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       Deney Tarihi: 

        Sayfa / Page:  

SONUÇ / CONCLUSION 

Bu bir kısmi LVD test rapordur.

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.

This is a partial 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.
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DENEYDEN GEÇİRİLEN CİHAZIN :

(Equipment Under Test's)

Markası:

(Brand)                       

Modeli:   

(Model)

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.)

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

Surgical Aspiratör (Hospital Type)

ÇEVRE ŞARTLARI

(Environmental Conditions)
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Deneyler aşağıdaki standardlara göre yapılmıştır:

(The tests were performed according to following standards)

Deneyler müşteri isteği üzerine yapılmıştır.

DENEY  STANDARDLARI

(TEST STANDARDS)
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Tarih :    29.11.2019 İlgili standard : Sayfa 4'e bakınız.

(Date) (Related Standard): See Page 4

Çevre Koşulları: 23°C 38% RH

(Environmental Conditions)

Ölçüm Mesafesi: 1 m

(Measuring Distance)

Cihaz Konumu: Masa üstü

(Device Location) (On the table)

Ölçüm Noktası: Ön Yüz

(Measuring Point) (Front face)

Ölçülen Akustik Ses Seviyesi: 42 dB

(Measured acoustic sound level)

Cihaz masa üzerine yerleştirilerek test yapılmıştır. 

(The device was placed on the table and tested.)

Ölçümler 1m mesafeden yapılmıştır. .

(Measurements were made at a distance of 1m.)

1dk çalıştırılarak maksimum ses seyiyesi ölçülmüştür.

(The maximum sound level was measured by running 1 minute.)

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

(Acoustic Sound Measurement)
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___________________________________________________________________________________________

Acoustic Analyzer B&K / 2250B
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3.1 Test Ekipman Listesi 

(List of Test Equipment)

Cihaz/Ekipman Adı

(Device/Equipment Name)

Marka / Model

(Brand / Model))

Seri No

(Serial No)

2739721
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