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 -Ni 0.0012 0.025 4.904 

 -Pb 0.01533 2 0.766 
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PM 10 29.30 130 22.54 

  24  50.00 200 25 

 As - n.d.0.002 n.c.

n.c. 0.005 n.d.         Cd - 
 Ni- 0.0006 0.025 2.452 

 Pb- 0.0049 2 0.245 

 Cr- 0.001 10 0.010 

 V - 0.0012 0.8 0.153 
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  3  49.54 300 16.51 

PM 10 23.90 130 18.38 

  24  87.00 200 43.5 

 As - n.d.0.002 n.c.

n.c. 0.005 n.d.         Cd - 
 Ni- 0.0012 0.025 4.9043 

 Pb- 0.0098 2 0.4904 

 Cr- 0.0006 10 0.0061 

 V - 0.0018 0.8 0.2299 
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.*-   ISO 17025    .   ISO 17025  
   –           

 .     "  17025 
האנליזות לדגימות בוצעו ע"י:

 מעבדת אמינולאב – מעבדה מוסמכת לתקן 17025 ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. •
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:* EPA IO-2.1 PM10  

  .           PM10    
.       

 HVS-     . HIGH Q      HVS   :  
.    

 דיגום מתכות באבק מרחףEPA IO-3.4 *:ג.

דיגום מתכות באבק מרחף בוצע על פילטר קוורץ מיועד לשיטה. אנליזה למתכות בוצעה באמצעות 
ICP במעבדת אמינולאב.

 HVS -אימות כיול למכשירי ה .HIGH Q עם בקרת ספיקה של חברת HVS מכשיר הדיגום: מכשיר
בוצע לפני תחילת הדיגום.
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 1920/11/2018pm 1014:00H30H96303.43133.48100.049740241440576000.03050.130

 20/11/2018pm 1014:00H22H96313.43353.48130.047840241440576000.02930.130

20/11/2018pm 1014:00H25H96323.43603.47500.039040241440576000.02390.130

20/11/2018
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acfmminscfµg/filterµg/filterµg/filterµg/m

3µg/m3

   -Ag 40144057600<2<2<2n.d.

   -Al 4014405760057<=5570.035

   -As 40144057600<5<5<5n.d.0.002

   -B 40144057600<5<5<5n.d.

   -Ba 401440576005<150.003

   -Be 40144057600<1<1<1n.d.

    -Ca 40144057600876738030.492

   -Cd 40144057600<1<1<1n.d.0.005

   -Co 40144057600<1<1<1n.d.

   -Cr 401440576001<110.00110.000

    -Cu 401440576005<150.003

   -Fe 4014405760015841540.094

   -K 4014405760055<=5550.034

   -Li 40144057600<1<1<1n.d.

   -Mg 40144057600137<51370.084

   -Mn 401440576003<130.002

   -Mo 40144057600<2<2<2n.d.

    -Na 4014405760033753320.204

    -Ni 401440576001<110.0010.025

   -P 4014405760015<5150.009

   -Pb 401440576008<280.0052.000

   -S 4014405760053795280.324

   -Sb 40144057600<5<5<5n.d.

    -Se 40144057600<5<5<5n.d.

   -Sn 40144057600<5<5<5n.d.

    -Sr 401440576002<120.001

    -Ti 401440576002<120.001

    -Te 40144057600<5<5<5n.d.

    -Tl 40144057600<5<5<5n.d.

    -V 401440576002<120.0010.800

   -Zn 401440576003318150.009

 
י

H961414:10

  
24 

פ "-        ESC 
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acfmminscfµg/filterµg/filterµg/filterµg/m

3µg/m3

 Ag -  40144057600<2<2<2n.d.

 Al -  40144057600178<=51780.109

 As -  40144057600<5<5<5n.d.0.002

 B -  40144057600<5<5<5n.d.

 Ba -  4014405760012<1120.007

 Be -  40144057600<1<1<1n.d.
 Ca -   4014405760026227325491.563

 Cd -  40144057600<1<1<1n.d.0.005
 Co -  40144057600<1<1<1n.d.

 Cr -  401440576002<120.00110.000
 Cu -   4014405760012<1120.007

 Fe -  4014405760061446100.374

 K -  4014405760095<=5950.058

 Li -  40144057600<1<1<1n.d.

 Mg -  40144057600248<52480.152

 Mn -  4014405760014<1140.009

 Mo -  40144057600<2<2<2n.d.

 Na -   4014405760032253170.194

 Ni -   401440576002<120.0010.025

 P -  4014405760030<5300.018

 Pb -  4014405760025<2250.0152.000

 S -  4014405760063296230.382

 Sb -  40144057600<5<5<5n.d.

 Se -   40144057600<5<5<5n.d.

 Sn -  40144057600<5<5<5n.d.

 Sr -   4014405760010<1100.006

 Ti -   401440576007<170.004

 Te -   40144057600<5<5<5n.d.

 Tl -   40144057600<5<5<5n.d.

 V -   401440576003<130.0020.800

 Zn -  401440576007018520.032

ער 
19

H961314:10

( (ערכי 
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acfmminscfµg/filterµg/filterµg/filterµg/m

3µg/m3

 Ag -  40144057600<2<2<2n.d.

 Al -  40144057600104<=51040.064

 As -  40144057600<5<5<5n.d.0.002

 B -  40144057600<5<5<5n.d.

 Ba -  401440576007<170.004

 Be -  40144057600<1<1<1n.d.

 Ca -   4014405760014637313900.852

 Cd -  40144057600<1<1<1n.d.0.005

 Co -  40144057600<1<1<1n.d.

 Cr -  401440576001<110.0010.025

 Cu -   401440576007<170.004

 Fe -  4014405760031943150.193

 K -  40144057600103<=51030.063

 Li -  40144057600<1<1<1n.d.

 Mg -  40144057600253<52530.155

 Mn -  401440576007<170.004

 Mo -  40144057600<2<2<2n.d.

 Na -   4014405760094359380.575

 Ni -   401440576002<120.001

 P -  4014405760023<5230.014

 Pb -  4014405760016<2160.0102.000

 S -  4014405760072697170.440

 Sb -  40144057600<5<5<5n.d.

 Se -   40144057600<5<5<5n.d.

 Sn -  40144057600<5<5<5n.d.

 Sr -   401440576005<150.003

 Ti -   401440576004<140.002

 Te -   40144057600<5<5<5n.d.

 Tl -   40144057600<5<5<5n.d.

 V -   401440576003<130.0020.800

 Zn -  401440576003918210.013

ית H961514:10ער
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 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

כרמי יוסף  97997

מס' 041503.18

10/12/2018 לכבוד

איירלאב בדיקות אויר בע"מ
מר עוז עמית, מנכ"ל

רח' הגפן 2

072-2202620

oz@airlab.co.il, info@airlab.co.il דוא"ל:

טל:

 תעודה מס' 041503.18 לתוצאות המעבדה 

תאור הדוגמה:
C-104121.18מס' אמינולאב: 

ESC100-2-B1 פילטר בלאנק

26/11/2018תאריך קבלה:

הלקוחנדגם ע"י:

--סוג הדיגום:
994מס' הזמנה:

תוצאות  הבדיקה:

הערות תוצאה יחידות מידה הבדיקה

)-( ICP -סריקת מתכות מלאה ב

¥g/sample<2 Ag - כסף-

¥g/sample<=5 Al - אלומיניום-

¥g/sample<5 As - ארסן-

¥g/sample<5 B - בורון-

¥g/sample<1 Ba - בריום-

¥g/sample<1 Be - בריליום-

¥g/sample73 Ca - סידן-

¥g/sample<1 Cd - קדמיום-

¥g/sample<1 Co - קובלט-

¥g/sample<1 Cr - כרום-

¥g/sample<1 Cu - נחושת-

¥g/sample4 Fe - ברזל-

¥g/sample<=5 K - אשלגן-

¥g/sample<1 Li - ליתיום-

¥g/sample<5 Mg - מגנזיום-

¥g/sample<1 Mn - מנגן-

¥g/sample<2 Mo - מוליבדן-

¥g/sample5 Na - נתרן-

¥g/sample<1 Ni - ניקל-

¥g/sample<5 P - זרחן-

¥g/sample<2 Pb - עופרת-

חתימה:אושר ע"י: מרינה רוכמן-מנהלת טכנית

 דף 1 מתוך 8
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.
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 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' C041503.18-104121.18מס' אמינולאב: 

10/12/2018

הערות תוצאה יחידות מידה הבדיקה

)-( ICP -סריקת מתכות מלאה ב

¥g/sample9 S - גופרית-

¥g/sample<5 Sb - אנטימון-

¥g/sample<5 Se - סלן-

¥g/sample<5 Sn - בדיל-

¥g/sample<1 Sr - סטרונציום-

¥g/sample<1 Ti - טיטניום-

¥g/sample<5 Te - טלוריום-

¥g/sample<5 Tl - טליום-

¥g/sample<1 V - וונדיום-

¥g/sample18 Zn - אבץ-

הערות לבדיקה:

 אין הערות = )-(

אבטחת איכות:

הסמכה/
 הכרה

שיטה / תקן הבדיקה

Based on EPA IO-3.4 ICP -סריקת מתכות מלאה ב)-(

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים. 
הסמכות / הכרות:

)-( = אין הסמכה ואין הכרה.

חתימה:אושר ע"י: מרינה רוכמן-מנהלת טכנית

 דף 2 מתוך 8
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.

ESC100- 4 
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 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

כרמי יוסף  97997

מס' 041503.18

10/12/2018 לכבוד

איירלאב בדיקות אויר בע"מ
מר עוז עמית, מנכ"ל

רח' הגפן 2

072-2202620

oz@airlab.co.il, info@airlab.co.il דוא"ל:

טל:

 תעודה מס' 041503.18 לתוצאות המעבדה 

תאור הדוגמה:
C-104122.18מס' אמינולאב: 

ESC100-2-1 פילטר

26/11/2018תאריך קבלה:

הלקוחנדגם ע"י:

--סוג הדיגום:
994מס' הזמנה:

תוצאות  הבדיקה:

הערות תוצאה יחידות מידה הבדיקה

)-( ICP -סריקת מתכות מלאה ב

¥g/sample<2 Ag - כסף-

¥g/sample57 Al - אלומיניום-

¥g/sample<5 As - ארסן-

¥g/sample<5 B - בורון-

¥g/sample5 Ba - בריום-

¥g/sample<1 Be - בריליום-

¥g/sample876 Ca - סידן-

¥g/sample<1 Cd - קדמיום-

¥g/sample<1 Co - קובלט-

¥g/sample1 Cr - כרום-

¥g/sample5 Cu - נחושת-

¥g/sample158 Fe - ברזל-

¥g/sample55 K - אשלגן-

¥g/sample<1 Li - ליתיום-

¥g/sample137 Mg - מגנזיום-

¥g/sample3 Mn - מנגן-

¥g/sample<2 Mo - מוליבדן-

¥g/sample337 Na - נתרן-

¥g/sample1 Ni - ניקל-

¥g/sample15 P - זרחן-

¥g/sample8 Pb - עופרת-

חתימה:אושר ע"י: מרינה רוכמן-מנהלת טכנית

 דף 3 מתוך 8
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.
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 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' C041503.18-104122.18מס' אמינולאב: 

10/12/2018

הערות תוצאה יחידות מידה הבדיקה

)-( ICP -סריקת מתכות מלאה ב

¥g/sample537 S - גופרית-

¥g/sample<5 Sb - אנטימון-

¥g/sample<5 Se - סלן-

¥g/sample<5 Sn - בדיל-

¥g/sample2 Sr - סטרונציום-

¥g/sample2 Ti - טיטניום-

¥g/sample<5 Te - טלוריום-

¥g/sample<5 Tl - טליום-

¥g/sample2 V - וונדיום-

¥g/sample33 Zn - אבץ-

הערות לבדיקה:

 אין הערות = )-(

אבטחת איכות:

הסמכה/
 הכרה

שיטה / תקן הבדיקה

Based on EPA IO-3.4 ICP -סריקת מתכות מלאה ב)-(

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים. 
הסמכות / הכרות:

)-( = אין הסמכה ואין הכרה.

חתימה:אושר ע"י: מרינה רוכמן-מנהלת טכנית

 דף 4 מתוך 8
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.

ESC100- 4 
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 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

כרמי יוסף  97997

מס' 041503.18

10/12/2018 לכבוד

איירלאב בדיקות אויר בע"מ
מר עוז עמית, מנכ"ל

רח' הגפן 2

072-2202620

oz@airlab.co.il, info@airlab.co.il דוא"ל:

טל:

 תעודה מס' 041503.18 לתוצאות המעבדה 

תאור הדוגמה:
C-104123.18מס' אמינולאב: 

ESC100-2-2 פילטר

26/11/2018תאריך קבלה:

הלקוחנדגם ע"י:

--סוג הדיגום:
994מס' הזמנה:

תוצאות  הבדיקה:

הערות תוצאה יחידות מידה הבדיקה

)-( ICP -סריקת מתכות מלאה ב

¥g/sample<2 Ag - כסף-

¥g/sample178 Al - אלומיניום-

¥g/sample<5 As - ארסן-

¥g/sample<5 B - בורון-

¥g/sample12 Ba - בריום-

¥g/sample<1 Be - בריליום-

¥g/sample2622 Ca - סידן-

¥g/sample<1 Cd - קדמיום-

¥g/sample<1 Co - קובלט-

¥g/sample2 Cr - כרום-

¥g/sample12 Cu - נחושת-

¥g/sample614 Fe - ברזל-

¥g/sample95 K - אשלגן-

¥g/sample<1 Li - ליתיום-

¥g/sample248 Mg - מגנזיום-

¥g/sample14 Mn - מנגן-

¥g/sample<2 Mo - מוליבדן-

¥g/sample322 Na - נתרן-

¥g/sample2 Ni - ניקל-

¥g/sample30 P - זרחן-

¥g/sample25 Pb - עופרת-

חתימה:אושר ע"י: מרינה רוכמן-מנהלת טכנית

 דף 5 מתוך 8
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.
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 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' C041503.18-104123.18מס' אמינולאב: 

10/12/2018

הערות תוצאה יחידות מידה הבדיקה

)-( ICP -סריקת מתכות מלאה ב

¥g/sample632 S - גופרית-

¥g/sample<5 Sb - אנטימון-

¥g/sample<5 Se - סלן-

¥g/sample<5 Sn - בדיל-

¥g/sample10 Sr - סטרונציום-

¥g/sample7 Ti - טיטניום-

¥g/sample<5 Te - טלוריום-

¥g/sample<5 Tl - טליום-

¥g/sample3 V - וונדיום-

¥g/sample70 Zn - אבץ-

הערות לבדיקה:

 אין הערות = )-(

אבטחת איכות:

הסמכה/
 הכרה

שיטה / תקן הבדיקה

Based on EPA IO-3.4 ICP -סריקת מתכות מלאה ב)-(

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים. 
הסמכות / הכרות:

)-( = אין הסמכה ואין הכרה.

חתימה:אושר ע"י: מרינה רוכמן-מנהלת טכנית

 דף 6 מתוך 8
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.
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 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

כרמי יוסף  97997

מס' 041503.18

10/12/2018 לכבוד

איירלאב בדיקות אויר בע"מ
מר עוז עמית, מנכ"ל

רח' הגפן 2

072-2202620

oz@airlab.co.il, info@airlab.co.il דוא"ל:

טל:

 תעודה מס' 041503.18 לתוצאות המעבדה 

תאור הדוגמה:
C-104124.18מס' אמינולאב: 

ESC100-2-3 פילטר

26/11/2018תאריך קבלה:

הלקוחנדגם ע"י:

--סוג הדיגום:
994מס' הזמנה:

תוצאות  הבדיקה:

הערות תוצאה יחידות מידה הבדיקה

)-( ICP -סריקת מתכות מלאה ב

¥g/sample<2 Ag - כסף-

¥g/sample104 Al - אלומיניום-

¥g/sample<5 As - ארסן-

¥g/sample<5 B - בורון-

¥g/sample7 Ba - בריום-

¥g/sample<1 Be - בריליום-

¥g/sample1463 Ca - סידן-

¥g/sample<1 Cd - קדמיום-

¥g/sample<1 Co - קובלט-

¥g/sample1 Cr - כרום-

¥g/sample7 Cu - נחושת-

¥g/sample319 Fe - ברזל-

¥g/sample103 K - אשלגן-

¥g/sample<1 Li - ליתיום-

¥g/sample253 Mg - מגנזיום-

¥g/sample7 Mn - מנגן-

¥g/sample<2 Mo - מוליבדן-

¥g/sample943 Na - נתרן-

¥g/sample2 Ni - ניקל-

¥g/sample23 P - זרחן-

¥g/sample16 Pb - עופרת-

חתימה:אושר ע"י: מרינה רוכמן-מנהלת טכנית

 דף 7 מתוך 8
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.
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 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

מס' C041503.18-104124.18מס' אמינולאב: 

10/12/2018

הערות תוצאה יחידות מידה הבדיקה

)-( ICP -סריקת מתכות מלאה ב

¥g/sample726 S - גופרית-

¥g/sample<5 Sb - אנטימון-

¥g/sample<5 Se - סלן-

¥g/sample<5 Sn - בדיל-

¥g/sample5 Sr - סטרונציום-

¥g/sample4 Ti - טיטניום-

¥g/sample<5 Te - טלוריום-

¥g/sample<5 Tl - טליום-

¥g/sample3 V - וונדיום-

¥g/sample39 Zn - אבץ-

הערות לבדיקה:

 אין הערות = )-(

אבטחת איכות:

הסמכה/
 הכרה

שיטה / תקן הבדיקה

Based on EPA IO-3.4 ICP -סריקת מתכות מלאה ב)-(

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים. 
הסמכות / הכרות:

)-( = אין הסמכה ואין הכרה.

חתימה:אושר ע"י: מרינה רוכמן-מנהלת טכנית

 דף 8 מתוך 8
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.

* סוף תעודת הבדיקה *
ESC100- 4 
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12/10/2018 תאריך מילוי הטופס:

 )טופס זה מהווה חלק בלתי נפרד מנספח ה11- "טופס נטילת דגימה ושרשרת משמורת" חלק 5 )אנליזה )

26/11/18

שם המעבדה:אמינולאב בע"מ שרותי מעבדה אנליטיים

כתובת:קרית ויצמן, פנחס ספיר 1, ת.ד. 4074, נס ציונה 70400

טלפון:08-9303333

marketing@aminolab.net:דוא"ל

17:46תאריך קבלת הדגימות במעבדה: שעת קבלת הדגימות במעבדה:

חתימה:תפקיד:שם מקבל הדגימה במעבדה: קבלת דוגמאותויקטוריה שפק

מספר דגימה

תאריך 

ביצוע 

האנליזה

שעת 

סיום 

הבדיקה
שיטת האנליזה

תנאי אחסון 

ושימור הדוגמא 

במעבדה
מספר אמינולאב

ESC100-2-B113:26 פילטר בלאנק 29/11/18 104121.18-C סריקת Based on EPA IO-3.4
ICP -מתכות מלאה ב

טמפ' החדר-מדף

ESC100-2-113:27 פילטר 29/11/18 104122.18-C סריקת Based on EPA IO-3.4
ICP -מתכות מלאה ב

הקפאה-מדף

ESC100-2-213:27 פילטר 29/11/18 104123.18-C סריקת Based on EPA IO-3.4
ICP -מתכות מלאה ב

טמפ' החדר-מדף

ESC100-2-313:27 פילטר 29/11/18 104124.18-C סריקת Based on EPA IO-3.4
ICP -מתכות מלאה ב

טמפ' החדר-מדף

11 -ESC100מתוךעמוד 4 
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עמוד 1 מתוך ic.318.01.f1טופס מס'

3.5.15תאריך גרסה:1גרסה:

18.2.18תאריך ביצוע:HVP-5300דגם מכשיר:

נאורמבצע:27326מס' סידורי מכשיר:
H29מס' סידורי פנימי:

תנאי סביבה:3.18תיק מכשיר:

לחץ ברומטרי :טמפ:טמפרטורהלחץ ברומטרי
CAL-HVS1BIOSBIOSאב מידה:

0
C20(in Hg)29.32

13562136097136097מס' סידורי:
0
F68.0(mm Hg)744.7

SCFM0.16 INHG0.04 Cu 0.8אי וודאות: air181.34

כןהאם יש מד לחץ ברומטרי במכשיר?
כןהאם יש מד טמפ' במכשיר?

הפרש יחסיתנאי קבלה:
במכייל בפועל 

[InHg]

במכשיר 
[InHg]

לחץ0.00לא רלוונטיתנאי מהקו (עבור y):ספיקה-
(r>0.99)ft3/min1.41

m3/min0.04

במכשיר [cº]במכייל בפועל  [cº]הפרש יחסיin Hg 0.19לחץ ברומטרי - הפרש לחצים

טמפ'0.00לא רלוונטיC 2הפרש טמפרטורה
טמפ'0.00לא רלוונטי

הפרש הספיקה 
בפועל מהקו

ספיקה על 
הקו

ספיקת מכייל 
בפועל

ספיקת מכשירמקדם Tמקדם CFPספיקת מכשיר

(תנאים סטנדרטים)(תנאי סביבה)(תנאי סביבה)

CF/minCF/minCF/minCF/minSCF/min

-0.534.535.035.71.0100.9801.03036.0

0.436.436.037.61.0100.9801.03038.0

0.338.338.039.61.0100.9801.03040.0

0.042.042.043.61.0100.9801.03044.0

-0.243.844.045.61.0100.9801.03046.0

YX

נתוני הקו הישר:
0.9393שיפוע

1.05חיתוך עם הצירים

R
2

0.9922

r0.9961

HVS אימות כיול מכשיר

כיול מד לחץ (במידה וקיים)

כיול מד טמפרטורה (במידה וקיים)

y = 0.9393x + 1.0465
R² = 0.9922
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ספיקת מכשיר מול ספיקת המכיילת
תנאי סביבה
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עמוד 1 מתוך ic.318.01.f1טופס מס'

3.5.15תאריך גרסה:1גרסה:

9.1.18תאריך ביצוע:HVP-5300דגם מכשיר:

ריף קריטימבצע:27321מס' סידורי מכשיר:
H-25מס' סידורי פנימי:

תנאי סביבה:3.18תיק מכשיר:

לחץ ברומטרי :טמפ:טמפרטורהלחץ ברומטריספיקה
CAL-HVS2BIOSBIOSאב מידה:

0
C21.5(in Hg)29.05

13562136097136097מס' סידורי:
0
F70.7(mm Hg)737.9

SCFM0.16 INHG0.04 Cu air182.06 0.8אי וודאות:

כןהאם יש מד לחץ ברומטרי במכשיר?
כןהאם יש מד טמפ' במכשיר?

הפרש יחסיתנאי קבלה:
במכייל בפועל 

[InHg]

במכשיר 
[InHg]

לחץ0.00לא רלוונטיתנאי מהקו (עבור y):ספיקה-
(r>0.99)ft3/min1.41

m3/min0.04

הפרש יחסיin Hg 0.19לחץ ברומטרי - הפרש לחצים
במכייל בפועל  

[cº]
[cº] במכשיר

טמפ'0.00לא רלוונטיC 2הפרש טמפרטורה
טמפ'0.00לא רלוונטי

הפרש הספיקה 
בפועל מהקו

ספיקה על 
הקו

ספיקת מכייל 
בפועל

ספיקת מכשירמקדם Tמקדם CFPספיקת מכשיר

(תנאים סטנדרטים)(תנאי סביבה)(תנאי סביבה)

CF/minCF/minCF/minCF/minSCF/min

-0.237.838.036.30.9910.9711.02136.0

0.639.639.038.30.9910.9711.02138.0

-0.541.542.040.30.9910.9711.02140.0

0.145.145.044.40.9910.9711.02144.0

0.047.047.046.40.9910.9711.02146.0

YX

נתוני הקו הישר:
0.9107שיפוע

4.72חיתוך עם הצירים

R
2

0.9873

r0.9937

HVS אימות כיול מכשיר

כיול מד לחץ (במידה וקיים)

כיול מד טמפרטורה (במידה וקיים)

y = 0.9107x + 4.7209
R² = 0.9873

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

ל 
וע

בפ
ל 

כיי
 מ

קת
פי

ס
]

C
F

/m
in

[

]CF/min[ספיקת מכשיר 
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תנאי סביבה
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עמוד 1 מתוך ic.318.01.f1טופס מס'
3.5.15תאריך גרסה:1גרסה:

18.2.18תאריך ביצוע:HVP-5300AFCדגם מכשיר:

נאורמבצע:27325מס' סידורי מכשיר:
H28מס' סידורי פנימי:

תנאי סביבה:3.18תיק מכשיר:

לחץ ברומטרי :טמפ:טמפרטורהלחץ ברומטריספיקה
CAL-HVS1BIOSBIOSאב מידה:

0
C20(in Hg)29.11

13562136097136097מס' סידורי:
0
F68.0(mm Hg)739.4

SCFM0.16 INHG0.04 Cu 0.8אי וודאות: air181.34

כןהאם יש מד לחץ ברומטרי במכשיר?
כןהאם יש מד טמפ' במכשיר?

במכייל בפועל הפרש יחסיתנאי קבלה:
[InHg]

במכשיר 
[InHg]

לחץ0.00לא רלוונטיתנאי מהקו (עבור y):ספיקה-
(r>0.99)ft3/min1.41

m3/min0.04

in Hg 0.19לחץ ברומטרי - הפרש לחצ
במכשיר [cº]במכייל בפועל  [cº]הפרש יחסי

טמפ'0.00לא רלוונטיC 2הפרש טמפרטורה
טמפ'0.00לא רלוונטי

הפרש 
הספיקה 

בפועל מהקו
ספיקת מכיילספיקה על הקו

ספיקת מכשירמקדם Tמקדם CFPספיקת מכשירבפועל

תנאי סביבה) תנאי סביבה)( תנאים סטנדרטים)( )

CF/minCF/minCF/minCF/minSCF/min

0.437.437.035.91.0030.9731.03036.0

-0.739.340.037.91.0030.9731.03038.0

0.341.341.039.91.0030.9731.03040.0

-0.345.245.543.91.0030.9731.03044.0

0.247.247.045.91.0030.9731.03046.0

YX

נתוני הקו הישר:
0.9850שיפוע

2.01חיתוך עם הצירים

R
2

0.9884

r0.9942

HVS אימות כיול מכשיר

במידה וקיים) כיול מד לחץ (

במידה וקיים) כיול מד טמפרטורה (

y = 0.985x + 2.0116
R² = 0.9884

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

ל 
וע

בפ
ל 

כיי
 מ

קת
פי

ס
]

C
F

/m
in

[

]CF/min[ספיקת מכשיר 

ספיקת מכשיר מול ספיקת המכיילת
תנאי סביבה
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עמוד 1 מתוך ic.318.01.f1טופס מס'

3.5.15תאריך גרסה:1גרסה:

18.2.18תאריך ביצוע:HVP-5300דגם מכשיר:

נאורמבצע:27326מס' סידורי מכשיר:
H29מס' סידורי פנימי:

תנאי סביבה:3.18תיק מכשיר:

לחץ ברומטרי :טמפ:טמפרטורהלחץ ברומטרי
CAL-HVS1BIOSBIOSאב מידה:

0
C20(in Hg)29.32

13562136097136097מס' סידורי:
0
F68.0(mm Hg)744.7

SCFM0.16 INHG0.04 Cu 0.8אי וודאות: air181.34

כןהאם יש מד לחץ ברומטרי במכשיר?
כןהאם יש מד טמפ' במכשיר?

הפרש יחסיתנאי קבלה:
במכייל בפועל 

[InHg]

במכשיר 
[InHg]

לחץ0.00לא רלוונטיתנאי מהקו (עבור y):ספיקה-
(r>0.99)ft3/min1.41

m3/min0.04

במכשיר [cº]במכייל בפועל  [cº]הפרש יחסיin Hg 0.19לחץ ברומטרי - הפרש לחצים

טמפ'0.00לא רלוונטיC 2הפרש טמפרטורה
טמפ'0.00לא רלוונטי

הפרש הספיקה 
בפועל מהקו

ספיקה על 
הקו

ספיקת מכייל 
בפועל

ספיקת מכשירמקדם Tמקדם CFPספיקת מכשיר

(תנאים סטנדרטים)(תנאי סביבה)(תנאי סביבה)

CF/minCF/minCF/minCF/minSCF/min

-0.534.535.035.71.0100.9801.03036.0

0.436.436.037.61.0100.9801.03038.0

0.338.338.039.61.0100.9801.03040.0

0.042.042.043.61.0100.9801.03044.0

-0.243.844.045.61.0100.9801.03046.0

YX

נתוני הקו הישר:
0.9393שיפוע

1.05חיתוך עם הצירים

R
2

0.9922

r0.9961

HVS אימות כיול מכשיר

כיול מד לחץ (במידה וקיים)

כיול מד טמפרטורה (במידה וקיים)

y = 0.9393x + 1.0465
R² = 0.9922
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]CF/min[ספיקת מכשיר 

ספיקת מכשיר מול ספיקת המכיילת
תנאי סביבה
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