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

 שחר שרעבי, תמיר אסף - איגוד לשכות המסחר

 אלכסנדר רודיאק - המוסד לבטיחות ולגיהות

 אינה ניסנבאום  המועצה הישראלית לצרכנות

 יונתן הולנדרלירון גבע,  - התעשיינים בישראלהתאחדות 

 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(
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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 60598-1 – Edition 8.0: 2014-05 

AMENDMENT 1 – Edition 8.0: 2017-09 

 זה בא במקוםישראלי תקן 

 2018 מיוני 1חלק  20התקן הישראלי ת"י 

 

 

 מילות מפתח:

 .ציוד תאורה, נורות להט, נורות פריקה, בטיחות חשמל, בטיחות ציוד, בדיקות חשמל, מנורות, פנסים

Descriptors: 

luminaires, lighting equipment, incandescent lamps, discharge lamps, electrical safety, equipment safety, 

electrical testing. 

 

 עדכניות התקן

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

 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

 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,

 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 

 

 

 
  

 



 
 (2019) 1חלק  20י "תטיוטה ל

 

1 

 הקדמה לתקן הישראלי

 (8.0)מהדורה  IEC 60598-1 לאומית לאלקטרוטכניקה-זה הוא התקן של הנציבות הביןישראלי תקן 

 , שאושר כתקן ישראלי בשינויים ובתוספות2017שלו מספטמבר  AMENDMENT 1לרבות  2014ממאי 

 .לאומיים

 התקן כולל, בסדר המפורט להלן, רכיבים אלה:

 )בעברית(בשינויים ובתוספות לאומיים לאומי -הביןתרגום סעיף חלות התקן  -

 לאומי )בעברית(-ן הביןלסעיפי התק הלאומייםפירוט השינויים והתוספות  -

 תרגום חלקו העברי של התקן )באנגלית( -

 (באנגליתלאומי )-התקן הבין -

 בית.-באותיות האלף וממוספרותהערות לאומיות לתקן הישראלי מובאות כהערות שוליים 

 במספר, ממוספרים בתקן זה ַהֵחל IEC 60598-1לאומי -סעיפים נוספים, שאינם קיימים בתקן הבין

 .x.201העשרוני 

 , 2018מיוני  1חלק  20מהדורה זו של התקן הישראלי באה במקום מהדורת התקן הישראלי ת"י 

 בשינויים ובתוספות לאומיים. 2014 ממאי( 8.0)מהדורה  IEC 60598-1לאומי -את התקן הבין שאימצה

ההבדלים העיקריים שבין מהדורה זו של התקן הישראלי לבין המהדורה הקודמת נובעים מאימוץ 

AMENDMENT 1 לאומי.-של התקן הבין 

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

 

 תקן זה הוא חלק מסדרת תקנים החלים על מנורות.

 חלקי הסדרה הם אלה:

 מנורות: דרישות כלליות ובדיקות - 1חלק  20ת"י 

 מנורות: מנורות קבועות למטרות כלליות - 2.1חלק  20ת"י 

 מנורות: מנורות גומחה - 2.2חלק  20ת"י 

 מנורות לתאורת כבישים ורחובות –דרישות מיוחדות מנורות:  - 2.3חלק  20ת"י 

 מנורות: מנורות מיטלטלות למטרות כלליות - 2.4חלק  20ת"י 

 מנורות: מנורות הצפה -  2.5חלק  20ת"י 

 מנורות: מנורות בעלות שנאי מובנה לנורות עם נימת להט  -  2.6חלק  20ת"י 

 מנורות: מנורות מיטלטלות לשימוש בגינות - 2.7חלק  20ת"י 

  יד פנסי –דרישות מיוחדות מנורות:  - 2.8חלק  20ת"י 

 ומנורות קולנוע )לא מקצועיות( מנורות: מנורות צילום -  2.9חלק  20ת"י 

 מנורות מיטלטלות לילדים –דרישות מיוחדות מנורות:  -  2.10חלק  20ת"י 

 לאקווריוםמנורות: מנורות  -  2.11חלק  20ת"י 

 מנורות: מנורה לתאורת במות ואולפני טלוויזיה וקולנוע  -  2.17חלק  20ת"י 

 )לשימוש בתוך מבנה ומחוצה לו(

 מנורות: מנורות לברכות שחייה ולשימושים דומים -  2.18חלק  20ת"י 

 מנורות: מנורות למובלי אוויר )דרישות בטיחות( -  2.19חלק  20ת"י 

 שרשרות תאורה –דרישות מיוחדות מנורות:  -  2.20חלק  20ת"י 

 מנורות לתאורת חירום –דרישות מיוחדות מנורות:  - 2.22חלק  20ת"י 

 למתח נמוך מאודלנורות להט מערכות תאורה  –דרישות מיוחדות מנורות:  - 2.23חלק  20ת"י 

 מנורות: מנורות בעלות טמפרטורת שטח פנים מוגבלת - 2.24חלק  20ת"י 

מנורות לשימוש באתרים רפואיים של בתי חולים  –דרישות מיוחדות מנורות:  - 2.25חלק  20ת"י 

 ומוסדות רפואיים
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 (בשינויים ובתוספות לאומיים לאומי-של התקן הבין 0.1)תרגום סעיף חלות התקן 

 :הערה

 .שונה בגופן מובאים זה בסעיף הלאומיים והתוספות השינויים

דרישות כלליות עבור מנורות הכוללות מקורות אור חשמליים לפעולה במתחי זינה שאינם גדולים  מפרטזה  תקן

, והבדיקות הקשורות אליהן נוגעות לעניינים אלה: מיון, סימון, מבנה מכניהדרישות של תקן זה  וולט. 1000-מ

 .ובטיחות פוטוביולוגית מבנה חשמלי

 .שאליהם מפנה תקן זה יםאחר יםרלוונטי יםפרקעם וכן  זה (א)0פרק  יחד עםצריך להיקרא זה בתקן כל פרק 

מפרט דרישות הנוגעות למנורה או לקבוצת מנורות  (ב)2חלק  20ת"י הישראליים התקנים מסדרת חלק כל 

 אתנפרד כדי להקל לט. חלקי סדרה זו מתפרסמים בוו 1000-מסוים שמתח הזינה שלהן אינו גדול מ מטיפוס

 פרקים אם וכאשר יתעורר צורך בהם. ה שלהוספלהקל ו שלהם עדכוןה

 , ((ג)CIE) לאומית למאור-ה הביןעל ידי הוועד נמצאת בהכנהעבור מנורות פוטומטריים הנתונים ההצגת 

 נכללת בתקן זה.נה איולפיכך 

למנורות הכוללות מצתים שערכי השיא הנומינליים של דופק המתח שלהם אינם  נוגעותהדרישות בתקן זה 

ועל  נטליםמובנים במצתים בעלות . דרישות תקן זה חלות על מנורות Table 11.2-מאלה הנקובים ב גדולים

 .נמצאות בהכנהמנורה מובנים במנורות בעלות מצתים נפרדים מנטלים. הדרישות למנורות בעלות מצתים 

 .(semi-luminaires) למחצה-למנורותבתקן זה כלולות דרישות 

סדרת דרישות ובדיקות הנחשבות  להביא היא דרישות בטיחות למנורות. מטרת התקןב דן, תקן זה באופן כללי

 סדרתשל  במפרטי הדרישות הספציפייםוהניתנות לשימוש כנדרש  המנורות טיפוסיכללי לרוב  ישימות באופן

עבור בפני עצמו  כמפרט דרישות העומדלפיכך אין להתייחס לתקן זה  .2חלק  20ת"י הישראליים התקנים 

 סדרתשל  המתאיםמוגדר בחלק מסוימים כמנורות  טיפוסיעל רק דרישותיו חלות ו ,כלשהו של מנורה טיפוס

 .2חלק  20ת"י הישראליים התקנים 

 ישיםבאיזו מידה  יםמפרט ,תקן זהבלכל פרק ופרק , המפנים 2חלק  20ת"י הישראליים התקנים  סדרת חלקי

 .אם יש צורך בהןכוללים גם דרישות נוספות חלקים אלה  הבדיקות.את לערוך יש סדר באיזה הפרק ו

מנורה או  טיפוסהחל על כל שסדר הדרישות  מפניפרקים בתקן זה, ממוספרים שבו לסדר אין חשיבות מיוחדת 

התקנים סדרת  חלקיכל  .2חלק  20ת"י הישראליים התקנים  סדרתהמתאים של חלק נקבע ב קבוצת מנורות

 לחלקים אחרים מתוך הסדרה.הפניות כוללים  םאינעל כן ו, יםעצמאי 2 חלק 20ת"י הישראליים 

 20ת"י הישראליים התקנים  סדרתמאוזכרות בחלקי כלשהו של תקן זה  פרקהדרישות המופיעות בכאשר 

דרישות פרק כל המשמעות היא ש ,חלות" 1חלק  20ת"י התקן הישראלי במילים "דרישות פרק... של  2חלק 

 של המיוחדת הנידונה בחלק זהמנורה טיפוס הלבוודאות  ישימותאינן שלמעט אלה  ,חלותזה בתקן 

 .2חלק  20ת"י הישראליים התקנים  סדרת

התקנים  סדרתדרישות חלות , 60079התקן הישראלי ת"י התפוצצות, שעליהן חל מפני עבור מנורות מוגנות 

 .60079ת"י התקן הישראלי נוסף על דרישות  ,(המתאימים 2)חלקי  20ת"י הישראליים 

 

                                        

 .GENERAL INTRODUCTIONהוא הפרק שכותרתו:  0פרק  )א)

 יש חלקים שעדיין לא אומצו כתקנים ישראליים.   60598IECלאומיים -בסדרת התקנים הבין )ב)

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

 . Commission on Illumination –CIE  )ג)
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 , 60079ת"י התקן הישראלי לדרישות  20ת"י הישראליים התקנים  סדרתבמקרה של סתירה בין דרישות 

 .60079ת"י התקן הישראלי יש עדיפות לדרישות 

בחשבון בהתאם להתקדמות הטכנולוגית נכללים בתקנים באמצעות הוצאת  שיש להביאשיפורים בבטיחות 

 הנוגעותקבוע. גופי תקינה אזוריים יכולים לכלול בתקנים שלהם הצהרות  באופן ןתיקוגיליונות עדכונים ו

 לדרוש,  ותיכול ותההצהרעל ידי היצרן או גוף התקינה.  הוצגששהתאימו למסמכים הקודמים, כפי  מוצריםל

 יחולשלאחריו  ,, עד לתאריך מוגדרהייצוריכול להמשיך לחול על  כי עבור מוצרים אלה התקן הקודם

 התקן החדש.

 

 לאומי-לסעיפי התקן הביןהלאומיים פירוט השינויים והתוספות 

SECTION 0: GENERAL INTRODUCTION 

0.2. Normative references 

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

 להלן:ישראליים, כמפורט 

לאומי -התקן הבין

 המאוזכר
 חל במקומוההתקן הישראלי 

 הערות

  ההערות בעמודת המפורט המידע)

 )זה תקן הכנת ליום נכון

IEC 60065:2001 

Amendment 1: 2005  

מכשור שמע וחוזי  – 60065ת"י 

דרישות  –מכשור אלקטרוני דומה ו

 בטיחות

זהה, למעט שינויים  התקן הישראלי

 לאומי-לתקן הבין ,)א(לאומיים ותוספות

IEC 60065 – Edition 7.2: 2011-02 

IEC/TR 60083  תקעים ובתי – 1.1חלק  32ת"י-

תקע לשימוש ביתי ולשימושים 

 תקע -דומים: תקעים ובתי

  לזרם שאינו גדולמופעיים -חד

 דרישות כלליות –אמפר  16-מ

התקן הישראלי זהה, למעט שינויים 

 לאומי-לתקן הבין לאומיים, ותוספות

IEC 60884-1 – Edition 3.2: 2013-02 

IEC 60155  לנורותלהט  מדלקי – 60155ת"י 

 פלואורניות

התקן הישראלי זהה, למעט שינויים 

 לאומי-לתקן הבין ,)א(לאומיים ותוספות

IEC 155 – Fourth edition: 1993-11 

Amendment 1: 1995-10 

Amendment 2: 2006-11 

IEC 60227 (all parts)  כבלים  – (על חלקיו) 60227ת"י

כלורי  מבודדים בפוליוויניל

 גדוליםלמתחים נקובים שאינם 

  וולט 450/750-מ

זהה, למעט סדרת התקנים הישראליים 

 לסדרת התקנים  ,שינויים ותוספות

 IEC 60227 לאומיים-הבין

IEC 60228:2004   מוליכים בכבלים  – 60228ת"י

 מבודדים

 לאומי-לתקן הבין התקן הישראלי זהה

IEC 60228 – Edition 3.0: 2004-11 

IEC 60238  בתי נורה בעלי תבריג  – 60238ת"י

 מטיפוס אדיסון

אלי זהה, למעט שינויים התקן הישר

 לאומי-לתקן הבין, )א(לאומיים ותוספות

IEC 60238 – Edition 8.2: 2011-06 

 )המשך הטבלה בעמוד הבא(
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לאומי -התקן הבין

 המאוזכר
 חל במקומוההתקן הישראלי 

 הערות

  ההערות בעמודת המפורט המידע)

 )זה תקן הכנת ליום נכון

IEC 60245 (all parts)  כבלים  –)על חלקיו(  60245ת"י

מתחים נקובים  –מבודדים בגומי 

 וולט 450/750-משאינם גדולים 

זהה, למעט  סדרת התקנים הישראליים

לסדרת  לאומיים, שינויים ותוספות

   IEC 60245לאומיים-התקנים הבין

IEC 60320 (all parts)  מערכות  –)על חלקיו(  (ב)60320ת"י

חיבור למכשירי חשמל לשימוש 

 ביתי ולשימושים דומים

זהה, למעט  סדרת התקנים הישראליים

לסדרת , )א(לאומיים ותוספותשינויים 

 IEC 60320לאומיים -התקנים הבין

IEC 60357  הלוגן טונגסטן נורות  – 60357ת"י

 דרישות ביצועים –)לא לכלי רכב( 

התקן הישראלי זהה, למעט שינויים 

 לאומי -לתקן הבין, )א(לאומיים פותותוס

IEC 60357 – Third edition: 2002-11 

Amendment 1: 2006-04 

Amendment 2: 2008-10 

IEC 60400  נורות לבתי נורה  – 60400ת"י

 ובתי מדלק שפופרת פלואורניות

התקן הישראלי זהה, למעט שינויים 

 לאומי-לתקן הבין, )א(לאומיים ותוספות

IEC 60400 – Edition 7.2: 2014-06 

IEC 60432-1  נורות להט – 1חלק  60432ת"י – 

דרישות בטיחות: נורות להט 

 לשימוש ביתי ולמטרותטונגסטן מ

 דומות תאורה כלליות

התקן הישראלי זהה, למעט שינויים 

 לאומי -לתקן הבין ,)א(לאומיים ותוספות

IEC 60432-1 – Edition 2.2: 2012-02 

IEC 60432-2 

 

 – נורות להט – 2חלק  60432ת"י 

דרישות בטיחות: נורות הלוגן 

למטרות לשימוש ביתי וטונגסטן מ

 דומות כלליות תאורה

התקן הישראלי זהה, למעט שינויים 

 לאומי -לתקן הבין, )א(לאומיים ותוספות

IEC 60432-2 – Edition 2.2: 2012-05 

IEC 60432-3 

 

 –נורות להט  – 3חלק  60432ת"י 

נורות הלוגן  דרישות בטיחות:

מטונגסטן )למעט נורות לשימוש 

 בכלי רכב(

 התקן הישראלי זהה, למעט שינויים

 לאומי -לתקן הבין ,)א(לאומיים ותוספות

IEC 60432-3 – Edition 2.0: 2012-07 

IEC 60529  דרגות ההגנה  – 60529ת"י

 (IPשמספקות מעטפות )קוד 

 לאומי-לתקן הביןהתקן הישראלי זהה 

IEC 60529 – Edition 2.2: 2013-08 

IEC 60598-2 (all parts)  (על חלקיו) 2חלק  20ת"י – 

 מנורות

למעט  סדרת התקנים הישראליים זהה,

, לסדרת )א(לאומיים שינויים ותוספות

 IEC 60598-2לאומיים -הביןהתקנים 

IEC 60598-2-4  מנורות: מנורות  – 2.4חלק  20ת"י

 מיטלטלות למטרות כלליות

למעט שינויים  ,התקן הישראלי זהה

 לאומי-לתקן הבין, )א(לאומיים ותוספות

IEC 60598-2-4 – Second edition:  

1997-04 

 הבא()המשך הטבלה בעמוד 
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לאומי -התקן הבין

 המאוזכר
 חל במקומוההתקן הישראלי 

 הערות

  ההערות בעמודת המפורט המידע)

 )זה תקן הכנת ליום נכון

IEC 60662  נורות אדי נתרן בלחץ  – 60662ת"י

 גבוה

למעט שינויים  ,התקן הישראלי זהה

 לאומי-לתקן הבין, לאומיים ותוספות

IEC 60662 – Edition 2.0: 2011-02 

IEC 60684 (all parts)  שרוולי  –)על חלקיו(  60684ת"י

 בידוד גמישים

למעט  סדרת התקנים הישראליים זהה,

, לסדרת )א(לאומיים שינויים ותוספות

 IEC 60684לאומיים -הביןהתקנים 

IEC 60998-2-1  התקני  – 2.1חלק  60998ת"י

חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש 

ביתי ולשימושים דומים: דרישות 

מיוחדות להתקני חיבור נפרדים 

 עם יחידות הידוק מתוברגות

התקן הישראלי זהה, למעט שינויים 

 לאומי-הבין לתקןותוספות לאומיים, 

IEC 60998-2-1 – Second edition: 

2002-12 

IEC 60998-2-2 התקני  – 2.2 חלק 60998"י ת

חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש 

דרישות  ביתי ולשימושים דומים:

מיוחדות להתקני חיבור נפרדים 

 עם יחידות הידוק לא מתוברגות

התקן הישראלי זהה, למעט שינויים 

 לאומי-הבין לתקןותוספות לאומיים, 

IEC 60998-2-2 – Second edition: 

2002-12 

IEC 61058-1:2000   מפסקים  – 1חלק  61058ת"י

 למכשירים: דרישות כלליות

למעט שינויים התקן הישראלי זהה, 

 לאומי-לתקן הבין, לאומיים ותוספות

IEC 61058-1 – Edition 3.2: 2008-04 

IEC 61167  התקן הישראלי זהה, למעט שינויים   נורות הלידי מתכת – 61167ת"י

 לאומי -לתקן הבין, )א(לאומיים ותוספות

IEC 1167 – First edition: 1992-08 

Amendment 1: 1995-03 

Amendment 2: 1997-04 

Amendment 3: 1998-07 

IEC 61199  אורניות ונורות פל – 61199ת"י

דרישות  –בעלות כיפה אחת 

  בטיחות

התקן הישראלי זהה, למעט שינויים 

 לאומי-לתקן הבין, )א(לאומיים ותוספות

IEC 61199 – Second edition: 1999-10 

IEC 61347 (all parts)  אבזרי  –)על חלקיו(  61347ת"י

 הפעלה ובקרה לנורות

למעט  סדרת התקנים הישראליים זהה,

, לסדרת )א(לאומיים שינויים ותוספות

  IEC 61347 לאומיים-הבין התקנים

IEC 61347-1  אבזרי הפעלה  – 1חלק  61347ת"י

דרישות כלליות  ובקרה לנורות:

 ודרישות בטיחות

התקן הישראלי זהה, למעט שינויים 

 לאומי-לתקן הבין ,)א(לאומיים ותוספות

IEC 61347-1 – Edition 2.2: 2012-11 

 )המשך הטבלה בעמוד הבא(
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לאומי -התקן הבין

 המאוזכר
 חל במקומוההתקן הישראלי 

 הערות

  ההערות בעמודת המפורט המידע)

 )זה תקן הכנת ליום נכון

IEC 61347-2-9  אבזרי  – 2.9חלק  61347ת"י

הפעלה ובקרה לנורות: דרישות 

לנורות המיועדים מיוחדות לנטלים 

 אורניות(ופל נורותפריקה )למעט 

התקן הישראלי זהה, למעט שינויים 

 לאומי-לתקן הבין ,)א(לאומיים ותוספות

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

 

IEC 61558 (all parts)  בטיחות  –)על חלקיו(  61558ת"י

של שנאי הספק, יחידות הספקת 

 כוח ומוצרים דומים 

למעט  סדרת התקנים הישראליים זהה,

, לסדרת לאומיים שינויים ותוספות

 IEC 61558התקנים 

IEC 61558-1:2005  בטיחות של  – 1חלק  61558ת"י

 , מגוביםכוח ספקישנאי הספק, 

ומוצרים דומים: דרישות כלליות 

  ובדיקות

התקן הישראלי זהה, למעט שינויים 

 לאומי-לתקן הבין, לאומיים ותוספות

IEC 61558-1 – Second edition: 2005-09 

Amendment 1:2009-02 

IEC 61558-2 (all parts)  על חלקיו(  2חלק  61558ת"י(– 

בטיחות של שנאי הספק, יחידות 

הספקת כוח ומוצרים דומים: 

  דרישות מיוחדות

למעט  סדרת התקנים הישראליים זהה,

, לסדרת לאומיים שינויים ותוספות

 IEC 61558-2התקנים 

IEC 61558-2-5  בטיחות של  – 2.5חלק  61558ת"י

מגובים, ספקי כוח , םשנאי

ובדיקות דרישות ושילוביהם: 

עבור מכונות מיוחדות לשנאים 

מכונות עבור כוח ספקי גילוח, ל

ולספקי כוח המשולבים  גילוח

 במכונות גילוח

התקן הישראלי זהה, למעט שינויים 

 לאומי-לתקן הבין ,)א(לאומיים ותוספות

IEC 61558-2-5 – Edition 2.0: 2010-06 

IEC 61558-2-6  בטיחות של  – 2.6חלק  61558ת"י

מגובים, ספקי כוח , םשנאי

למתחי הספקה עד  ומוצרים דומים

ובדיקות : דרישות וולט 1100

דדים מיוחדות לשנאי בטיחות מבַ 

ולספקי כוח הכוללים שנאי 

 דדיםבטיחות מבַ 

התקן הישראלי זהה, למעט שינויים 

 לאומי-לתקן הבין ,)א(לאומיים ותוספות

IEC 61558-2-6 – Edition 2.0: 2009-02 

IEC 61643-11  התקני הגנה  – 11חלק  61643ת"י

מפני נחשולי מתח וזרם המחוברים 

למערכות הספקת חשמל במתח 

נמוך: דרישות ביצועים ושיטות 

 .בדיקה

התקן הישראלי זהה, למעט שינויים 

 לאומי-לתקן הבין ,)א(לאומיים ותוספות

IEC 61643-11 – Edition 1.0: 2011-03 

 הערות לטבלה:

 (.1חלק  20זה )ת"י ישראלי אינם רלוונטיים לתקן הלאומיים השינויים והתוספות  (א)

  יש חלקים שעדיין לא אומצו כתקנים ישראליים. IEC 60320לאומיים -בסדרת התקנים הבין (ב)

 חלים אף הם בתקן ישראלי זה, לפי העניין. חלקים אלה
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 לסעיף יוסף: -

 תקנים ישראליים

 דרישות ליעילות אנרגטית וסימון –נטלים לנורות פלואורניות  - 5485ת"י 

 ושיטות מדידה של אופייני הפרעות רדיו יםגבול תאימות אלקטרומגנטית: - 15חלק  961ת"י 

 של ציוד תאורה חשמלי וציוד דומה

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

 אמפר למופע( 16זרם מבוא עד  בעל)ציוד 

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

לציוד  במערכות ציבוריות להספקת חשמל במתח נמוך, (flicker) והבהובים

 אמפר למופע שאינו מצריך חיבור בתנאים מיוחדים 16זרם נקוב עד  בעל

 מסמכים ישראלייםחוקים, תקנות ו

 (, על עדכוניו1983-02-24מיום  4465)קובץ התקנות  1983-צו הגנת הצרכן )סימון טובין( התשמ"ג -

 עדכוניהן, על 2009-התשס"ט ,רנית(ותקנות מקורות אנרגיה )מדד יעילות מזערית לנטל לנורה פלוא -

0.3. General requirements 

 :, כמפורט להלן0.3.204-0.3.201לסעיף יוספו סעיפים 

לדרישות החלק הרלוונטי  תתאים, 20אחד מחלקי סדרת התקנים הישראליים ת"י  החל עליש מנורה .0.3.201

 (.1חלק  20ולדרישות תקן זה )ת"י  20של סדרת התקנים הישראליים ת"י 

אחד מחלקי סדרת  ה, אך חל עלי20אחד מחלקי סדרת התקנים הישראליים ת"י  האין חל עליש מנורה .0.3.202

ולדרישות תקן זה  הלאומי החל עלי-תאים לדרישות התקן הביןת ,IEC 60598לאומיים -התקנים הבין

  (.1חלק  20)ת"י 

 .0בישראל חל איסור על שימוש במכשירים מסוג  .0.3.203

 אלקטרומגנטיתתאימות  .0.3.204

 .לדרישותיו הרלוונטיותהמנורה תתאים  15חלק  961לפי התקן הישראלי ת"י  בבדיקה .0.3.204.1

 לדרישותיו הרלוונטיות.המנורה תתאים  3.2חלק  61000ת"י לפי התקן הישראלי  בבדיקה .0.3.204.2

 שותיו הרלוונטיות.לדריהמנורה תתאים  3.3חלק  61000ת"י לפי התקן הישראלי  בבדיקה .0.3.204.3

0.5. Components of luminaires  

 :, כמפורט להלן0.5.202-0.5.201לסעיף יוספו סעיפים  

  ,בשיטה לחישוב מדד נצילות האנרגייהבסעיף הדן  ,5485ישראלי ת"י התקן בבדיקה לפי ה .0.5.201

במדד היעילות המזערית כמפורט ב"תקנות מקורות אנרגיה )מדד יעילות לפחות הנטל יעמוד 

 , על עדכוניהן.2009-מזערית לנטל לנורה פלואורנית(", התשס"ט

 .5485ישראלי ת"י הכמפורט בתקן  מדד נצילות האנרגייההנטל יסומן בסימון  .0.5.202
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SECTION 1: TERMS AND DEFINITIONS 

1.2. Terms and definitions 

1.2.21. class 0 luminaire (applicable to ordinary luminaires only) 

 יוסף:הגדרה בסוף ה 

 מידע בלבד.להגדרה זו מובאת  

 

 

SECTION 3: MARKING 

3.1   .General  

 בסוף הסעיף יוסף:

הגנת הצרכן הסימון שבצו פרטי את יכלול יהיה בשפה העברית ושלהלן הסימון נוסף לאמור לעיל 

 :כמפורט להלן ,, על עדכוניו1983-התשמ"ג ,)סימון טובין(

 ;3( בסעיף 2פרט הסימון ) -

 ;3( בסעיף 3פרט הסימון ) -

 ;3א( בסעיף 4פרט הסימון ) -

 ;3( בסעיף 5פרט הסימון ) -

 . 3( בסעיף 6פרט הסימון ) -

 




