
 

 

 

 ICCسرویس ارزیابی 

 پذیرفته ترین و قابل اعتماد ترین 

 2014مارچ 1قابل اجرا از تاریخ : 

 2014ژانویه  30:تاریخ تجدید نظر

 مجدد شود. بینیاین لیست طی یک سال باید باز

 یبرنامه ریزشرکت تابعه شورای بین المللی 

 

CSI          :لوله کشی  _  00 00 22   بخش 

 لوازم برقى و لوله کشى  _    00 40 22  قسمت                

 

 سیستم گواهینامه ی محصول:

بازرسی مطلوبیت به منظور شامل آزمایش نمونه های گرفته شده از بازار یا  انبار توزیع کنندگان یا هر دو ICC-ESسیستم گواهی محصول 

بازدید از کارخانه و ارزشیابی و زیر نظر داشتن ، این سیستم همچنین شامل.می باشدو استانداردهای قابل اجرا  قوانینمحصول با استفاده از 

 سیستم کیفیت تهیه کنندگان محصول نیز می باشد.

 سینک ها و روشویی های استارون  محصول:

       SAMSUNG SDI CO.LTDشرکت: 

56 Gosan-ro                                        

Uiwang-si, Gyeonggi-do                    

KOREA                                             

         WWW.samsungchemical.com 

 

 :زیرنظام نامه های هماهنگ با 

 IPCبین المللی لوله کشی  نظام نامه 2006و  2009و  2012

 IRCبین المللی مسکونی نظام نامه  2006و  2009و  2012

  UPC عمومی لوله کشینظام نامه  2006و  2009و  2012

 ی لوله کشی و مقامات مکانیکی منتشر شده است.اتحادیه  است که توسطعمومی لوله کشی کپی قانونی  نظام نامه

 هماهنگ با استاندارد های زیر 

CSA B45.5 / IAPMO Z124  _ 2011    پالستیکی  لوازم برقى و لوله کشى 

http://www.samsungchemical.com/


 تعیین هویت 

ا و ی ی محصول  سینک و روشویی های استارون که در این لیست آمده اند ممکن است به نام یا عالمت تجاری ثبت شده ی تهیه کننده

شماره گزارش  و به همراه  نام مشتری ای که این لوازم برقی برای او طراحی شده اند با  در صورت برچسب زدن اختصاصی

 باشند. .ICC-ES   PMGعالمت شماره گذاری و یا  ICC-ES    )ESR-1175ارزشیابی 

 نصب:

در توسط  سازنده  و شرایط الزم  نظام نامه های اجرایی باشند. با دستورالعمل نصب به چاپ رسیده عملیات نصب باید هماهنگ 

 کار در محل نصب قرار دهد.گذار، سازنده می بایست چند کپی از دستورالعمل را در تمامی طول  صورت خواست مقامات قانون

 مدل ها:

می باشند . اتصاالت  اکریلیک %100طراحی شده از یک قطعه ی و روشویی ها و سینک های استارون از جنس سطوح رویه بوده 

 زیرین سینک و روشویی ها جداگانه هستند.

 A3211و      A3181, A3201:  روشویی ها 

  A1231 -A1131-A1121-A2341-A2321-A2311-A1181آشپزخانه، بار، سینک های رخت شویی :

 

 شرایط فهرست 

توسط  رسیده .سینک ها و روشویی های استارون باید مطابق با این فهرست، نظام نامه ها ی اجرایی و دستورالعمل های به چاپ 1

 نصب گردند. ،سازنده

-ICC زیر نظر برنامه ی کنترلی ای که توسط و  korea و  ,Yeosu-Si ,Jeollanam-doها و روشویی های استارون در سینک . 2

ES   .هر سال مورد بازرسی قرار می گیرند، تولید می شوند 

 

 

 


