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גבולות לזרמי הרמוניות הנוצרים  –תאימות אלקטרומגנטית: גבולות 
על ידי ציוד המחובר לרשתות ציבוריות של מתח נמוך עם זרם מבוא 

 אמפר למופע 75אמפר ועד  16-הגדול מ
 

Electromagnetic compatibility (EMC): Limits – Limits for harmonic currents produced by 
equipment connected to public low-voltage systems with input current >16 A and  75 A 

per phase 
 
 
 

 לעיון ולמתן הערות
 

 

 
 מסמך זה הוא הצעה בלבד
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 בהרכב זה:הפרעות מולכות ברשת הזינה,  – 580904מומחים הועדת הוכן על ידי  זה גיליון תיקון

 דוד ברלה )יו"ר(, זוהר וינבוים, אברהם יניב, אנטולי ליפסקי, יורי רוזנברג

 

 .גיליון התיקוןזיוה שלו ריכזה את עבודת הכנת 
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   גיליון תיקוןהודעה על 

 זההגיליון תיקון זה 

  טכניקהלאומית לאלקטרו-הנציבות הביןשל  לגיליון התיקון

            IEC 61000-3-12:2011/AMD1: 2021-06 

 

 את מעדכןגיליון תיקון זה 

 4201 אוגוסטמ 12.3חלק  61000התקן הישראלי ת"י 

 )וראו הערה לאומית בסעיף חלות התקן(

 

  

 עדכניות התקן

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

 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

 פרסומו ברשומות.תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד 

 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

 לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו,כל המייצר מוצר, המתאים 

 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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 לגיליון התיקון הישראליהקדמה 

 לאומית לאלקטרוטכניקה-הנציבות הבין של תיקוןה גיליוןישראלי זה הוא  תיקון גיליון

1IEC 61000-3-12:2011/AMD שאושר כלשונו כגיליון תיקון ישראלי. ,2021 יונימ 

 מובא להלן בשפה האנגלית. לאומית לאלקטרוטכניקה-הביןהנציבות גיליון התיקון של 

 

 :זה כולל את השינויים העיקריים שלהלן גיליון תיקון

 צריכת הזרם של הציוד הנבדק קטנה לפעול כאשר ציוד בודק יצרן הכיצד על ההמתארות הנחיות  והוספ -

 (;אמפר 75-אמפר ל 16חל על ציוד שצריכת הזרם שלו בין זה תקן )אמפר  16-מ

 ;Normative references – 2 עודכן סעיף -

 בגבולות ההרמוניה החמישית;נעשו הקלות  -

 דרישות התיעוד;עודכנו  -

 (.A.2, למזגני האוויר נוספו משאבות חום )סעיף בדיקה של ציודתנאי הדן ב )נורמטיבי( Annex A-ב -

 

 

 שינויים לחלק העברי של התקן:

 

 לאומי(-התקן הביןשל  1)תרגום סעיף  חלות התקן

 בסוף הסעיף בחלק העברי של התקן תוסף הערה לאומית, כמפורט להלן:

 :לאומית הערה

 ( 3.12חלק  61000"י ת) זה ישראלי לתקן 1מס'  התיקון ןגיליוברשומות של  םפרסוההחל מיום 

 תיקון ה גיליון ללא 2014 אוגוסטמ 3.12 חלק 61000"י ת, יהיו בתוקף הן התקן הישראלי 2026ביוני  30 ועד

 שלו. 1התיקון מס'  ןגיליו לרבות 2014 אוגוסטמ 3.12 חלק 61000"י תהישראלי התקן  הן, ושלו 1' מס

 שלו. 1התיקון מס'  ןגיליו לרבות( 3.12חלק  61000"י ת)זה  ישראלי תקן רק בתוקף יהיה זו תקופה בתום
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