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גיליון תיקון זה הוכן ואושר על ידי הוועדה הטכנית  ̶ 5913מגופים ,שסתומים וברזים  ,בהרכב זה:
איגוד לשכות המסחר

-

יעקב בירותי ,יהודה מייטליס

המועצה הישראלית לצרכנות

-

לוי פרנקל

התאחדות התעשיינים בישראל

-

שי זבידה ,אלבז שמעון

מי מרום

-

שי סופר

מכון התקנים הישראלי – אגף ה תעשי יה -

דביר זמל

מקורות

-

אבי אביטל

משרד הבינוי והשיכון

-

גבי וכטר

משרד הכלכלה והתעשי יה

-

נטלי רובינשטיין

רשות המים

-

אמיר שישה ( יו"ר )

יולי סיגטי וקסניה מולוקנדוב ר יכז ו את עבודת הכנת גיליון התיקון .
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הודעה על גיליון תיקון
גיליון תיקון זה מעדכן את
התקן הישראלי ת"י  1317ממאי 2007
גיליון התיקון מס'  1מאפריל 2019
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 התקן 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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פירוט השינויים והתוספות לסעיפי התקן האירופי
חלות התקן (סעיף  1של התקן האירופי בשינויים ובתוספות)
בסוף הסעיף יוסף:
המסמך אינו חל על ברזים מכניים מנתיים ועל ברזים אלקטרוניים מנתיים ( על ברזים אלה חלים התקנים
הישראלי י ם ת"י  5124ות"י  5120בהתאמה ) .

.5
. 5.1

Materials
Chemical and hygiene requirements
הכתוב בסעיף בחלק העברי של התקן יושמט ,ובמקומו ייכתב:
הסעיף אינו חל ,ובמקומו יחול :
ברז הבא במגע עם מי שתי י ה יתאי ם לדרישות הנקובות בתקן הישראלי ת"י . 5452
למרות האמור לעיל ,אין חובה ש ברז מ המינים המפורטים להלן יעמ ו ד ב בדיקה וב דרישה לתכולת עופרת
כמפורט בתקן הישראלי ת"י : 5452
 . 1ברז למכונות כביסה ;
 . 2ברז המיועד להתקנה במכל הדחה ;
 . 3ברז בידה המיועד לשטיפה אינטימית ;
 . 4ברז מסוט לאסלה המאפשר יציאת מים נוספת לחיבור אבזר שטיפה ליד מכל ההדחה ;
 . 5סוללת אמבט ומקלחון למילוי ו ל רחצה מכל ה טיפוסי ם  ,בעלת תבריג לצינור יציאת מים.
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