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A
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General Manager
Israel Laboratory Accreditation Authority

Date of first accreditation: 02.08.2015

Date of signature

02/11/2020

Page No.

2

of:

6

Department:

Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Inspection Activity

Type A ISO/IEC 17020: 2012

Name and Address:
Laboratory name
Address
Phone
Fax
E-Mail
Website

Accreditation No. 314

Medidot - Advanced Monitoring Technologies Ltd. (MSI)
2 Ha'rechev St., Netanya 4237941
+972-52-6210033
+972-9-8611850
office@msitech.co.il
www.msitech.co.il

Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile
A permanent (P) or temporary (T) place, or a stationary or mobile (M) facility, at or from which the organization performs activities forming part
of its scope of accreditation, starting from sampling to final issuance of a report or certificate and / or quality system activities. A temporary (T)
site is a site established under the responsibility of an accredited permanent site. All activities performed at a temporary site are the responsibility
of the permanent site. An outdoors work is also considered to be a temporary site. Temporary site will be a site that involves work for special
project and the activity will be defined in time (up to 2 years).
Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics
may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of
Accredited Tests, available from the laboratory upon request.
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Department:

Item Scope
Type

Testing Laboratory

Site

ISO/IEC 17025: 2017

Materials / Products Tested

Accreditation No. 314

Types of Test / Properties Measured

Standard / Method

Opinion and
Interpretation

 תשתיות ובטון, מבנים-  פריטים הנדסיים:משפחת מוצרים

Group of Products: Engineering Items - Buildings, Constructions, Infrastructure and
Concrete

בדיקות לא הורסות

Non Destructive Testing
1

A

T

Item Scope
Type

 בטון קשויTesting of surface hardness using
a rebound hammer

Hardened concrete

Site

Materials / Products Tested

 בדיקת קשיות שטח הפניםSI 26 part 7 section 201
באמצעות פטיש רתע

Types of Test / Properties Measured

A

T

Structure

 מבניםGround Penetrating Radar (GPR)
for testing PAL-CAL ceiling

3

A

T

Structure

 מבניםProfometer for testing PAL-CAL
ceiling

4

A

T

Structure

 מבניםSteel for the reinforcement of
concrete- Diameter test (By
exposure and direct measure) for
testing PAL-CAL ceiling
 מבניםThermograph imaging for testing
PAL-CAL ceiling

5

A

T

Structure

Date of signature

02/11/2020

---

Standard / Method

Opinion and
Interpretation

Based on: Schmidt method

Remarks

 תשתיות ובטון, מבנים-  פריטים הנדסיים:משפחת מוצרים

Group of Products: Engineering Items - Buildings, Constructions, Infrastructure and
Concrete
Non Destructive Testing, Testing PAL-CAL Ceiling Components in Structures
2

Remarks

 בדיקות מרכיבי תקרות פלקל במבנים,בדיקות לא הורסות
)GPR(  רדאר חודר קרקעISRAC’S Instruction No. 1-TR.קל- לבדיקת תקרות פל0012 (Instruction for testing PALCAL ceiling components)
 פרופומטר לבדיקת תקרותISRAC’S Instruction No. 1-TR.קל- פל0012 (Instruction for testing PALCAL ceiling components)
 בדיקה של קוטר מוטותISRAC’S Instruction No. 1-TR ברזל לזיון בטון ע"י0012 (Instruction for testing PALחישוף ומדידה ישירה של
.קל- תקרות פלCAL ceiling components)
 צילום תרמוגרפי לבדיקתISRAC’S Instruction No. 1-TR.קל- תקרות פל0012 (Instruction for testing PALCAL ceiling components)
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Based on: BS 1881 Part 204

Department:

Inspection Activity

Item Site

Type A ISO/IEC 17020: 2012

Field

Accreditation No. 314

Requirements

Standard / Method

Group of Products: Engineering Items - Buildings, Constructions, Infrastructure and
Concrete
Physical and Engineering Testing

 תשתיות ובטון, מבנים- פריטים הנדסיים:משפחת מוצרים
בדיקות פיזיקליות והנדסיות

6

T

Physical training
modules in unsupervised
sites

 מתקנים לפעילות גופניתGeneral safety requirement and test methods
באתרים נטולי השגחה

7

T

Physical training
modules in unsupervised
sites

 מתקנים לפעילות גופניתGuidance on inspection, maintenance and
 באתרים נטולי השגחהsite operation

8

T

Playground

 דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקהSI 1497 part 1

9

T

Playground equipment

 מתקני משחקיםAdditional specific safety requirements and
Inspection methods for slides

 דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקהSI 1498 part 3
נוספות למגלשות

10

T

Playground equipment

 מתקני משחקיםAdditional specific safety requirements and
Inspection methods for runways

 דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקהSI 1498 part 4
נוספות למסילות גלישה

11

T

Playground equipment

 מתקני משחקיםAdditional specific safety requirements and
Inspection methods for rocking equipment

 דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקהSI 1498 part 6
נוספות לנדנדות מאזניים ולמתקני נענוע

12

T

Playground equipment

 מתקני משחקיםAdditional specific safety requirements and
Inspection methods for swings

 דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקהSI 1498 part 2
נוספות לנדנדות תלויות

13

T

Playground equipment

14

T

Playground equipment

 מתקני משחקיםAdditional specific safety requirements and
Inspection methods for carousels
 מתקני משחקיםDesign equipment

 דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקהSI 1498 part 5
נוספות לסחרחרות
תכן המתקנים
SI 1498 part 2

15

T

Playground equipment

 מתקני משחקיםGeneral

16

T

Playground equipment

 מתקני משחקיםGeneral safety requirements and Inspection
methods

17

T

Playground equipment

18

T

Playground equipment

 מתקני משחקיםImpact attenuation Playground surfacingDetermination of critical fall height & HIC
value
 מתקני משחקיםInstallation of equipment

לתחזוקה ולתפעול האתר,  הוראות לבחינהSI 1497 part 2

 אתר משחקיםAccessibility requirements

Date of signature

02/11/2020

Remarks

 דרישות נגישותSI 1498 part 8

 כלליSI 1498 part 1

2006 מתקנים שהותקנו עד שנת
נבדקים עפ"י תקן ישן
2006 מתקנים שהותקנו עד שנת
נבדקים עפ"י תקן ישן

 דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקהSI 1498 part 1
 קביעת גובה נפילה קריטי וקריטריון פגיעתBS EN 1177
הראש במשטחי מתקני משחקים בעלי משטח
ספיגה
 התקנת המתקניםSI 1498 part 3
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2006 מתקנים שהותקנו עד שנת
נבדקים עפ"י תקן ישן

Department:

Inspection Activity

Item Site

Type A ISO/IEC 17020: 2012

Field

Accreditation No. 314

Requirements

Standard / Method

Group of Products: Engineering Items - Buildings, Constructions, Infrastructure and
Concrete
Physical and Engineering Testing
19

T

Playground equipment

 מתקני משחקיםInstallation, inspection, operation and
maintenance guide

20

T

Playground equipment

 מתקני משחקיםSpecial requirements for different kinds of
equipment

21

T

Playground equipment

 מתקני משחקיםTesting and maintenance

Date of signature

02/11/2020

Remarks

 תשתיות ובטון, מבנים- פריטים הנדסיים:משפחת מוצרים
בדיקות פיזיקליות והנדסיות
 לתחזוקה ולתפעול, לפיקוח, מדריך להתקנהSI 1498 part 7
 בדיקות מיוחדות למתקנים ממינים שוניםSI 1498 part 5

2006 מתקנים שהותקנו עד שנת
נבדקים עפ"י תקן ישן

 בדיקות ותחזוקהSI 1498 part 4

2006 מתקנים שהותקנו עד שנת
נבדקים עפ"י תקן ישן
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