
 

 

 

 

 گواهی نامه ی ثبت

نمونه های گرفته  کهمی باشد  محصول گواهینامه صدور مرجع یک ،IAPMO تحقیقاتی آزمایشی و سسه ی مو

آزمایش را مورد  د در بازار و یا هر دو موجو یا نمونه هایتامین کنندگان ه ی تهیه شده توسط از مواد اولیشده 

 استانداردهای و قوانین الزامات با انطباققرار می دهد تا اطمینان حاصل کند که این نمونه ها قابل  بازرسی و

 یستمس ارزیابی همچنین و انبارها وتامین کننده   کارخانه ای دوره نظارتبه همراه  فعالیت این باشند. اجرا قابل

 زیر ایه ویژگی مجموعه در مندرج شرایطتابع  ،فهرست این کنندگان صورت می گیرد. تامین کیفیت تضمین

 دارای مقامات توسط پذیرشو  IAPMO تحقیقاتی آزمایشی و  موسسه ی ضمانت نامه ی  یابیمه  پیشنهاد، عنوان بهرا  نباید آن و است

 تفسیر کرد. قضایی صالحیت

 2014 اکتبر: اعتبار تا تاریخ                                2014/  7/8 گردش                     اکتبر 2013 اکتبر :قابل اجرا از تاریخ

 4519 فایلشماره                                                                                                 (پالستیکی) سینک ها:محصول

 CSA B45.5-11/IAPMO Z124-2011 سامسونگصادر شده برای: 

332-2 Gocheon دونگ / EUI Euiwang-shi, GYEONGGI-DO 437-711/ کره کشور 

 

 ریطو به شوند مشخصدر قسمتی از محصول  خوانا و یدائم صورت  به باید هردو یا و ،کننده تولید تجاری عالمت یا نام: شناسایی

 .باشد ®UPC گواهینامه عالمت دارای باید محصول همچنین .باشد مشاهده قابلنیز  نصب از پس که

ده توسط ش های نصب تهیه  دستورالعمل با مطابق باید پالستیکیشویی تولید شده از مواد  لباس بار و  آشپزخانه، سینک های :ها ویژگی

  نصب گردند. از نظام نامه ی عمومی لوله کشی نسخه آخرینموجود در  الزامات و سازنده

 انطباق شدگی براساس هشناخت ایناند. شده تست  IAPMO R & T شده ی  شناخته آزمایشگاه توسط گواهی این در شده ذکر محصوالت

 به این آزمایشگاه اعطا شده است. .ISO / IEC 17025 اجرایی الزاماتبا 

 منطبق با نظام نامه های زیر:  محصوالت

 (®UPC) کشی لوله نظام نامه ی عمومی 

 (®IPC) لوله کشی المللی بین نظام نامه ی 

  های زیر می باشند:استاندارد با انطباق در محصوالت

 

 



 

 

 

 

 

 ونهگ هر. طراحی شده استی آمده در قسمت باال تاریخ انقضا  با در نظر گرفتن و تاریخ اعتبارز روز ا آخرین اساس بر فهرست این

 شواهدی گونه هر یا و محصول، گواهینامه صدور کمیته اجازه از عالمت گذاری یا طراحی بدون داشتن تولید، فرآیندمواد، در تغییر

 را فراهم خواهد آورد. فهرست این ابطال برای کافی دلیل ،کار وبغنامراجرای  یا و اجرا قابل استانداردهای و قوانین رعایت عدماز

 IAPMO تحقیقاتی آزمایشی و سسه ی مواز اجازه کسب با تنها است ممکن تبلیغاتی مقاصد برای فرم این به اشاره یا و تهیه کردن

 فهرست فراهم کند. لغو برای را زمینه تواند می گواهینامه ایندر  تغییر گونه هرممکن خواهد بود.

 


