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גיליון תיקון זה הוכן ואושר על ידי הוועדה הטכנית  – 1303אופניים ,בהרכב זה:
איגוד לשכות המסחר

-

אריה פרזנטי

המועצה הישראלית לצרכנות

-

אריאל ארבל (יו"ר) ,שמואל אבנון

התאחדות התעשיינים בישראל

-

אשר כשר

מכון התקנים הישראלי – אגף התעשייה

-

אורן ברן

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

-

ג'וזף פאריס

רשות ההסתדרות לצרכנות

-

ניל אובריין

חנוך גרידינגר ריכז את עבודת הכנת גיליון התיקון.
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הודעה על גיליון תיקון
גיליון תיקון זה מעדכן את
התקן הישראלי ת"י  15194מפברואר 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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פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן האירופי
Normative references . 2
השורה הראשונה והשורה השלישית בטבל ה שבחלק העברי של התקן יושמטו ,ובמקומן ייכתב :
התקן האירופי
או התקן הבין  -לאומי
המאוזכר
EN 14764: 2005

התקן הישראלי
החל במקומו
ת"י  4210חלק  – 2אופניים :דרישות
בטיחות לאופניים  -דרישות לאופניים
לעיר ולשבילי רכיבה,

הערות

התקן הישראלי זהה ,למעט שינויים
ותוספות לאומיים ,לתקן הבין  -לאומי
ISO 4210-2: First edition: 2014-07-01

אופניים לבגירים צעירים ,אופני הרים
ואופני מירוץ
IEC 60529 : 1991

ת"י  – 60529דרגות ההגנה שמספקות
מעטפות (קוד ) IP

התקן הישראלי זהה לתקן של הנציבות
הבין  -לאומית לאלקטרוטכניקה
IEC 60529 - Edition 2.2: 2013-08

Requirements . 4
לאחר סעיף  4.2.2.3.2בחלק העברי של התקן יוסף:
Power management . 4.2.4
Test conditions . 4.2.4.2.1
בפריט  , (bהמילים "  " EN 14764:2005, Clause 4.6.8.5.1.1.אינן חלות  ,ובמקומ ן יחול :
סעיף  4.6.8.1.1ב תקן הישראלי ת"י  4210חלק . 2
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