CERTIFICATE
This is to certify that the Quality Management System of

I.D.E TECHNOLOGIES LTD.
Industrial Park Hasharon , Kadima , Israel
Has been audited and registered by SII-QCD as conforming to the requirements of :

ISO 9001:2015
This Certificate is Applicable to

Design, development and manufacture of desalination plants, sewage and industrial effluent
treatment, industrial concentrators, water treatment plants, heat pumps, centrifugal compressors,
chemicals for water treatment.

Certificate No.:
Initial Certification Date:

87787
27/01/2003

Certificate Issue Date:
15/06/2017
Certification Expiry Date: 21/06/2019

SII-QCD assumes no liability to any party other than the client, and then only in accordance with the agreed upon Certification Agreement.
This certificate’s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with SII-QCD requirements for system certification. The
continued validity may be verified via scanning the code with a smartphone, or via website www.sii.org.il. This certificate remains the property of SII-QCD.

Ilan Carmit
Acting Director General
Page 1 of 1

Eli Cohen-Kagan
Director, Quality & Certification Division

Our Vision: To Enhance Both Global Competitiveness of our Services, with our Uncompromised Quality and Integrity

תעודה

וזאת לתעודה כי מערכת ניהול האיכות של

איי.די.אי ) (IDEטכנולוגיות בע"מ
)הנדסת התפלה(
המתכת ,פארק תעשיות השרון  ,קדימה  ,ישראל
‘

נבחנה ונסקרה ע"י מכון התקנים הישראלי-אגף איכות והסמכה ונמצאה מתאימה לדרישו ת התקן:

ת"י 9001:2015
האישור תקף ל:
תיכון ,פיתוח ,וייצור של המוצרים הבאים :מתקני התפלת מים ,מתקנים לטיפול בשפכים עירוניים ושפכים תעשיתיים
מתקנים לטיפול במים ,מרכזים תעשיתיים ,משאבות חום ,מדחסים ,צנטריפוגליים ,תוספים לטיפול במים.

מס' אישור:
אישור ראשוני :

87787
27/01/2003

תאריך הוצאה :
האישור בתוקף עד:

15/06/2017
21/06/2019

תוקף התעודה כפוף לכך שהארגון ימשיך לנהוג בהתאם לדרישות המכון להתעדה.
מת"י אינו מקבל על עצמו אחריות כלפי צד כלשהו ,למעט הלקוח בעל תעודה זו ,הכל בהתאם לאמור בהסכם ההתעדה.
התעודה היא רכוש מת"י-אגף איכות והסמכה .לברור תקפות – סרוק באמצעות טלפון חכם את הברקוד ,או באמצעות האתר www.sii.org.il

אילן כרמית
מ"מ מנכ"ל
עמוד  1מתוך 1

אלי כהן-קגן
ראש אגף איכות והסמכה

