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Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

This is a LVD test report. The test results presented in this report relate only to the object/system tested.               

The results contained in this report reflect the results for this particular model and serial number. It is the 

responsibility of the manufacturer/applicant to ensure that all production models meet the intent of the 

requirements detailed within this report.

SONUÇ / CONCLUSION 
Bu bir LVD test raporudur.                                                                                                         

Bu raporda verilen sonuçlar ve değerlendirmeler sadece üretici/başvuru sahibi tarafından test için 

sağlanan ürün/sistem ile ilgilidir. Üretilen diğer bütün modellerin bu raporda verilen gereksinimleri 

karşılaması üreticinin/başvuru sahibinin sorumluluğundadır.
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DENEYDEN GEÇİRİLEN CİHAZIN :

(Equipment Under Test's)

Markası:  Beyan Gerilimi:

(Brand)                       (Rated Voltage)  

Modeli:   Beyan Gücü:    

(Model) (Rated Current/Power) 

Seri No: 

(SN)    

Kısa Tanımı: 

(Short Description)

Deneyler sırasında ölçülen çevre şartları ilgili sayfalarda belirtilmiştir.

(The enviromental conditions are measured during tests, are determined related pages.)

DENEY RAPORUNDA KULLANILAN SEMBOLLERİN TANIMLARI

( Definations of Symbols Used in This Test Report )

DGC - Deneyden geçen cihaz

(EUT-Equipment under test)
"

■ - Siyah kutu, deney raporunda kullanılan cihaz, standard ve koşulları gösterir.

(The black square indicates that the listed condition, standard or equipment is applicable for this report.)

□ - Boş kutu, deney raporunda kullanılmayan cihaz, standard ve koşulları gösterir.

 (The empty square indicates that the listed condition, standard or equipment is not applicable for this report.)

ÇEVRE ŞARTLARI

(Environmental Conditions)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

DAYGAS

PROTOTİP

2000 wDE 2000

ELEKTRİKLİ KIZILÖTESİ ISITICI

ELECTRIC INFRARED HEATER

230 v
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■ TS EN 60529:1991/AC:1993 :2011

■ TS 3033 EN 60529/T1  :1997

■ EN 60529:1991

■ EN 60529:1991/A1:2000

■ EN 60529:1991/AC:1993 

■ TS 3033 EN 60529/T2  :2004

DENEY  STANDARDLARI

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

(TEST STANDARDS)

Deneyler aşağıdaki standardlara göre yapılmıştır:

(The tests were performed according to following standards)

■ TS 3033 EN 60529    :1997

■ TS 3033 EN 60529/A1  :2005
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Test sonrası DGC muhafazasında toz birikimi gözlenmesine rağmen filament ve elektrikli kısım 

içerisinde toz birikmesi gözlenmemiştir.

(Although dust accumulation was observed in the EUT enclosure after the test, dust accumulation in the 

filament and electrical part was not observed.)

IP 6X Toza Karşı Koruma Deneyi

IP 6X Dust Protection Test 

Deney Talimat No: DT-LVD-25 İlgili standard :         Sayfa 5'e bakınız

(Test Method No) (Related Standard) :  See page 5

Çevre Koşulları : 23,5 °C  %38,2 RH Tarih :     08.04.2019

(Environmental Conditions) (Date)

TEST ŞARTLARI VE SONUÇLARI

(TEST  CONDITIONS  AND  RESULTS)

Testin tanımı:    Deney, kapalı bir deney hücresinde talk pudrasını askıda tutan uygun bir 

düzenle, toz sirkülasyon pompasının değiştirilebildiği ana prensiplerle birleşik 

durumda olan bir toz hücresi kullanılarak yapılır.

Deneyden geçirilen mahfaza, ancak bir vakum pompasına bağlanmadan, 

normal çalışma konumunda deney hücresi içine yerleştirilir. Normal olarak açık 

olan herhangi bir boşaltma deliği deney süresinde açık bırakılmalıdır. Deneye 8 

saat süre boyunca devam edilmelidir.

(Test specification) 

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

(The  test  is  made  using a dust  chamber  incorporating  the  basic principles 

whereby the  powder  circulation pump may be replaced  by other means  suitable  to  

maintain the talcum powder  in suspension  in a closed test Chamber.

The enclosure under test is supported in its normal operating position inside the test 

chamber, but is not connected to a vacuum pump. Any drain-hole normally open 

shall be left open for the duration of the test. The test shall be continued for a period 

of 8 h.)

Test süresi: 8 Saat

(Test Duration) (Test Duration)
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Test sonrası DGC muhafazasında su birikimi gözlenmesine rağmen filament ve elektrikli kısım 

içerisinde su birikmesi gözlenmemiştir.

(Although water accumulation was observed in the EUT enclosure after the test, water accumulation in the 

filament and electrical part was not observed.)

30 dakika

Test Specification 30 minutes

1100 mm Mahfazanın en alt noktası su yüzeyinden 1100 mm 

aşağıda olaca şekilde konumlandırılmıştır.

IP X7 Suya Karşı Koruma Deneyi
IP X7 Water Ingress Protection Test

Deney Talimat No :

(Test Method No)

Çevre Koşulları :

TEST ŞARTLARI VE SONUÇLARI
(TEST  CONDITIONS  AND  RESULTS)

(Environmental Conditions)

Sayfa 5'e bakınız

(Date)

İlgili standard :

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

Testin tanımı:    

(Test specification) 

Test Süresi

Lowest point of enclosure is located 1100 mm below the 

surface of the water.

EUT < 850 mm

23,5 °C , %38,2 RH

(Related Standard)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

See page 5

09.04.2019

DT-LVD-21/R2

:

Tarih :  

    (The test is made by completely immersing the enclosure in water in its service position as specified by the 

manufacturer so that the following conditions are satisfied:

a)  the lowest point of enclosures with a height less than 850 mm is located 1 000 mm below the surface of the 

water;

b)  the highest point of enclosures with a height equal to or greater than 850 mm is located150 mm below the 

surface of the water;

c)  the duration of the test is 30 min;

d)  the water temperature does not differ from that of the equipment by more than 5 K.)

    Deney aşağıdaki  şartlar sağlanacak biçimde mahfaza, imalatçıtarafından belirtilen çalışma konumunda 

suya bütünüyle daldırılarak yapılır: 

a) Yüksekliği 850 mm’den az olan mahfazaların en alt noktası su yüzeyinden 1000 mm aşağıda 

bulundurulur; 

b) Yüksekliği 850 mm’ye eşit veya daha büyük mahfazaların en yüksek noktasısu yüzeyinden 150 

mm aşağıda bulundurulur; 

c) Deney süresi 30 dakikadır; 

d) Su sıcaklığıile donanımın sıcaklığının farkı5 K’dan daha fazla olmamalıdır.
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DGC'nin Fotoğrafları 

(Photos of EUT)
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