
Components Communication Test&
Measurement

Power
Supply

Electro 
Optics&Camera Motion

Packaging &
Production

 I.T.L-Israel Testing( אל.  טי.  איי. 
בודק  כגוף  הוסמכה   –  )Laboratories

לבדיקת התקינות של מתקני גז טבעי 
את  ללקוחותיה  להציג  גאה  אל.  טי.  איי. 
סל  ואת  שקיבלה  החדשה  ההסמכה 
השירותים החדש לבדיקת מפעלים המוזנים 
 .SI 6464 המטריה  תקן  לפי  טבעי  בגז 
הישראלי  הראשון  הגוף  הינה  אל.  טי.  איי. 
הטבעי  הגז  בתחום  בודק  לגוף  שהופך 

לצרכנים )End-Users( לתקופת הקבע.
אותו  שמלוות  והתקנות  התקן  זה  בשלב 
שמוזנים  ממפעלים  הדרישות  את  מכסים 
תעשייתיים,  מפעלים  כגון  טבעי  גז  ע"י 

תחנות כוח, בתי חולים ועוד.
מהמדינות  אחת  הינה  ישראל  מדינת  כיום 
טבעי.  בגז  בשימוש  בעולם  המובילות 
ישראל  מדינת   2030 שנת  עד  למעשה 
כאשר  בעולם,  המובילה  למדינה  תהפוך 
)על פי משרד האנרגיה( אמור להיות כמעט 
מבוסס   )47%( האנרגיה  ממשק  מחצית 
מקבל  הישראלי  המשק  כיום  טבעי.  גז  על 
רגולטורית  והכוונה  ממשלתיים  תמריצים 

כדי להסב את התעשייה לגז טבעי. 
)מתקנים   SI 6464 המטריה  תקן 
דרישות   - טבעי  גז  הצורכים  תעשייתיים 
בטיחות למתקנים לסביבת העבודה לבדיקה 
הוכן  טבעי(  גז  אספקת  לצנרת  ולאישור 
הגז,  ספקי  הרגולטור,  של  פעולה  בשיתוף 
המפעלים, המעבדות הבודקות וועדת התקן 
בהכנת  השתתפו  אל.  טי.  איי.  נציגי   .407
התקן ובתהליך הרגולטורי אשר מהווה את 
גז  ע"י  המוזנים  מפעלים  לבדיקת  הבסיס 

טבעי.
מוסמכת  אל.  טי.  איי.   ,2017 יולי  מחודש 
מעבדות  להסמכת  הלאומית  הרשות  ע"י 
הכלכלה  משרד  ע"י  ומאושרת   )ISRAC(
תקן  לפי  טבעי  גז  למתקני  בודק  כגוף 
הבין  לתקן  ובהתאם   SI 6464 המטריה 

.ISO/IEC 17020 לאומי
למעשה בהסמכת איי. טי. אל. לתקופת 
ב  המעבר  תקופת  תסתיים  הקבע 
שמאושרים  הגופים  ורק   1.9.2017
ולאשר  לבדוק  יוכלו  הקבע  בתקופת 

מפעלים. 
לקבלת הצעת מחיר נא לפנות למחלקת 

המכירות באיי. טי. אל.
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היסטוריה בעולם התקינה 
בקבלת  דרך  פורצת  הינה   ITL מעבדת 
מעמד של גוף התעדה לאומי פרטי ראשון 

בארגון שבו חברות מעל 50 מדינות
מוסמכת  מעבדה  הינה   ITL חברת 
לתעשייה  המסייע  גלובלי  התעדה  וגוף 
לתקינה  מוצרים  בהתאמת  הישראלית 

ישראלית ובינלאומית.
 ITL מתמחה בתקינה למוצרים חשמליים 

ואלקטרונים בתחומים של:
מכונות,  צבאיים,  תקשורת,  רפואיים, 

מוצרים ביתיים ועוד.
מעמד זה יאפשר ללקוחות החברה בבדיקות 
היעד  במדינות  לתקנים  התאמה  ותעודות 
במקום אחד בישראל ללא צורך לשלוח את 

המוצרים למספר מדינות
כניסה לשווקים במהירות – חברת ITL תסייע 
לכם להיכנס למדינות היעד ישירות ללא גורם 
 ITL הדדיים  הכרה  הסכמי  תחת  שלישי 
תסייע לכם לעבור את המכשולים הקשורים 

להתאמת המוצר לתקינה בארץ ובעולם.
של  מעמד  בעל  הינן   ITL מעבדות 
Conformity Assessment Body תחת ה 

IEC-וה FCC
לתעשיית  העולם  אל  השער   ITL מעבדות 
האלקטרוניקה והחשמל בישראל כבר מעל 

25 שנה
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גוף התעדה לתקינה הפרטי הראשון 
בישראל 

גוף התעדה לתקינה הפרטי הראשון בישראל
לאשר  בסמכותה  כי  להודיע  מאוד  גאה   ITL

תחת  תעודות  ולתת  עצמאי  באופן  מוצרים 
תוכנית CB Scheme להכרה הדדית של מעל 

50 מדינות.
סוגי  עבור  תעודות  ולתת  בדיקות  לבצע  ניתן 

המוצרים הבאים :
)MED( מכשור רפואי 

 )ITE( ציוד טכנולוגיית מידע 
.)HOUS( מוצרים ביתיים 

)LASER( לייזר 
)Military( תעשייה צבאית 

בדיקות ותעודות יינתנו בתחומים
צבאי   )EMC( מגנטית  אלקטרו  תאימות   

ואזרחי
)Safety( בטיחות המוצר 

 )Environmental( תנאי סביבה 
תוכנית Scheme IECEE CB היא הסכם של 
50 מדינות המאפשר הכרה של בדיקות  מעל 

וגישה לשוק הבינלאומי . 
היתרון של היצואן הישראלי הוא כי על ידי בדיקה 
בתעודה  הכרה  תתקבל   ,ITL-ב פעמית  חד 
כולל  החברות  המדינות  בכל  הבדיקה  ובדו"ח 

את כל שווקי היעד המובילים בעולם!
התעודות מאפשרות כניסה מהירה של המוצר 
בחברת  לשירות  "מפתח"  ומהוות  היעד  לשוק 

 : ITL
הפרטי  הגוף  להיות  גאה   ITL  - הסמכה   
במסגרת   ISO 17065 תחת  המוסמך  היחיד 

 .CB תוכנית ה
10 שנים של מאמץ  זו הושגה לאחר  הסמכה 
בישראל  הממשלה  משרדי  עם  מתמשך 

וארגונים בינלאומיים.
 מנהיגות - מובילות שוק על ידי ITL בתחום 
 ITL ואת  בכלל  ישראל  את  מציבה  התקינה 

בפרט ברמה שווה למדינות מובילות בעולם.
החדשה  ההסמכה   - לשוק  היציאה  זמן   
אישורים  ללקוחותיה  לספק   ITL-ל מאפשרת 
את  להשיק  כך  ובעקבות  וחסכוניים  מהירים 

המוצר במינימום זמן האפשרי .
לפרטים:

Tel: +972-72-3380339
Fax: +972-8-9153101

Standard@itlglobal.org


