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 בתי נורה לנורות שפופרת פלואורניות ובתי ַמְדֵלק

Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 מסמך זה הוא הצעה בלבד



 
 

(2019) 60400ת"י ל טיוטה  

 נורות וציוד עזר שלהן ומאור, בהרכב זה: – 5206על ידי הוועדה הטכנית הוכן ואושר תקן זה 

 שחר שרעבי, תמיר אסף - איגוד לשכות המסחר

 אלכסנדר רודיאק - המוסד לבטיחות ולגיהות

 אינה ניסנבאום - הישראלית לצרכנות המועצה

 יונתן הולנדרלירון גבע,  - התאחדות התעשיינים בישראל

 אורי דומן )יו"ר(, אלון הוניגסברג - מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים

 צביקה אגוזי - מינוי אישי

 עוזי אלוף - אגף התעשייה -מכון התקנים הישראלי 

 אביסרור שלומי -  הכלכלה והתעשייהמשרד 

 משה גולדברג - רשות ההסתדרות לצרכנות

 סבטלנה קושניר - רשות החשמל )משרד האנרגיה(

 

 מיכאל שיינגרט ריכז את עבודת הכנת התקן.
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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-הביןזהה לתקן של הנציבות 

             IEC 60400 – Edition 8.0: 2017-06   

 זה בא במקום ישראלי תקן

 2017 מנובמבר 60400ישראלי ת"י התקן ה

 

  מילות מפתח:

  פלואורניות, ציוד תאורה, נורות חשמל. נורותקים )נורות(, נורות פריקה, דל  מ  

Descriptors: 

starters (lamps), discharge lamps, fluorescent lamps, lighting equipment, electric lamps. 

 

 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.

 60 ן רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים. תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי )במלואם או בחלקם( נכנסים לתוקףיש לבדוק אם התק

 יום 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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 הקדמה לתקן הישראלי

  (8.0)מהדורה  IEC 60400לאומית לאלקטרוטכניקה -תקן ישראלי זה הוא התקן של הנציבות הבין

 .לאומיים שאושר כתקן ישראלי בשינויים ובתוספות ,2017 מיוני

 רכיבים אלה:התקן כולל, בסדר המפורט להלן, 

 לאומיים )בעברית( בשינויים ובתוספותלאומי -הביןסעיף חלות התקן תרגום  -

 )בעברית( לאומי-לסעיפי התקן הביןהלאומיים פירוט השינויים והתוספות  -

 התקן )באנגלית(תרגום חלקו העברי של  -

 (באנגלית)לאומי -התקן הבין -

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

  ,2017 מנובמבר 60400מהדורה זו של התקן הישראלי באה במקום מהדורת התקן הישראלי ת"י 

 בשינויים ובתוספות לאומיים. ,2014 מיוני( 7.2)מהדורה  IEC 60400לאומי -שאימצה את התקן הבין

לבין מהדורה זו של  2017 מנובמברהמשתמש, ההבדלים העיקריים בין מהדורת התקן הישראלי  לנוחות

 לאומי. -התקן הבין של FOREWORDהתקן הישראלי מובאים בסעיף 

  השוואה מדוקדקת בין המהדורות, יש לעיין בנוסח המלא שלהן.  לשם

 (לאומיים ותלאומי בשינויים ובתוספ-של התקן הבין 1סעיף תרגום )חלות התקן 

 הערה:

 בגופן שונה.בסעיף זה מובאים הלאומיים השינויים והתוספות 

בתי לפלואורניות ו בתי נורה לנורות שפופרתלדרישות המידות את תקן זה קובע את הדרישות הטכניות ו

את שיטות הבדיקה שיש להשתמש בהן לשם קביעת הבטיחות וההתאמה של קובע התקן  ,כןכמו  .קדל  מ  

 הנורות בבתי הנורה ושל המדלקים בבתי המדלק. 

, המשמשים בשילוב עם נורות ניםמוב   להיותבתי נורה המיועדים וב עצמאייםבתי נורה ב דןתקן זה 

בתי מדלק וב עצמאייםבתי מדלק ב, וכן Annex A-בפלואורניות המצוידות בכיפות כמפורט שפופרת 

מיועדים ה, 60155 תקן הישראלי ת"יה לפיהמשמשים בשילוב עם מדלקים  ,ניםמוב   להיותהמיועדים 

 (..r.m.sוולט ערך אפקטיבי ) 1000-מ לשמש במעגלי זרם חילופים שמתח העבודה בהם אינו גדול

המשולבים, במעטפת חיצונית פלואורניות בעלות כיפה אחת שפופרת בתי נורה עבור נורות בגם דן תקן זה 

)לדוגמה, עבור נורות  ובמעטה דמוי כיפה, באופן דומה לזה של בתי נורה בעלי תבריג מטיפוס אדיסון

התקן סעיפי המשנה של לפי סעיפים ולפי ה(. בתי נורה כאלה נבדקים G24-ו G23בעלות כיפה מטיפוס 

, 316., 14, 713., 613., 513., 213., 12, 711., 310., 69., 59., 49. המפורטים להלן: (א)60238הישראלי ת"י 

 .16.9-ו 16.5, 16.4

 מותקנים להיותאו המיועדים  (luminaire) ממנורהבתי נורה המהווים חלק בלתי נפרד בגם  דןתקן זה 

אחרות, כגון דרישות להגנה מפני הדרישות ה כלבתי הנורה בלבד.  עבורדרישות ב דן. התקן םבמכשירי

בציוד  התקנת בית הנורה לאחר ונבדקותמכשיר, לתקן הרלוונטי ב נידונותהלם חשמלי באזור ההדקים, 

בלבד  מנורותיצרנים של המשמשים חל עליו. בתי נורה שתקן ה לפינבדק הציוד האמור כאשר המתאים, 

  אינם מיועדים למכירה קמעונית.

                                        

 ( 8.2)מהדורה   60238IECלאומי -זהה, למעט שינויים ותוספות לאומיים, לתקן הבין 60238התקן הישראלי ת"י   (א)

 .2011י נמיו
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שונים מאלה הנזכרים במפורש הבתי מדלק מטיפוסים על , על בתי נורה וסבירתקן זה חל גם, ככל שהדבר 

 לעיל, וכן על מחברי נורות. 

            נורה והן  בתי"(, משמעות המונח היא הן holderבכל מקום בתקן זה שנעשה בו שימוש במונח "בית" )"

 מדלק. בתי 

            "(, משמעות המונח lampholder bi-pin" )"פיני-נורה דו שימוש במונח "ביתבכל מקום בתקן זה שנעשה בו 

 .(wedged caps)גם בתי נורה עבור כיפות בעלות צורת טריז היא 

 

 לאומי-לסעיפי התקן הבין הלאומייםפירוט השינויים והתוספות 

2. Normative references  

ישראליים,  ים תקניםחל זה בסעיף והמפורטים בתקן המאוזכריםלאומיים -במקום חלק מן התקנים הבין

 להלן:מפורט כ

  לאומי-התקן הבין

 וזכראהמ
 במקומו החלהתקן הישראלי 

 הערות

 ליום נכון ההערות בעמודת המפורט המידע)

 )זה תקן הכנת

IEC 60155   מדלקי להט  – 60155ת"י

 לנורות פלואורניות

 התקן הישראלי זהה, למעט שינויים

 לאומי-לתקן הבין לאומיים, ותוספות

IEC 155 – Fourth edition: 1993-11 

Amendment 1: 1995-10 

Amendment 2: 2006-11 

IEC 60529:1989 

IEC 60529:1989/AMD1:1999 

IEC 60529:1989/AMD2:2013 

דרגות ההגנה  – 60529ת"י 

 (IPשמספקות  מעטפות )קוד 

 לאומי-הביןלתקן התקן הישראלי זהה 

IEC 60529 – Edition 2.2: 2013-08 

IEC 60598-1  מנורות:  – 1חלק  20ת"י

 דרישות כלליות ובדיקות

למעט שינויים , התקן הישראלי זהה

 לאומי-לתקן הבין, לאומיים ותוספות

IEC 60598-1 – Edition 8.0: 2014-05 

 


