משרד הכלכלה

הודעת לציבור

שינוי הוראות הממונה על התקינה
בדבר הענקת אישור תקן רשמי
בהתאם לסמכותי לפי סעיף 3ג‘ של הוראות הממונה על התקינה בדבר הענקת אישור
תקן רשמי בהתאם לצו יבוא חופשי ,התשע“ד 2014-על עדכונו מעת לעת )להלן – הוראות
הממונה( ,הנני מודיע על עדכון רשימת התקנים )המצורפת להוראות הממונה כנספח ב‘(
כלהלן:
מס' התקן

שם התקן

25.1

חיבורים לזינה
ופתילים
חיצוניים

1

3

15.1.1

Plugs and
sockets

 1או
2

3

Connections to
an a.c. mains
supply

2

תוספת
לאומית
לסעיף
3.2.1.1
בטיחות מכשירי חשמל
פרק א
ביתיים ומכשירים
הערהדומים :דרישות
כללית:
מיוחדות למכשירי
הפניה
קירור ,מכשירי גלידה
לתי 900
ומכשירים לייצור קרח
חלק 1
סעיף 25.1
מנורות :דרישות
כלליות ובדיקות
4.7.201

כלי עבודה חשמליים
מופעלי-מנוע
המוחזקים ביד-
בטיחות :דרישות
כלליות

שורות 9
ו 10-סעיף
) 24.4חלק
האנגלי
שבתקן(

סעיף 25.1
 Supplyconnection
and external
ﬂexible cords

3

1

3

Terminals and
supply
connections

 1או
2

3

Supply
connections
and external
ﬂexible cords

 1או
2

3

השינויים האמורים בהודעה זו לעיל מתייחסים אך ורק למכשירי חשמל/אלקטרוניקה
השייכים ל Class 2-או ל Class 3-לפי הגדרה המופיעה בתקנים שונים )לדוגמא בת“י 900
חלק  (1וזאת למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים.
שאר הסעיפים של התקנים המפורטים בטבלה יישארו בקבוצות נוכחיות ללא שינוי.
השינויים המעודכנים בהודעה זו יכנסו לתוקף בתאריך .1.09.2014
לעיון נוסף בדבר ההוראות ולבירור פרטים ניתן לפנות אל מינהל הממונה על התקינה במשרד
הכלכלה בטל‘  03-7347497 ,02-6662296ובאתר האינטרנט של משרד הכלכלה שכתובתו
.www.economy.gov.il/importease

חייגו אלינו למספר המקוצר

*2290

גרישה דייטש
הממונה על התקינה
משרד הכלכלה

564220

 20חלק ) 1וכול
חלקי  2של
סדרה תי 20
שמחייבים מכוח
ת"י  20חלק (1
 60745חלק 1
)וכול חלקי  2של
סדרת תי 60745
שמחייבים מכוח
ת"י  60745חלק (1

1

3

"135*11

721

תוספת
לאומית
לסעיף
25.1

Supply
connection and
external exible
cords

יגור

 900חלק ) 1וכול
חלקי  2של
סדרת ת"י 900
שמחייבים מכוח
ת"י  900חלק (1
מחמים חשמליים
251
לחימום מי שתייה
ולהרתחתם לשימוש
ביתי ולשימושים דומים
מכשור שמע וחוזי
60065
ומכשור אלקטרוני
דומה  -דרישות
בטיחות
ציוד טכנולוגיית
60950
המידע  -בטיחות:
דרישות כלליות
בטיחות מכשירי חשמל
ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות כלליות

מס'
הסעיף

שם הסעיף

קבוצה קבוצה
נוכחית עתידית
)עדכנית

