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 יוד עזר שלהן ומאור, בהרכב זה:נורות וצ – 206על ידי הוועדה הטכנית ואושר  הוכןתקן זה 

 , דניאל קלינה)יו"ר( נועם גונן - איגוד התעשייה הקיבוצית

 , דוד תורג'מןישראלי מוטי - איגוד לשכות המסחר 

 אברהם גולדמן - המוסד לבטיחות ולגיהות

 שינגוט אריק - התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל

 ריהונתן הולנד - התאחדות התעשיינים בישראל

 שלומי לוי - חברת החשמל לישראל

 נחום הנדלסמן - אגף התעשייה –מכון התקנים הישראלי 

 מאיר סולומון - טחוןימשרד הב

 אליהו אבישר - משרד הבינוי והשיכון

 בית הזבדי אדי - התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמיםמשרד 

 גולדברגמשה  - רשות ההסתדרות לצרכנות

 

 את עבודת הכנת התקן. כזיגרט רמיכאל שיינ
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 הודעה על רוויזיה       הודעה על מידת התאמת התקן הישראלי לתקנים או למסמכים זרים

 זה בא במקוםישראלי תקן             ינים בו, המצוהלאומיים זה, למעט השינויים והתוספות ישראלי תקן 

 2015 מפברואר 1חלק  61347התקן הישראלי ת"י                              לאומית לאלקטרוטכניקה-יבות הביןהנצ זהה לתקן של

IEC 61347-1 – Edition 3.0: 2015-02                                                               

 

 מילות מפתח:

 מדלקים )נורות(, נטלים חשמליים.נורות חשמל, נורות, ציוד תאורה, בטיחות חשמל, 

Descriptors: 

electric lamps, lamps, lighting equipment, electrical safety, starters (lamps), electric ballasts. 

 

 עדכניות התקן

 יה.התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן, ולפחות אחת לחמש שנים, כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוג

 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.

 

 התקן תוקף

 תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות.

 מך רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים. תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי )במלואם או בחלקם( נכנסים לתוקףיש לבדוק אם המס

 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,

 פי היתר ממכון התקנים הישראלי, לסמנו בתו תקן:רשאי, ל

 

 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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 לתקן הישראלי הקדמה

 (, 3.0)מהדורה  IEC 61347-1ה לאומית לאלקטרוטכניק-תקן ישראלי זה הוא התקן של הנציבות הבין

 כתקן ישראלי בשינויים ובתוספות לאומיים. , שאושר2015 מפברואר

 התקן כולל, בסדר המפורט להלן, רכיבים אלה:

 בשינויים ובתוספות לאומיים )בעברית(לאומי -הביןסעיף חלות התקן תרגום  -

 רית(לאומי )בעב-פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן הבין -

 העברי של התקן )באנגלית( ותרגום חלק -

 (באנגליתלאומי )-התקן הבין -

 . בית-האלף באותיות מוספרותומ שוליים כהערות מובאות הישראלי לתקן לאומיות הערות

או החל  201 ממוספרים בתקן זה החל במספר IEC 61347-1 לאומי-סעיפים נוספים שאינם קיימים בתקן הבין

 .X.201 במספר העשרוני

 ,2015 מפברואר 1חלק  61347ת"י הישראלי  תקןהמהדורת  באה במקום הישראלי תקןמהדורה זו של ה

, 2012מנובמבר ( 2.2)מהדורה  IEC 61347-1 לאלקטרוטכניקהלאומית -של הנציבות הביןשאימצה את התקן 

 .בשינויים ובתוספות לאומיים

               לבין מהדורה זו 2015שראלי מפברואר לנוחות המשתמש, השינויים העיקריים בין מהדורת התקן הי

  לאומי.-של התקן הבין FOREWORD של התקן הישראלי מובאים בסעיף

 .הן, יש לעיין בנוסח המלא שלבין המהדורותהשינויים כל לשם השוואה מדוקדקת של 

 אבזרי הפעלה ובקרה לנורות.הדנים בתקן ישראלי זה הוא חלק מסדרת תקנים 

 רה הם אלה:חלקי הסד

 אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות כלליות ודרישות בטיחות - 1חלק  61347ת"י 

 אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות להתקני הדלקה )למעט מדלקי להט( - 2.1חלק  61347ת"י 

מורידי מתח  אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לממירים אלקטרוניים - 2.2חלק  61347ת"י 

 לנורות להט המוזנים בזרם ישר או בזרם חילופים

דרישות מיוחדות לאבזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים אבזרי הפעלה ובקרה לנורות:  - 2.3חלק  61347ת"י 

 המוזנים בזרם חילופים או/וגם בזרם ישר והמיועדים לנורות פלואורניות

לאבזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים ות: דרישות מיוחדות אבזרי הפעלה ובקרה לנור - 2.7חלק  61347ת"י 

  המוזנים ממצברים והמיועדים לתאורת חירום )עצמאיים(

 אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לנטלים המיועדים לנורות פלואורניות - 2.8חלק  61347ת"י 

לאבזרי הפעלה ובקרה ת אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדו - 2.9חלק  61347ת"י 

 המיועדים לנורות פריקה )למעט נורות פלואורניות( אלקטרומגנטיים

אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לנטלים אלקטרוניים המוזנים בזרם  - 2.12חלק  61347ת"י 

 ישר או בזרם חילופים והמיועדים לנורות פריקה )למעט נורות פלואורניות(

 יםאלקטרוניבקרה ו אבזרי הפעלהלאבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות  - 2.13 חלק 61347ת"י 

 או בזרם חילופים בזרם ישר  ניםהמוזו (LEDמודולי דיודה פולטת אור )ל יםדהמיוע
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 לאומי בשינויים ובתוספות לאומיים(-של התקן הבין 1סעיף תרגום )חלות התקן 

 הערה:

 .גופן שונהזה מובאים בסעיף בם השינויים והתוספות הלאומיי

המיועדים לשימוש בזרם  דרישות כלליות ודרישות בטיחות עבור אבזרי הפעלה ובקרה לנורותמפרט זה  תקן

 הרץ. 60הרץ או  50וולט, בתדר  1000וולט, או/וגם בזרם חילופים, במתח עד  250ישר, במתח עד 

 תקן אחר.עליהן אשר עד כה לא חל ת עבור נורואבזרי הפעלה ובקרה לנורות בגם דן תקן זה 

של אינדיווידואליות הבדיקות הנידונות בתקן זה הן בדיקות טיפוס. תקן זה אינו דן בדרישות עבור בדיקות 

 אבזרי הפעלה ובקרה לנורות הנערכות במהלך הייצור.

 (.1.2.60הגדרה  )ראו 1חלק  20בתקן הישראלי ת"י ( מובאות semi-luminaires) למחצה-מנורותדרישות עבור 

 מובאות ( SELVלהלן מתח בטיחות נמוך מאוד ) יםהמספק אבזרי הפעלה ובקרהעבור מיוחדות דרישות 

 .Annex L-ב

 כשהם מופעלים יפגעו בבטיחות תקן זה לא ל יםהמתאימ בקרה לנורותההפעלה והכי אבזרי ניתן לצפות 

                  ופי בגפועלים כאשר הם ו ,ש עצמאישימובעת  ,הםשל נקובההזינה מתח מ 110%-ל 90%בין ש בתחום

              סדרת ב יםהרלוונטי יםהחלקו 1חלק  20הישראלי ת"י בטיחות ה לדרישות תקן המתאימיםתאורה 

                       רלוונטיים.התקנים היחד עם נורות המתאימות לדרישות ו 2חלק  20הישראליים ת"י התקנים 

 .יותר מחמירותצועים עשויות לדרוש מגבלות ביהדרישות 

 לאומי-פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן הבין

2. Normative references 

 ,חלים תקנים ישראליים בתקן והמפורטים בסעיף זהלאומיים המאוזכרים -התקנים הביןן במקום חלק מ 

 כמפורט להלן:

לאומי -התקן הבין
 המאוזכר

 הערות במקומוהחל לי התקן הישרא

IEC 60065: 2001  מכשור שמע וחוזי  – 60065ת"י
  –ומכשור אלקטרוני דומה 

  דרישות בטיחות

התקן הישראלי זהה, למעט שינויים 
 לאומי -לתקן הבין, )ב(לאומיים ותוספות

IEC 60065 – Edition 7.2: 2011-02 

IEC 60529: 1989 

AMD1:1999 

AMD2:2013 

גות ההגנה דר – 60529ת"י 

  (IPשמספקות מעטפות )קוד 

 לאומי -תקן הביןל התקן הישראלי זהה

IEC 60529 – Edition 2.2: 2013-08 

IEC 60598-1: 2014  מנורות:  – 1חלק  20ת"י 

 דרישות כלליות ובדיקות

שינויים  התקן הישראלי זהה, למעט

  לאומי-תקן הבין, ללאומיים ותוספות

IEC 60598-1 – Edition 7.0: 2008-04 

IEC 60598-2 

(all parts) 

 – )א()על חלקיו( 2חלק  20ת"י 
 מנורות: דרישות מיוחדות

, זהים סדרת התקנים הישראלייםחלקי 
  למעט שינויים ותוספות לאומיים,

 לאומיים-סדרת התקנים הביןחלקי ל
IEC 60598-2בהתאמה , 

 )המשך הטבלה בעמוד הבא(
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לאומי -התקן הבין
 המאוזכר

 הערות במקומוהחל לי התקן הישרא

IEC 60901  נורות  – 2חלק  520ת"י
יפה אחת: פלואורניות בעלות כ

 דרישות בטיחות ודרישות פעולה

התקן הישראלי זהה, למעט שינויים 
  לאומי-, לתקן הבין)ב(ותוספות לאומיים

IEC 901 – First edition: 1987 

Amendment 1: 1989 

IEC 60921: 2004 

AMD1:2006 

נטלים לשפופרות  – 60921ת"י 
 פלואורניות: דרישות ביצועים

שינויים  התקן הישראלי זהה, למעט
  לאומי-לתקן הבין, )ב(לאומיים ותוספות

IEC 60921 – Edition 2.1: 2006-06 

IEC 60923: 2005  אבזרי עזר לנורות – 60923ת"י – 
נטלים לנורות פריקה )למעט נורות 

                 – שפופרת פלואורניות(
 ביצועים דרישות

התקן הישראלי זהה, למעט שינויים 
  לאומי-לתקן הבין, )ב(לאומיים ותוספות

IEC 60923 – Edition 3.1: 2006-09 

IEC 60950-1  ציוד  – 1חלק  60950ת"י
 בטיחות: – טכנולוגיית המידע

  דרישות כלליות

התקן הישראלי זהה, למעט שינויים 
 לאומי -, לתקן הבין)ב(לאומיים ותוספות

IEC 60950-1 – Edition 2.0: 2005-12 

AMENDMENT 1: 2009-12 

IEC 61347-2 

(all parts)   

 – )א()על חלקיו( 2חלק  61347ת"י 
אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: 

 דרישות מיוחדות

סדרת התקנים הישראליים זהים, חלקי 
, )ב(למעט שינויים ותוספות לאומיים

 לאומיים-סדרת התקנים הביןחלקי ל
IEC 61347-2בהתאמה , 

IEC 61347-2-8  י אבזר – 2.8חלק  61347ת"י
הפעלה ובקרה לנורות: דרישות 

מיוחדות לנטלים המיועדים לנורות 
 פלואורניות

התקן הישראלי זהה, למעט שינויים 
 לאומי -, לתקן הבין)ב(ותוספות לאומיים

IEC 61347-2-8 – Edition 1.1: 2006-03 

IEC 61347-2-9: 2012 

 

אבזרי  – 2.9חלק  61347ת"י 
הפעלה ובקרה לנורות: דרישות 

לאבזרי הפעלה ובקרה ות מיוחד
המיועדים לנורות אלקטרומגנטיים 

 פריקה )למעט נורות פלואורניות(

התקן הישראלי זהה, למעט שינויים 
 לאומי -, לתקן הבין)ב(ותוספות לאומיים

IEC 61347-2-9 – Edition 2.0: 2012-10  

IEC 61558-1:2005  בטיחות של  – 1חלק  61558ת"י
גובים מ ספקי כוח, שנאי הספק,

ומוצרים דומים: דרישות כלליות 
 ובדיקות

התקן הישראלי זהה, למעט שינויים 
 לאומי -, לתקן הבין)ב(ותוספות לאומיים

IEC 61558-1 – Second edition: 2005-09 

AMENDMENT 1 – Edition 2.0: 2009-02  

IEC 61558-2-6:2009  בטיחות של  – 2.6חלק  61558ת"י
וח שנאים, מגובים, ספקי כ

למתחי הספקה עד  ומוצרים דומים
ובדיקות : דרישות וולט 1100

 דדיםמיוחדות לשנאי בטיחות מב  
הכוללים שנאי  ולספקי כוח

  דדיםמב  בטיחות 

התקן הישראלי זהה, למעט שינויים 
 לאומי -, לתקן הבין)ב(ותוספות לאומיים

IEC 61558-2-6 – Edition 2.0: 2009-02  

 לטבלה: הערות

                                             לאומיים ישנם חלקים שעדיין לא אומצו כתקנים ישראליים. -נים הביןבסדרת התק (א)

 חלקים אלה חלים אף הם בתקן ישראלי זה, לפי העניין.

 (.1חלק  61347השינויים והתוספות הלאומיים אינם רלוונטיים לתקן ישראלי זה )ת"י  (ב)

 )המשך(       
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 לסעיף יוסף: -

 ראלייםתקנים יש  

גבולות לפליטת זרמי הרמוניות  –תאימות אלקטרומגנטית: גבולות  - )א(12.3חלק  961ת"י 

 אמפר למופע( 16)ציוד עם זרם מבוא עד 

ושיטות מדידה של אופייני הפרעות  יםגבולתאימות אלקטרומגנטית:  - 15חלק  961ת"י 

  דומהתאורה חשמלי וציוד  של ציודרדיו 

גבולות לפליטת זרמי הרמוניות  –תאימות אלקטרומגנטית: גבולות  - א()3.2 חלק 61000ת"י 

 אמפר למופע( 16)ציוד עם זרם מבוא עד 

הגבלת שינויי מתח, תנודות מתח  –תאימות אלקטרומגנטית: גבולות  - 3.3חלק  61000ת"י 

חשמל במתח נמוך, לאספקת במערכות ציבוריות  (flicker)והבהובים 

אמפר למופע שאינו מצריך חיבור בתנאים  16עד לציוד עם זרם נקוב 

 מיוחדים

דרישות חסינות  –תאימות אלקטרומגנטית: ציוד תאורה לשימוש כללי  - 61547ת"י 

 מפני הפרעות אלקטרומגנטיות

3. Terms and definitions 

 :להלןשפו המונחים וההגדרות יוס 3.48לאחר סעיף 

 ו.או חלק ונארז בהם כול המוצריועד למכירה לצרכן, בין אם המ מוצרעטיפה או מכל של  :אריזה  . 3.201

 .אריזה המכילה מספר יחידות אריזה הנמכרות ביחד :אריזה כוללת . 3.202

 מוצר שהיה בשימוש הצרכן, הוחזר ליצרן או ליבואן, ונארז בידו מחדש לשם מכירתו. :חדשמּו מוצר . 3.203

 הערה למידע בלבד:

 .1983 -צו הגנת הצרכן )סימון טובין(, התשמ"ג ב דרותבוססות על ההגמ ההגדרות

 

4. General Requirements 

 כמפורט להלן:, 4.202-ו 4.201משנה  פיסעי פויוסבסוף הסעיף 

( ואחד מחלקי סדרת התקנים 1חלק  61347אבזר הפעלה ובקרה לנורות אשר חלים עליו תקן זה )ת"י  .4.201

 ות שני התקנים שלעיל.דרישלפי , ייבדק 61347הישראליים ת"י 

( ואחד מחלקי סדרת התקנים 1חלק  61347אבזר הפעלה ובקרה לנורות אשר חלים עליו תקן זה )ת"י  .4.202

 דרישות שני התקנים שלעיל.לפי )שעדיין לא אומץ כתקן ישראלי(, ייבדק  IEC 61347לאומיים -הבין

 

7.   Marking 

 בסוף הסעיף יוסף:

 .אריזתם, למעט בכתב יד או מוצריםטבעה, בחריטה או בכל דרך אחרת על הסימון ייעשה בהדפסה, בהה .א

 מוצריםתוצמד היטב להתווית  .או על אריזתם, ייעשה הסימון על גבי תווית מוצריםלא ניתן לסמן על האם 

 מנע הסרתה בקלות.יאו לאריזתם בהדבקה או בתפירה באופן שת

                                        
         תקן הישראלי שבא במקומו ן הוה 2010משנת  12.3חלק  961התקן הישראלי ת"י יהיו בתוקף הן  2017ביוני  30עד    ()א

  בלבד. 3.2חלק  61000וקף התקן הישראלי ת"י יהיה בת תקופה זובתום  .2015מנובמבר  3.2חלק  61000ת"י 



(2016) 1חלק  61347ת"י טיוטה ל  
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רט יצוינו בבהירות, באותיות לא קטנות ולא דחוסות, לה ופיכל מ. קריאיםו פרטי הסימון יהיו ברורים .ב

 בצבע השונה מצבע הרקע שעליו הוא מופיע. יהיההסימון . במקום הנראה לעין

 בשפה העברית: יכלול פרטים אלההסימון  .ג

 כינויו המסחרי;או/וגם ( שם המוצר 1)

 ( הסימן המסחרי הרשום אם ישנו כזה;2)

 נם;סידורי, אם ישהמספר ה( שם הדגם ו3)

 ;חדש" ותאריך החדשתוהמלה "מּו – חדש( אם המוצר מּו4)

 שם היבואן ומענו; – ( שם היצרן ומענו, ואם המוצר מיובא5)

 .( ארץ הייצור6)

 סימון אריזה כוללת: .ד

 .כוללת יסומנו מספר יחידות האריזה שבההאריזה העל  (1)

זה אם  בתקןרשים אין חובה לסמן אריזה כוללת בפרטי הסימון הנדלמרות האמור בסעיף א,  (2)

 אלה:התנאים השני  מתקיימים

 ;בתקן זה יחידות האריזה שבאריזה הכוללת סומנו בכל פרטי הסימון הנדרשים -

 האריזה הכוללת שקופה ומאפשרת לקרוא בבירור את פרטי הסימון של יחידות האריזה. -

 הערה למידע בלבד:

 .1983-התשמ"ג  צו הגנת הצרכן )סימון טובין(,מבוסס על הכתוב ב הכתוב לעיל

 

 כמפורט להלן: ,201יוסף סעיף  20לאחר סעיף  -

 (EMCתאימות אלקטרומגנטית ) . 201

 ,15חלק  961ת"י  הישראלי ןהתק לפי בקרהההפעלה והאבזרי בבדיקת .  201.1

 הרלוונטיות למוצר. בדרישותיויעמדו אבזרי ההפעלה והבקרה 

  בדרישותיוהם יעמדו  ,61547"י ן הישראלי תהתק לפי בקרהההפעלה וה יאבזרבבדיקת  .  201.2

 הרלוונטיות למוצר.

  :האלה יםהישראלי אחד התקנים לפי בקרהההפעלה וה יאבזרבבדיקת  .  201.3

  12.3חלק  961ת"י  -

 3.2חלק  61000 ת"י -

 הרלוונטיות למוצר. בדרישותיואבזרי ההפעלה והבקרה  ויעמד

 ,3.3חלק  61000ת"י  הישראלי ןהתק לפי בקרהההפעלה וה יאבזרבבדיקת  .  201.4

  הרלוונטיות למוצר. בדרישותיו אבזרי ההפעלה והבקרה ויעמד

 




