SI 61439 part 4

4  חלק61439 תקן ישראלי ת"י
2015  יוני- סיוון התשע"ה

June 2015

1 'גיליון תיקון מס

Amendment No. 1

2019  יולי- תמוז התשע"ט

July 2019

:לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך
)ACS( דרישות מיוחדות ללוחות לאתרי בנייה
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies:
Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS)

מכון התקנים הישראלי
The Standards Institution of Israel
www.sii.org.il ,03-6412762 ' פקס,03-6465154 ' טל,69977 אביב- תל,42 רח' חיים לבנון

גיליון תיקון מס'  1לתקן הישראלי ת"י  61349חלק ) 2019 ( 4

גיליון תיקון זה הוכן ואושר על ידי הוועדה הטכנית  – 250ציוד מיתוג ובקרה  ,בהרכב זה:
איגוד התעשיה הקיבוצית

-

שלמה כהנא

איגוד ל שכות המסחר

-

אורן יהב

איגוד קבלני חשמל ומהנדסי חשמל

-

שלום קסלסי

המוסד לבטיחות ולגיהות

-

אלכס טורצקי

התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל

-

רון צלניק

התאחדות התעשיינים בישראל

-

אבי בן ארוש  ,אביגדור חביב

התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה

-

מירון גיבל ברג (יו"ר)

חברת החשמל לישראל

-

מרים פלד

מכון התקנים הישראלי  -אגף ה תעשייה

-

אהרן בהרל

משרד האנרגיה

-

אלברטו ברנשטיין

משרד הב י טחון

-

ברק נחשון

רשות ההסתדרות לצרכנות

-

מיכאל טורקו

עמית אסא ריכז ה את עבודת הכנת גיליו ן התיקון .
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הודעה על גיליון תיקון
גיליון תיקון זה מעדכן את
התקן הישראלי ת"י  61439חלק  4מיוני 2015
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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בסוף החלק העברי יוסף:
Information . 6
ACS designation marking . 6.1
פריט  dאינו מחייב .
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