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 موضوع ارزیابی : سینک ها و روشویی های کاسه ای استارون

 :زیرنظام نامه های هماهنگ با 

 IPCبین المللی لوله کشی  نظام نامه 2006و  2009و  2012

 IRCبین المللی مسکونی نظام نامه  2006و  2009و  2012

 مطابق با نظام نامه ی :

CSA B45.5 / IAPMO  Z124 – 2011 ، لوازم برقى و لوله کشى 

  موارد استفاده 2.0

 ی گیرند.ی و لوله کشی مورد استفاده قرار مسینک ها و روشویی های کاسه ای استارون تحت عنوان لوازم برق

 توضیحات    3.0

درصد ساخته و  100یک از اکریل به صورت یکپارچه سینک ها و روشویی های کاسه ای استارون از جنس سطوح رویه بوده و

 اتصاالت سر ریز و بیرونی. این گزارش مدل های زیر را شامل می شود:.ندطراحی شده ا

   A3211و      A3181, A3201های کاسه ای  روشویی

  A1181-A2311-A2321-A2341-A1121-A1131-A1231 های رخت شویی : سینکو  آشپزخانه، بارسینک های 

 نصب 4.0

ر دزم  نظام نامه های اررایی وورت گیرند.توسط  سازنده  و شرایط ال 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  وورت خواست مقامات قانون

 

http://www.samsungchemical.com/


 

  شرایط استفاده 5.0

مطابقت داشته و رایگزین  1.0 رون که در این گزارش نام برده شده اند، با نظام نامه های بخش سینک ها و روشویی های کاسه ای استا

 و تابع شرایط زیر می باشند:در این نظام نامه ها تعیین شده می باشند  های مناسبی برای آنچه

در زمان ودور درخواست باید ارائه و مررع ودور گواهی نامه  نیازو دستورالعمل نصب سازنده در وورت  زیابیگزارش ار 5.1

  گردند.

 باید دقیقآ با موارد زیر تطبیق داشته باشند: توسط سازنده رسیده نظام نامه ها ی اررایی و دستورالعمل های به چاپ الزامات  5.2

 

 گواهی ارائه شده 6.0

  .ANSI  Z124.3آزمایش انجام گرفته بر اساس گزارش   6.1

  .ANSI  Z124.6 آزمایش انجام گرفته بر اساسگزارش 6.2  

  CAN/CSA  B45.0-02/B45.5-02  آزمایش انجام گرفته بر اساسگزارش 6.3 

 توضیحات به چاپ رسیدهخ توسط سازنده  6.4

 آیین نامه ی کنترل کیفیت   6.5

 

 شناسایی  7.0

شماره ی مدل و  ،ند باید نام کمپانیه اشناسایی محصول، سینک ها و روشویی های استارون که در این گزارش نام برده شدبه منظور

 را با خود داشته باشند.ICC-ES PMG و یا عالمت ثبت   ESR-1175شماره ی گزارش ارزیابی 

 

 

 

 

 


