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השינויים בטבלה זו ביחס לטבלה שנשלחה במסגרת תיקון 13 מודגשים בכחול

E39 - לחלות הת"י הוסף תבריג נוסףV
קיימים בארץ מוצרים 

המיובאים מארה"ב שהתקן 
הבינ"ל המאומץ לא חל 

עליהם. יש לבדוק אותם לפי 
תקן של ארה"ב

  IEC 60598-1  איזכור התקן הבינ " ל
הוחלף בת " י  20-1 שמאמץ תקן בינ " ל  

זה . 

ת " י  20-1 הינו ת " י  
רשמי . 

הפניה לחלקי סדרת ת"י 20 במקום 
IEC 60598 לחלקי סדרה בינ"ל

סדרת התקנים ת"י 
20 הינה רשמית.

הפניה לת " י  900-1 במקום לתקן  
IEC 60335-1  הבינ " ל

ת " י  900-1 הינו ת " י  
רשמי 

הפניה לחלקי סדרת ת"י 60227 
 IEC במקום לחלקי סדרה בינ"ל

60227

סדרת התקנים ת"י 
60227 הינה רשמית.

הפניה לחלקי סדרת ת"י 60245 
 IEC במקום לחלקי סדרה בינ"ל

60245

סדרת התקנים ת"י 
60245 הינה רשמית.

חלות התקן 1

 Normative

מס' הסעיף 
בתקן 

הישראלי

שם הסעיף 
בתקן הישראלי

קריטריון מס' 2מהות השינוי בתקן הישראלי
דרישות הנגזרות 
מהוראות חיקוק 
בישראל והפניות 
להוראות כאמור

קריטריון מס' 4    הפנייה 
לתקנים בינל'אחרים או 
לחלקים בהם, ובלבד 

שההפנייה היא לתקן הבינל' 
עצמו או שהתקן הבינל' אומץ 

כלשונו, או בשינויים 
מתחייבים על פי החוק או 
בשינויים לאומיים מיוחדים 

שאושרו ע"י השרים

נימוקים לשינויים לאומיים מתחייבים לפי פירוט השינויים
חוק התקנים



מס' הסעיף 
בתקן 

הישראלי

שם הסעיף 
בתקן הישראלי

קריטריון מס' 2מהות השינוי בתקן הישראלי
דרישות הנגזרות 
מהוראות חיקוק 
בישראל והפניות 
להוראות כאמור

קריטריון מס' 4    הפנייה 
לתקנים בינל'אחרים או 
לחלקים בהם, ובלבד 

שההפנייה היא לתקן הבינל' 
עצמו או שהתקן הבינל' אומץ 

כלשונו, או בשינויים 
מתחייבים על פי החוק או 
בשינויים לאומיים מיוחדים 

שאושרו ע"י השרים

נימוקים לשינויים לאומיים מתחייבים לפי פירוט השינויים
חוק התקנים

הפניה לת"י 60529 במקום לתקן 
IEC 60529 הבינ"ל

ת"י 60529 מאמץ ללא 
 IEC שינויים ותוספות את

60529

הפניה לחלקי סדרת ת " י  20 במקום  
IEC 60598  לחלקי סדרה בינ " ל

סדרת התקנים ת " י  
20 הינה רשמית 

הפניה לת"י 20-1 במקום לתקן 
IEC 60598-1 הבינ"ל

ת"י 20-1 הינו ת"י 
רשמי

הפניה לת"י 61058-1 במקום לתקן 
IEC 61058 -1 הבינ"ל

ת"י 61058-1 מאמץ תקן 
בינ"ל IEC 61058-1 בשינויים 

ותוספות לאומיים. שינויים 
אלה הינם מתחייבים בלבד. 

ראה לשונית 61058-1 במסמך 
זה

הוספה הפניה לצו הגנת הצרכן (סימון 
טובין), תשמ"ג-1983

דרישות הסימון הינן 
בהתאם לצו הגנת 

הצרכן (סימון טובין), 
תשמ"ג-1983

UL 496 הוספה הפניה לתקןV
קיימים בארץ מוצרים 

המיובאים מארה"ב שהתקן 
הבינ"ל המאומץ לא חל 

עליהם. יש לבדוק אותם לפי 
תקן של ארה"ב

2Definitions

הוספו הגדרות לאריזה ,  לאריזה  
כוללת ולמוצר מוחדש .  ההגדרות  

זהות כלשונן להגדרות המפורטות בצו  
סימון טובין . 

התאמה לצו הגנת  
הצרכן  ( סימון טובין ) - 

1983  
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בתקן הישראלי

קריטריון מס' 2מהות השינוי בתקן הישראלי
דרישות הנגזרות 
מהוראות חיקוק 
בישראל והפניות 
להוראות כאמור

קריטריון מס' 4    הפנייה 
לתקנים בינל'אחרים או 
לחלקים בהם, ובלבד 

שההפנייה היא לתקן הבינל' 
עצמו או שהתקן הבינל' אומץ 

כלשונו, או בשינויים 
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בשינויים לאומיים מיוחדים 

שאושרו ע"י השרים

נימוקים לשינויים לאומיים מתחייבים לפי פירוט השינויים
חוק התקנים

4
 General

requirements

הוספה דרישה כי נורה בעלת תבריג 
UL 496 תתאים לתקן E39

V
קיימים בארץ מוצרים 

המיובאים מארה"ב שהתקן 
הבינ"ל המאומץ לא חל 

עליהם. יש לבדוק אותם לפי 
תקן של ארה"ב

8Marking

הוספו דרישות לסימון, הזהות כלשונן 
לדרישות המפורטות בצו הגנת הצרכן.

דרישות הסימון הינן 
בהתאם לצו הגנת 

הצרכן (סימון טובין), 
תשמ"ג-1983
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 מסמך זה הוא הצעה בלבד
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 נורות וציוד עזר שלהן ומאור, בהרכב זה: – 5206על ידי הוועדה הטכנית הוכן תקן זה 

 שחר שרעבי, תמיר אסף - איגוד לשכות המסחר

 אינה ניסנבאום - המועצה הישראלית לצרכנות

 לירון גבע, אשר מורג - התאחדות התעשיינים בישראל

 יזרעאליאורי דומן )יו"ר(, יצחק  - מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים

 צביקה אגוזי - מינוי אישי

 עוזי אלוף, מיכאל ברון - מעבדה – מינוי אישי

 אלכסנדר רודיאק - רשות מדינה – מינוי אישי

 אביסרור שלומי -  הכלכלה והתעשייהמשרד 

 משה גולדברג - רשות ההסתדרות לצרכנות

 סבטלנה קושניר - רשות החשמל

 

 עבודת הכנת התקן.מיכאל שיינגרט ריכז את 
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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 60238 – Edition 9.0: 2016-07  

AMENDMENT 1: 2017-01 

AMENDMENT 2: 2020-01 

 

 זה בא במקום ישראלי תקן

 2013 מספטמבר 60238ישראלי ת"י התקן ה

 2019יולי מ 1 מס' יליון התיקוןג

  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.

 התקן על גיליונות התיקון שלו.המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של 

 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.

 ן רשמי )במלואם או בחלקם( נכנסים לתוקףיש לבדוק אם התקן רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים. תקן רשמי או גיליון תיקו

 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.  ©
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 הקדמה לתקן הישראלי

  (9.0)מהדורה  IEC 60238לאומית לאלקטרוטכניקה -תקן ישראלי זה הוא התקן של הנציבות הבין

  ,2020שלו מינואר  AMENDMENT 2-ו 2017שלו מינואר  AMENDMENT 1לרבות  ,2016 מיולי

 .לאומיים כתקן ישראלי בשינויים ובתוספותשאושר 

 התקן כולל, בסדר המפורט להלן, רכיבים אלה:

 לאומיים )בעברית( בשינויים ובתוספות לאומי-הבין סעיף חלות התקןתרגום  -

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

 התקן )באנגלית(תרגום חלקו העברי של  -

 (באנגלית)לאומי -התקן הבין -

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

ֵחל IEC 60238לאומי -סעיפים נוספים, שאינם קיימים בתקן הבין  במספר  ממוספרים בתקן זה ַה

 .X.101העשרוני 

  1לרבות גיליון התיקון מס' ) 2013מספטמבר  ומהדורה זו של התקן הישראלי באה במקום מהדורת

בשינויים ובתוספות  ,2011 מיוני( 8.2)מהדורה  IEC 60238לאומי -את התקן הבין, שאימצה (2019יולי מ

 .לאומיים

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

 :לנוחות המשתמשים בתקן שלו, ומובאים להלן AMENDMENTS-החדשה של התקן האירופי לרבות ה

 .E10-ו E5 יםעבור בתי נורה מסוימים בעלי תבריג (pull test)הוספה בדיקת משיכה  10.2בסעיף  -

 :18בסעיף  -

  הגדוליםעודכנו מרחקי זחילה ומרווחי אוויר עבור תדרים  Table 13b-בו Table 13a-ב •

 .קילוהרץ 30-מ

 של אבזר הפעלה ובקרה. (Uout)ספה התייחסות למתח עבודה מקסימלי בקביעת מרווחי אוויר הּו •

 ,הושמטה שיטת חישוב חלופית (ball-pressure test)דור כ-ץבפסקה המתייחסת לבדיקת לח 21.1בסעיף  -

 להלן:מפורט כ

In case of doubt, the depth of the impression is measured and the diameter ∅ calculated 

using the formula: ∅ = 2√𝑝(5 − 𝑝) , where p is the depth of impression . 

 השוואה מדוקדקת בין המהדורות יש לעיין בנוסח המלא שלהן. לשם
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 (לאומיים לאומי בשינויים ובתוספות-של התקן הבין 1סעיף תרגום )חלות התקן 

 הערה:

 בגופן שונה.בסעיף זה מובאים הלאומיים השינויים והתוספות 

, המיועדים לחיבור E39 מטיפוס אדיסוןו E14 ,E27 ,E40אדיסון מטיפוס תקן זה חל על בתי נורה בעלי תבריג 

 בלבד לזינה. (seluminair-emis1)למחצה -מנורותשל נורות ושל 

 התקן חל גם על בתי נורה בעלי מפסק לשימוש במעגלי זרם חילופים בלבד, כאשר מתח העבודה אינו גדול 

 .(.r.m.s)וולט ערך אפקטיבי  250-מ

בטור, שמתח -מחוברות-ועדים לחיבור של נורותהמי E5אדיסון מטיפוס על בתי נורה בעלי תבריג חל גם תקן זה 

על בתי נורה בעלי גם  , והוא חללשימוש בתוך מבנים ,וולט, אל רשת החשמל 25-העבודה שלהן אינו גדול מ

 בטור, שמתח העבודה שלהן אינו גדול -מחוברות-המיועדים לחיבור של נורות E10אדיסון מטיפוס תבריג 

 E10על בתי נורה חל זה תקן  ,כמו כן .להם צהומחוש בתוך מבנים וולט, אל רשת החשמל, לשימו 60-מ

בתי נורה אלה אינם מיועדים  לזינה. ותיחיד ותחיבור של נור , עבור(building-in)נים להיות מוב  המיועדים 

 למכירה קמעונית. 

אדיסון, מטיפוס שונים מבתי נורה בעלי תבריג הבתי נורה ב גםדן , תקן זה ישים באופן סבירככל שהדבר 

 בטור אל הזינה.-מחוברות-המיועדים לחיבור של נורות

 :הערה

 על עץ חג המולד. המונחותשרשרות תאורה בלדוגמה  משמשכזה של בית נורה  טיפוס

  (.adaptersים )אמת  מַ בגם  דןככל שהדבר ישים באופן סביר, תקן זה 

 ,(luminaire) מגוף תאורהבתי נורה המהווים, במלואם או בחלקם, חלק בלתי נפרד בגם  דןתקן זה 

אחרות, הדרישות כל הדרישות עבור בתי הנורה בלבד. דן בבמכשירים. התקן  להיות מותקניםאו המיועדים 

 כגון דרישות להגנה מפני הלם חשמלי באזור ההדקים או בכיפת הנורה, נידונות בתקן הרלוונטי למכשיר,

החל עליו. בתי נורה תקן לפי הנבדק הציוד האמור  כאשרלאחר התקנת בית הנורה בציוד המתאים, ונבדקות 

של  יצרנים המשמשים(, snap-on outer shellוכן בתי נורה המצוידים במעטה חיצוני לחיבור מהיר ) ,כאלה

 אינם מיועדים למכירה קמעונית.  בלבד מנורות

תאורה באזורי מגורים  תקן זה חל על בתי נורה המיועדים לשימוש הן בתוך מבנים והן מחוצה להם, במתקני

עבור  בהם תנאים מיוחדים, למשל ששורריםנר. במקומות -ובאזורי תעשייה. התקן חל גם על בתי נורה לנורות

, בכלי רכב ובמקומות מסוכנים, כמו מקומות המּועדים לסכנת כלי שיטעל גבי סיפונם של תאורת רחוב, 

 שיידרשו מבנים מיוחדים. ייתכןהתפוצצות, 

 מצבי תאורה. 3בעלי  E26dתקן זה אינו חל על בתי נורה 

 תקן זה מבוסס על הנתונים הנוגעים לנורות לשימושי תאורה כלליים, המפורטים להלן:

 ;אמפר 2-מאינו גדול משמשות לנורות עם זרם ש E14כיפות   -

 ;אמפר 4-ממשמשות לנורות עם זרם שאינו גדול  E27כיפות   -

אם מתח הזינה אמפר  32-אמפר, או אינו גדול מ 16-ממשמשות לנורות עם זרם שאינו גדול  E40כיפות   -

 .(6.3-ו 5.5 סעיפים )ראו וולט 130-הנקוב אינו גדול מ

 תקן הישראלי ב מפורטות טמפרטורות הפעולה המרביות שלהם, במנורותבתי נורה משמשים  כאשר

 .(על חלקיו) 20ת"י 
 

                                        
 .למחצה נמצאות בהכנה-למנורות דרישות לבתי נורה המתאימים  1
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 לאומי-לסעיפי התקן הבין הלאומייםפירוט השינויים והתוספות 

 

2. Normative references 

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

 להלן:מפורט ישראליים, כ

 לאומי -התקן הבין

 וזכראהמ
 במקומו החלהתקן הישראלי 

IEC 60227 (all parts)  כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים  –)על חלקיו(  60227ת"י

 וולט 450/750-נקובים שאינם גדולים מ

IEC 60245 (all parts)  מתחים נקובים שאינם  –כבלים מבודדים בגומי  –)על חלקיו(  60245ת"י

 וולט 450/750-גדולים מ

IEC 60529: 1989 

Amendment 1:1999 

Amendment 2:2013 

 (IPדרגות ההגנה שמספקות מעטפות )קוד  – 60529ת"י 

IEC 60598-1  מנורות: דרישות כלליות ובדיקות – 1חלק  20ת"י 

IEC 61058-1:2000  למכשירים: דרישות כלליותמפסקים  – 1חלק  61058ת"י 

 יוסף:בסוף הסעיף   -

 לאומייםתקנים 

UL 496 – Lampholders 

 

4. General requirement 

 :יוסףבסוף הסעיף 

התקן של המעבדות המוכרות  יעמדו בבדיקות ובדרישות של 39Eאדיסון  מטיפוס בתי נורה בעלי תבריג

 .UL 496 (ארה"בשל חברות הביטוח )ב

 
8. Marking 

 :כמפורט להלן ,8.101סעיף  יוסףסעיף ה בסוף

 :להלןש בפרטיםקיימה -שפה העברית בסימון ברור וברביסומנו נורה או אריזתו הבית  8.101

 ;(א)שם היבואן ומענו –מיובא  בית הנורהאם ו, וסימן המסחר הרשום שלו )אם יש( שם היצרן ומענו  -

 ארץ הייצור.  -

 

                                        
 .ואת סימן המסחר הרשום שלו )אם יש( מיובא, אין חובה לסמן את שם היצרן ומענו בית הנורהאם  (א)
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 

____________ 

 
EDISON SCREW LAMPHOLDERS 

 
FOREWORD 

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising 
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote 
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To 
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, 
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC 
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested 
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely 
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by 
agreement between the two organizations. 

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an 
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation 
from all interested IEC National Committees.  

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National 
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC 
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any 
misinterpretation by any end user. 

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications 
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence 
between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in 
the latter. 

5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity 
assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any 
services carried out by independent certification bodies. 

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication. 

7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and 
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or 
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and 
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC 
Publications.  

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is 
indispensable for the correct application of this publication. 

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of 
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. 

International Standard IEC 60238 has been prepared by subcommittee 34B: Lamp caps and 
holders, of IEC technical committee 34: Lamps and related equipment. 

This ninth edition cancels and replaces the eighth edition published in 2004, Amendment 1: 
2008 and Amendment 2:2011. This edition constitutes a technical revision. 

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous 
edition: 

a) Addition of a pull test for certain E5 and E10 lampholders. 

b) Annex D listing amended requirements/clauses which require products to be retested. 



IEC 60238:2016 © IEC 2016 – 5 – 

The text of this standard is based on the following documents: 

FDIS Report on voting 

34B/1852/FDIS 34B/1860/RVD 

 
Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on 
voting indicated in the above table. 

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2. 

In this standard, the following print types are used:  

– compliance statements: in italic type. 

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 
the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data 
related to the specific publication. At this date, the publication will be  

 reconfirmed, 

 withdrawn, 

 replaced by a revised edition, or 

 amended. 
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EDISON SCREW LAMPHOLDERS 
 
 
 

1 Scope 

This International Standard applies to lampholders with Edison thread E14, E27 and E40, 
designed for connection to the supply of lamps and semi-luminaires1 only. 

It also applies to switched-lampholders for use in AC circuits only, where the working voltage 
does not exceed 250 V r.m.s. 

This standard also applies to lampholders with Edison thread E5 designed for connection to 
the supply mains of series connected lamps, with a working voltage not exceeding 25 V, to be 
used indoors, and to lampholders with Edison thread E10 designed for connection to the 
supply mains of series connected lamps, with a working voltage not exceeding 60 V, to be 
used indoors or outdoors. It also applies to lampholders E10 for building-in, for the 
connection of single lamps to the supply. These lampholders are not intended for retail sale. 

As far as it reasonably applies, this standard also covers lampholders other than lampholders 
with Edison thread designed for connection of series-connected lamps to the supply. 

NOTE This type of lampholder is for example used in Christmas tree lighting chains. 

As far as it reasonably applies, this standard also covers adapters. 

This standard also covers lampholders which are, wholly or partly, integral with a luminaire or 
intended to be built into appliances. It covers the requirements for the lampholder only. For 
all other requirements, such as protection against electric shock in the area of the terminals 
or of the lamp cap, the requirements of the relevant appliance standard are observed and 
tested after building into the appropriate equipment, when that equipment is tested according 
to its own standard. Such lampholders as well as lampholders provided with a snap-on outer 
shell, for use by luminaire manufacturers only, are not for retail sale. 

This standard applies to lampholders to be used indoors or outdoors in residential as well as 
in industrial lighting installations. It also applies to candle lampholders. In locations where 
special conditions prevail, as for street lighting, on board ships, in vehicles and in hazardous 
locations, for example where explosions are liable to occur, special constructions may be 
required. 

This standard does not apply to three-light lampholders E26d. 

This standard is based on the following data relative to lamps for general lighting service: 

– caps E14 are used for lamps with a current not exceeding 2 A; 

– caps E27 are used for lamps with a current not exceeding 4 A; 

– caps E40 are used for lamps with a current not exceeding 16 A, or 32 A if the nominal 
voltage of the supply does not exceed 130 V (see 5.5 and 6.3). 

Where lampholders are used in luminaires, their maximum operating temperatures are 
specified in IEC 60598. 

___________ 

1 Requirements for lampholders suitable for semi-luminaires are under consideration. 
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2 Normative references 

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document 
and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. 
For undated references, the latest edition of the referenced document (including any 
amendments) applies. 

IEC 60061-1, Lamp caps and holders together with gauges for the control of 
interchangeability and safety – Part 1: Lamp caps 

IEC 60061-2, Lamp caps and holders together with gauges for the control of 
interchangeability and safety – Part 2: Lampholders 

IEC 60061-3, Lamp caps and holders together with gauges for the control of 
interchangeability and safety – Part 3: Gauges 

IEC 60068-2-32:1975, Basic environmental testing procedures – Part 2-32: Tests – Test Ed: 
Free fall 

IEC 60068-2-75:2014, Environmental testing – Part 2-75: Tests – Test Eh: Hammer tests 

IEC 60112:2003, Method for the determination of the proof and the comparative tracking 
indices of solid insulating materials  
Amendment 1:2009 

IEC 60227 (all parts), Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and 
including 450/750 V 

IEC 60245 (all parts), Rubber insulated cables – Rated voltages up to and including 
450/750 V 

IEC 60352-1:1997, Solderless connections – Part 1: Wrapped connections – General 
requirements, test methods and practical guidance 

IEC 60399, Barrel thread for lampholders with shade holder ring 

IEC 60417, Graphical symbols for use on equipment (available at: http://www.graphical-
symbols.info/equipment) 

IEC 60529:1989, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)   
Amendment 1:1999  
Amendment 2:2013 2 

IEC 60598-1, Luminaires – Part 1: General requirements and tests 

IEC 60630, Maximum lamp outlines for incandescent lamps 

IEC 60695-2-11:2014, Fire hazard testing – Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods 
– Glow-wire flammability test method for end-products (GWEPT) 

IEC 60695-11-5, Fire hazard testing – Part 11-5: Test flames – Needle-flame test method – 
Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance 

___________ 

2  A consolidated edition 2.2 (2013) exists including edition 2.0 (1989) and its Amendment 1 (1999) and 
Amendment 2 (2013). 
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IEC 61058-1:2000, Switches for appliances – Part 1: General requirements 

ISO 4046-4:2002, Paper, board, pulps and related terms – Vocabulary – Part 4: Paper and 
board grades and converted products 

3 Terms and definitions 

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.  

3.1  
cord-grip lampholder 
lampholder incorporating a method of retaining a flexible cord by which it may then be 
suspended 

3.2  
threaded entry lampholder 
lampholder incorporating a threaded component at the point of entry of the supply wires 
permitting the lampholder to be mounted on a mating threaded support  

Note 1 to entry: A threaded entry lampholder was formerly called a “nipple lampholder”. 

3.3  
backplate lampholder 
lampholder so designed as to be suitable for mounting by means of an associated or integral 
backplate, directly onto a supporting surface or appropriate box 

3.4  
lampholder for building-in 
lampholder designed to be built into a luminaire, an additional enclosure or the like 

3.4.1  
unenclosed lampholder 
lampholder for building-in so designed that it requires additional means, for example an 
enclosure, to meet the requirements of this standard with regard to protection against electric 
shock 

3.4.2  
enclosed lampholder 
lampholder for building-in so designed that on its own it fulfils the requirements of this 
standard with regard to protection against electric shock and IP classification, if appropriate 

3.5  
independent lampholder 
lampholder so designed that it can be mounted separately from a luminaire and at the same 
time providing all the necessary protection according to its classification and marking 

3.6  
terminal/contact assembly 
part or assembly of parts which provides a means of connection between the termination of a 
supply conductor and the contact making surfaces of the corresponding lamp cap 

Note 1 to entry: For clarification of some definitions, see also Figure 17. 

3.7  
outer shell 
cylindrical component protecting the user from contact with the lamp cap.  

Note 1 to entry: It may or may not be provided with an external screw thread for fixing a shade ring. 
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