלבן: רוחב:1100 מ"מ, גובה:2210 מ"מ.
מידות אגף : רוחב : 980 מ"מ, גובה:2130 מ"מ.

.17,"FW 780" דלת אש חד/דו אגפית (עם/ בלי צוהרים) מדגם
שכינוייה: דלת אש ½ שעה ( ½ / ½1 / ½ ), מידות אגף :

רוחב-אגף פעיל: 1140 מ"מ, גובה: 2200 מ"מ, מידות
מלבן: רוחב: 2227 מ"מ, גובה : 2400 מ"מ

42193נספח א' להיתר:
רב בריח (08) תעשיות בע"ממפעל:
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