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 הודעה על רוויזיה הודעה על מידת התאמת התקן הישראלי לתקנים או למסמכים זרים
 המצוינים בו, הלאומיים זה, למעט השינויים והתוספות ישראלי תקן 

 לאומית לאלקטרוטכניקה-הנציבות הביןזהה לתקן של 
 IEC 60598-2-1 – Edition 2.0: 2020-01 

 זה בא במקוםישראלי תקן 
 1997 מיולי .12חלק  20התקן הישראלי ת"י 

 
 

 מילות מפתח:
 בטיחות חשמל.תאורה, מיטלטל, , ציוד תאורה, מנורות

Descriptors: 
luminaires, lighting equipment, lighting, portable, electrical safety 

 

 עדכניות התקן
 התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן, ולפחות אחת לחמש שנים, כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה.

 דכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו.המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעו
 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.

 יון תיקון רשמי (במלואם או בחלקם) נכנסים לתוקףיש לבדוק אם התקן רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים. תקן רשמי או גיל
 יום מפרסום ההודעה ברשומות, אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף. 60
 

 סימון בתו תקן
 כל המייצר מוצר, המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו,

 תקן:רשאי, לפי היתר ממכון התקנים הישראלי, לסמנו בתו 

 

 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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