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בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים:
דרישות מיוחדות לשמיכות ,לכריות ,לפריטי לבוש
ולמכשירי חימום גמישים דומים
Household and similar electrical appliances – Safety:
Particular requirements for blankets, pads, clothing and
similar flexible heating appliances

לעיון ומתן הערות

מסמך זה הוא הצעה בלבד

מכון התקנים הישראלי
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לצורך הכנת תקן זה הסתייעה הוועדה הטכנית בצוות המומחים  – 525533צוות מומחים לדיון על חלקי ת"י
 ,900בהרכב זה:
דן למפרט ,מוריה שטרן
דנית לביא סניקוב ריכזה את עבודת הכנת גיליון התיקון .
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הודעה על גיליון תיקון
גיליון תיקון זה זהה
לגיליון התיקון של הנציבות הבין-לאומית לאלקטרוטכניקה
IEC 60335-2-17:2012/AMD2:2019-03
גיליון תיקון זה מעדכן את
התקן הישראלי ת"י  900חלק  2.17מיולי 2018
עדכניות התקן
התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן ,ולפחות אחת לחמש שנים ,כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה.
המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו.
מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון ,יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.
תוקף התקן
תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות.
יש לבדוק אם המסמך רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים .תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי )במלואם או בחלקם( נכנסים לתוקף
 60יום מפרסום ההודעה ברשומות ,אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף.
סימון בתו תקן
כל המייצר מוצר ,המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו,
רשאי ,לפי היתר ממכון התקנים הישראלי ,לסמנו בתו תקן:
זכויות יוצרים
 אין לצלם ,להעתיק או לפרסם ,בכל אמצעי שהוא ,תקן זה או קטעים ממנו ,ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.
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הקדמה ל גיליון התיקון הישראלי
גיליון תיקון ישראלי זה הוא גיליון התיקון של הנציבות הבין  -לאומית לאלקטרוטכניקה
 IEC 60335-2-17:2012/AMD2מ מרס  , 2019שאושר כלשונו כגיליון תיקון ישראלי.
גיליון התיקון של הנציבות הבין  -לאומית לאלקטרוטכניקה מובא להלן בשפה האנגלית .
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