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لوحة المفاتيح اللكترونية
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الرياض -طريق المير سلطان

شركة افلك لصناعات اللكترونية المحدودة

 10/02/1438, Q_0002578

 نتيجة الختبار

مطابقالنتيجة  :
 جميع الختبارات أدناه مطابقة للمواصفات القياسية السعودية السباب :

توقيع المدراء

مدير فني
باتريك أباجا
مدير المختبرمدير الجودة

عبدالخالق سهيل القرنيكريستيان دي ألفا

نتائج الختبارات موجودة في الصفحات التالية. -

تقرير الختبار يخص فقط العينة أو العينات المختبرة بطريقة اختبار قياسية متخصصة، والمختبرة ببنود متخصصة. -

ل يجوز نسخ جزء من تقرير الختبار بدون موافقة مختبر فحص الجهزة والمنتجات الكهربائية بالرياض، وفي حالة الحاجة للنسخ ينسخ التقرير كامل. -

في حالة عدم طلب العينات المختبرة يتم تحطيم العينات والتخلص منها بعد 30 يوما من تاريخ إصدار تقرير الختبار. -

ل تتحمل الشركة أدنى مسئولية عن استخدام العينات المختبرة أو أي جزء منها بعد إرجاعها للعميل نظرا لن بعض الختبارات التي يتم اجرائها قد تؤثر على العينات بحيث تصبح غير  -

صالحة للستخدام وتشكل خطرا على المستخدم.
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 تفاصيل الختبار

  SASO GSO IEC60950-1

النتيجةاسم البند رقم البند

اجتياز البيانات اليضاحية والتعليمات1.7

اجتياز الحماية من الصدمة الكهربائية ومن أخطار الطاقة2.1

اجتياز دوائر الجهد المنخفضة المنة2.2

غير مطلوب دوائر شبكة التصالت2.3

غير مطلوب الحماية من التأريض ومن التوصيل الكهربائي2.6

اجتياز العزل الكهربائي2.9

اجتياز مسافات الزحف والخلوص والمسافات خلل العزل2.10

اجتياز التركيب و التصميم4.3

اجتياز المتطلبات الحرارية4.5

غير مطلوب تيار الموصل و الحماية من تيار التوصيل5.1

اجتياز المتانة الكهربائية5.2

غير مطلوب التصال بشبكات التصال6

صورة عامة للعينة

صور العينة

البيانات اليضاحية

- نهاية تقرير الختبار - 
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