
(פרק א)למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרח , דרישות מיוחדות למכשירי קירור: בטיחות– מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים  -  00900-02-24-0י "ת

IEC 60335-2-24 - Edition 8.0: 2020-09טבלת השינויים לאימוץ 

.לא התקיימה ועדת אימוץ. 2017-04- שלו מAmendment 2לרבות , 2012-05-לאומי מ- של התקן הבין7.1 שאימץ את מהדורה 900-2-24י "שהוגשה לממונה עם ת, 2017 מנובמבר 2.24 חלק 900י " של תND-מבוסס על טבלת ה

2021-10: (חודש ושנה)אליו מתייחסת הטבלה , מהדורת התקן הישראלי

2021/10/10: (התאריך האחרון בו הוכנה הטבלה או עודכנה)עדכון הטבלה /תאריך הכנת

לעומת התקן הישראלי הקייםלעומת התקן המאומץ

  900-1י "הפניה לתחלות

 IEC-הרשמי במקום ל

V

י "הוספת הפניה לתחלות

אחרים להפניה הקיימת 

 אחריםIECלתקני 

V

חלק . מידע לידיעה

מהתקנים הדנים במבנה 

ובהפעלה של מכשירי קירור 

י"אומצו כת

החלפת אזכור של חלות

IEC60335-2-75י " בת

2.75 חלק 900

V

מידע אודות מכשירים 

שהתקן לא חל (מנפקים)

עליהם והתקנים שכן חלים 

עליהם

החלפת אזכור של חלות

IEC60335-2-89י " בת

2.89 חלק 900

V

מידע אודות מכשירים 

שהתקן  (מקררים מסחריים)

לא חל עליהם והתקנים שכן 

חלים עליהם

2

 900-1י "הפניה לתהערה לאומית

 IEC-הרשמי במקום ל

60335-1

V

2
Normative 

references

 IEC 60079-1החלפת 

 1 חלק 60079י "בת

הזהה לתקן  (2016)

המאומץ

V

2
Normative 

references

 IEC 60079-7החלפת 

 7 חלק60079י "בת

(2018)

V

 5.3התקן מפנה לבדיקות בסעיף 

בסעיף זה לא . IEC 60079-7של  

 60079י "בוצעו שינויים לאומיים בת

7חלק 

2
Normative 

references
60079-15י "ת

 IEC 60079ההפניות לתקני סדרת 

לבדיקות ולסעיפים , הם לנתונים

ספציפיים בתקנים שלא שונו במהלך 

אימוצם כתקן ישראלי

2
Normative 

references
60079-20-1י "ת

 IEC 60079ההפניות לתקני סדרת 

לבדיקות ולסעיפים , הם לנתונים

ספציפיים בתקנים שלא שונו במהלך 

אימוצם כתקן ישראלי

2
Normative 

references

-IEC 60252החלפה של 

1 חלק 60252י "בת` 1

V

התקן מפנה לבדיקות ולהערכת 

 5.16.5, 5.16.3התוצאות בסעיפים  

. IEC 60252-1 של 5.16.7-ו

בסעיפים אלה  לא בוצעו שינויים 

1 חלק60252י "לאומיים בת

2
Normative 

references

-IEC 60598החלפה של 

 הרשמי20-1י " בת1
V

2
Normative 

references

 ISO 7010החלפה של 

7010י "בת

V

 W021ההפניה היא עבור הסמל 

בסמל זה לא הוכנסו  (חומר דליק)

.7010י "שינויים לאומיים בת

2
Normative 

references
י רשמי"ת900-2-5י "ת

2
Normative 

references

י "הוספת אזכור של  ת

900-1

V

2
Normative 

references

י "הוספת אזכור של ת

 הרשמי62552

V

2
Normative 

references

הוספת אזכור של תקנות 

מקורות אנרגיה

V

?"ואקום"האם סעיף  נימוקים הבהרה/ המלצה
 לפי חוק התקניםמתחייביםנימוקים לשינויים לאומיים 

יישום דרישת התקן המאומץ

אינו שינוי
הפנייה לתקנים     4' קריטריון מס

ובלבד שההפנייה , אחרים או לחלקים בהם'בינל

אומץ ' עצמו או שהתקן הבינל' היא לתקן הבינל

או בשינויים מתחייבים על פי החוק או , כלשונו

י השרים"בשינויים לאומיים מיוחדים שאושרו ע

פירוט השינויים
(4 ה 8סעיף )הקלה על פי החוק   3' קריטריון מס

התאמת הפניות 

לחקיקה של מדינת 

חוץ או למסמך 

מחייב של גורם 

או לדרישה ' בינל

המופיעה בחקיקה 

או במסמך מחייב

2' קריטריון מס

דרישות הנגזרות 

מהוראות חיקוק 

בישראל והפניות 

להוראות כאמור

מהות השינוי בתקן הישראלי שם הסעיף בתקן 

הישראלי

הסעיף ' מס

בתקן 

הישראלי

 לפי חוק התקניםאינם מתחייביםשינויים ש



לעומת התקן הישראלי הקייםלעומת התקן המאומץ

?"ואקום"האם סעיף  נימוקים הבהרה/ המלצה
 לפי חוק התקניםמתחייביםנימוקים לשינויים לאומיים 

יישום דרישת התקן המאומץ

אינו שינוי
הפנייה לתקנים     4' קריטריון מס

ובלבד שההפנייה , אחרים או לחלקים בהם'בינל

אומץ ' עצמו או שהתקן הבינל' היא לתקן הבינל

או בשינויים מתחייבים על פי החוק או , כלשונו

י השרים"בשינויים לאומיים מיוחדים שאושרו ע

פירוט השינויים
(4 ה 8סעיף )הקלה על פי החוק   3' קריטריון מס

התאמת הפניות 

לחקיקה של מדינת 

חוץ או למסמך 

מחייב של גורם 

או לדרישה ' בינל

המופיעה בחקיקה 

או במסמך מחייב

2' קריטריון מס

דרישות הנגזרות 

מהוראות חיקוק 

בישראל והפניות 

להוראות כאמור

מהות השינוי בתקן הישראלי שם הסעיף בתקן 

הישראלי

הסעיף ' מס

בתקן 

הישראלי

 לפי חוק התקניםאינם מתחייביםשינויים ש

6.101Classification

דרישה שמקררים 

ומקפיאים לשימוש ביתי 

(T)יתאימו לאקלים טרופי 

דרישה שמקררי יין ומקררי 

ספיגה יעמדו בתנאי 

Tאו , N, STאקלים 

      

, לאומי-זו אחת האופציות הקיימות בתקן הבין, עבור המקררים והמקפיאים הביתיים

והמתאימה ביותר לתנאי העבודה של המקררים הביתיים שבשימוש בישראל 

.(העמסת המקרר במזון מבושל, אווירה לחה מאוד בקיץ, טמפרטורה גבוהה)

עובדים בתנאים מבוקרים יותר  (לשימוש בבתי מלון ומשרדים)מקררי יין ומקררי ספיגה 

 מתוך 3)ולכן מאפשרים גם מקררים המתאימים לעבודה בסביבה מתונה יותר  

.(י מאפשר"האופציות שהת

 קבוצות טמפרטורות 4התקן המאומץ מציע 

סביבה עבור המכשירים הנדונים בתקן מתוכם 

יש לבחור אחת או יותר המתאימות ביותר 

.למקום ההפעלה המיועד של המכשיר

 היא אחת האופציות הקיימות Tקבוצת אקלים 

והמתאימה ביותר לתנאי , לאומי-בתקן הבין

העבודה של המקררים  והמקפיאים הביתיים 

אווירה , טמפרטורה גבוהה)שבשימוש בישראל 

המקפיא /העמסת המקרר, לחה מאוד בקיץ

.(במזון שזה עתה בושל

לשימוש בחדרי מלון )מקררי יין ומקררי ספיגה 

עובדים בתנאים מבוקרים  (ומשרדים ממוזגים

יותר ולכן מאפשרים גם מקררים המתאימים 

 מתוך 3)לעבודה בסביבה מתונה יותר  

.(י מאפשר"האופציות שהת

7.201
Marking and 

instructions

הוספת דרישה שלכל 

מכשיר תוסף תווית  

צריכת אנרגיה בהתאם 

לתקנות מקורות אנרגיה 

התייעלות אנרגטית )

ומידע על צריכת אנרגיה 

(של מכשירי קירור

V

V

חומר קירור22.201

איסור שימוש בחומרים 

המפורטים בנספחי 

או פרוטוקול מונטריאול 

דליקים

התאמה לדרישות 

-באמנות בין

לאומיות שישראל 

.חתומה עליהן

חומרי קירור )בטיחות 

(דליקים

32.201

Radiation, toxicity 

and similar hazards

הוספת דרישה לעמוד 

 900בדרישות של סעיף 

 ככל שהדבר ישים1חלק 

מכשירים הבאים במגע 

עם מזון ומשקאות יעמדו 

בדרישות הדירקטיבה 

 ECהאירופית 

1935/2004

V

התאמה 

לדירקטיבה 

אירופית

32.202

Radiation, toxicity 

and similar hazards

הוספת דרישה לעמוד 

 900בדרישות של סעיף 

 ככל שהדבר ישים1חלק 

מכשירים הבאים במגע 

5452י "עם מים יעמדו בת

V

חוק בריאות העם

1 חלק 900י "הפניה לתערכים נקובים201

י הישראלי "הפניה לת

 (י רשמי"ת)הרלוונטי 

מחילה את הדרישה 

:י האב הרשמי"שבת

התאמה למתחי 

ותדרי רשת החשמל 

.הציבורית בישראל

202
תאימות 

אלקטרומגנטית

 900י "דרישת התאמה לת

1חלק 

י הישראלי "הפניה לת

 (י רשמי"ת)הרלוונטי 

מחילה את הדרישה 

י האב הרשמי"שבת

מניעת הפרעות 

באירופה . לסביבה

מכוסה 

EMCבדירקטיבת 

62552י "הפניה לתדרישות ביצועים203
התאמה לתקנות 

מקורות אנרגיה

באירופה מכוסה 

EuPבדירקטיבת 



(פרק ב)למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרח , דרישות מיוחדות למכשירי קירור: בטיחות– מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים  -  00900-02-24-0י "ת

2020 בפברואר 27 לרבות עדכוניו עד UL 60335-2-24 – Second edition: April 28, 2017טבלת השינויים לאימוץ 

.לא התקיימה ועדת אימוץ. UL 60335-2-24 - 2017 שאימץ את 900-2-24י "שהוגשה לממונה עם ת, 2017 מנובמבר 2.24 חלק 900י " של תND-מבוסס על טבלת ה

2021-10: (חודש ושנה)אליו מתייחסת הטבלה , מהדורת התקן הישראלי

2021/10/10: (התאריך האחרון בו הוכנה הטבלה או עודכנה)עדכון הטבלה /תאריך הכנת

לעומת התקן המאומץ

  900-1י "הפניה לתחלות

 IEC-הרשמי במקום ל

60335-1

V

י אחרים "הוספת הפניה לתחלות

להפניה הקיימת לתקני 

IECאחרים 

V

חלק . מידע לידיעה

מהתקנים הדנים במבנה 

ובהפעלה של מכשירי קירור 

י"אומצו כת

החלפת אזכור של חלות

IEC60335-2-75י " בת

2.75 חלק 900

V

מידע אודות מכשירים 

שהתקן לא חל (מנפקים)

עליהם והתקנים שכן חלים 

עליהם

החלפת אזכור של חלות

IEC60335-2-89י " בת

2.89 חלק 900

V

מידע אודות מכשירים 

שהתקן  (מקררים מסחריים)

לא חל עליהם והתקנים שכן 

חלים עליהם

 900-1י "הפניה לתהערה לאומית

 IEC-הרשמי במקום ל

60335-1

V

2
Normative 

references

-900י "הוספת אזכור של ת

 הרשמי1

VV

חלק . מידע לידיעה

מהתקנים הדנים במבנה 

ובהפעלה של מכשירי קירור 

י"אומצו כת

2
Normative 

references

י "הוספת אזכור של ת

 הרשמי62552

VV

מידע אודות מכשירים 

שהתקן לא חל (מנפקים)

עליהם והתקנים שכן חלים 

עליהם

2
Normative 

references

הוספת אזכור של תקנות 

מקורות אנרגיה

VV

מידע אודות מכשירים 

שהתקן  (מקררים מסחריים)

לא חל עליהם והתקנים שכן 

חלים עליהם

6.101Classification

דרישה שמקררים 

ומקפיאים לשימוש ביתי 

(T)יתאימו לאקלים טרופי 

דרישה שמקררי יין ומקררי 

ספיגה יעמדו בתנאי 

Tאו , N, STאקלים 

, לאומי-זו אחת האופציות הקיימות בתקן הבין, עבור המקררים והמקפיאים הביתיים

טמפרטורה )והמתאימה ביותר לתנאי העבודה של המקררים הביתיים שבשימוש בישראל 

.(העמסת המקרר במזון מבושל, אווירה לחה מאוד בקיץ, גבוהה

עובדים בתנאים מבוקרים יותר  (לשימוש בבתי מלון ומשרדים)מקררי יין ומקררי ספיגה 

 מתוך האופציות 3)ולכן מאפשרים גם מקררים המתאימים לעבודה בסביבה מתונה יותר  

.(י מאפשר"שהת

 קבוצות טמפרטורות סביבה עבור המכשירים 4התקן המאומץ מציע 

הנדונים בתקן מתוכם יש לבחור אחת או יותר המתאימות ביותר למקום 

.ההפעלה המיועד של המכשיר

, לאומי- היא אחת האופציות הקיימות בתקן הביןTקבוצת אקלים 

והמתאימה ביותר לתנאי העבודה של המקררים  והמקפיאים הביתיים 

העמסת , אווירה לחה מאוד בקיץ, טמפרטורה גבוהה)שבשימוש בישראל 

.(המקפיא במזון שזה עתה בושל/המקרר

עובדים  (לשימוש בחדרי מלון ומשרדים ממוזגים)מקררי יין ומקררי ספיגה 

בתנאים מבוקרים יותר ולכן מאפשרים גם מקררים המתאימים לעבודה 

.(י מאפשר" מתוך האופציות שהת3)בסביבה מתונה יותר  

הבהרה/ המלצהיישום דרישת התקן המאומץהחמרה הסעיף ' מס

בתקן 

הישראלי

שם הסעיף בתקן 

הישראלי

2' קריטריון מסמהות השינוי בתקן הישראלי

דרישות הנגזרות 

מהוראות חיקוק 

בישראל והפניות 

להוראות כאמור

 3' קריטריון מס

התאמת הפניות 

לחקיקה של מדינת 

חוץ או למסמך 

מחייב של גורם 

או לדרישה ' בינל

המופיעה בחקיקה 

או במסמך מחייב

הנימוק לבחירת מסלול זה(4 ה 8סעיף )הקלה על פי החוק 
אינו שינויסנכרון בין מסלולים לפי חוק התקניםמתחייביםנימוקים לשינויים לאומיים פירוט השינויים



לעומת התקן המאומץ

הבהרה/ המלצהיישום דרישת התקן המאומץהחמרה הסעיף ' מס

בתקן 

הישראלי

שם הסעיף בתקן 

הישראלי

2' קריטריון מסמהות השינוי בתקן הישראלי

דרישות הנגזרות 

מהוראות חיקוק 

בישראל והפניות 

להוראות כאמור

 3' קריטריון מס

התאמת הפניות 

לחקיקה של מדינת 

חוץ או למסמך 

מחייב של גורם 

או לדרישה ' בינל

המופיעה בחקיקה 

או במסמך מחייב

הנימוק לבחירת מסלול זה(4 ה 8סעיף )הקלה על פי החוק 
אינו שינויסנכרון בין מסלולים לפי חוק התקניםמתחייביםנימוקים לשינויים לאומיים פירוט השינויים

7.1DV.1 – הסעיף לא חל

V

התאמה לתקנות 

. מקורות אנרגיה 

סימון זה נדרש כחלק 

מהתקנה

V. מחייב סימון זהIECתקו . מחייב סימון זהIECתקו 

 תווית  צריכת 7.201

אנרגיה

התאמה לתקנות 

מקורות אנרגיה 

.(חוקים ישראליים)

-באירופה מטופל על

ידי דירקטיבות

חומר קירור22.201

איסור שימוש בחומרים 
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and similar hazards
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 של 201בדרישות סעיף 

הרשמי, 1 חלק 900י "ת

י הישראלי "הפניה לת

 (י רשמי"ת)הרלוונטי 
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י האב הרשמי"שבת

מניעת הפרעות 
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לסביבה וחסינות 

להפרעות 
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ק לבין " דמ70שנפחם בין 
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 :בטיחות – מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים
דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה 

 ולמכשירים לייצור קרח
Household and similar electrical appliances – Safety:  

Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice-makers 
 
 
 
 

 לעיון ולמתן הערות

 
 מסמך זה הוא הצעה בלבד
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 מקררים, בהרכב זה: – 524401המומחים  ועדתעל ידי  הוכןתקן זה 

 )יו"ר( , דן למפרטלאופמן שאולאיציק יוניסי, , אלי דהן, בני הסר, משה ברמן

 

 ריכזה את עבודת הכנת התקן. שלו זיוה
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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-זהה לתקן של הנציבות הבין

IEC 60335-2-24 − Edition 8.0: 2020-09 

 או

 , למעט השינויים והתוספות הלאומיים המצוינים בותקן ישראלי זה, 

 של המעבדות המוכרות של חברות הביטוח )בארה"ב(לתקן זהה 

UL 60335-2-24 – Second edition: April 28, 2017 

 2020בפברואר  27לרבות עדכוניו עד 

 במקוםזה בא ישראלי תקן 

 2018 מיוני 2.24חלק  900התקן הישראלי ת"י 

 מילות מפתח:

 .מקררים, מקפיאים, ציוד קירור, מכשירים לייצור גלידה, ציוד הסעדה, בדיקות חשמלמכשירי חשמל ביתיים, בטיחות חשמל, 

Descriptors:  

electrical household appliances, electrical safety, refrigerators, freezers, cooling equipment, ice cream 

makers, catering equipment, electrical testing. 

 עדכניות התקן

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

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

 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.

 רשמי או גיליון תיקון רשמי )במלואם או בחלקם( נכנסים לתוקף יש לבדוק אם התקן רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים. תקן

 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,

 הישראלי, לסמנו בתו תקן:רשאי, לפי היתר ממכון התקנים 

 

 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 60335-2-24לאומית לאלקטרוטכניקה -תקן ישראלי זה הוא התקן של הנציבות הבין

 ,לאומיים שאושר כתקן ישראלי בשינויים ובתוספות, 2020מספטמבר 

 או

  UL 60335-2-24התקן של המעבדות המוכרות של חברות הביטוח )בארה"ב( תקן ישראלי זה הוא 

 בשינויים ובתוספות כתקן ישראלי שאושר, 2020בפברואר  27לרבות עדכוניו עד , 2017)מהדורה שנייה( מאפריל 

 .לאומיים

 :1 הערה

  (IECלאומי )-הביןתקן ל שני מסלולי התאמה לתקן: מסלול ההתאמההתקן הישראלי מאפשר בחירה בין 

 תוספות לאומיים. בשינויים וב, (UL) אמריקניה ןתקל או מסלול ההתאמה

 ., ויש להיצמד למסלול הנבחר במלואוםמסלוליהלא ניתן לשלב בין שני 

 :2הערה 

 שינוייםב 2012 ממאי( 7.1)מהדורה  IEC 60335-2-24לאומי -הביןהתקן  מאמץ את UL 60335-2-24 התקן האמריקני

 .אמריקניים ובתוספות

 :התקן כולל, בסדר המפורט להלן, רכיבים אלה

 לאומי-הבין לתקן ההתאמה מסלול –א  פרק -

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

 לאומי )בעברית(-ביןלסעיפי התקן ה הלאומיים פירוט השינויים והתוספות

 האמריקני לתקן ההתאמה מסלול –ב  פרק -

o )תרגום סעיף חלות התקן האמריקני בשינויים ובתוספות לאומיים )בעברית 

o )פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן האמריקני )בעברית 

 חלקו העברי של התקן )באנגלית(תרגום  -

 )באנגלית( IEC 60335-2-24 – Edition 8.0: 2020-09לאומי -יןהתקן הב -

 )באנגלית( UL 60335-2-24התקן האמריקני  -

 )באנגלית( IEC 60335-2-24 – Edition 7.1: 2012-05לאומי -יןהתקן הב -

 :3 הערה

 .2012( ממאי 7.1)מהדורה  IEC 60335-2-24 לאומי-הביןיחד עם התקן יש לעיין בתקן האמריקני 

 .האמריקנילאחר התקן  לאומי-לנוחות המשתמשים בתקן, מובא התקן הבין

 

 , 1חלק  900או בתקן הישראלי ת"י  IEC 60335-2-24לאומי -סעיפים נוספים, שאינם קיימים בתקן הבין

או החל במספר  201ממוספרים בתקן זה החל במספר , UL 60335-2-24 ושאינם קיימים בתקן האמריקני

 .X.201העשרוני 

 בית.-באותיות האלף ממוספרותלתקן הישראלי מובאות כהערות שוליים ומלאומיות הערות 

-הבין, שאימצה את התקן 2018מיוני  ובאה במקום מהדורת 2.24חלק  900ת"י  הישראלי תקןמהדורה זו של ה

בשינויים  2017שלו מאפריל  AMENDMENT 2לרבות  2012ממאי ( 7.1)מהדורה IEC 60335-2-24  לאומי

בשינויים  2017 מאפריל)מהדורה שנייה(  UL 60335-2-24 האמריקניהתקן או את  ,ובתוספות לאומיים

  .ובתוספות לאומיים
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 של  FOREWORDסעיףב מפורטיםלאומי -ההבדלים בין המהדורות במסלול ההתאמה לתקן הבין

IEC 60335-2-24. 

 , UL 60335-2-24השני של בעמוד מובאים  האמריקניההבדלים בין המהדורות במסלול ההתאמה לתקן 

 .Summary of Topicsתחת הכותרת 

 .הןיש לעיין בנוסח המלא של בין המהדורותלשם השוואה מדוקדקת 

 דומים. לשימושיםוביתי  לשימוש מכשירי חשמלעל בטיחות  יםחלהתקן זה הוא חלק מסדרת תקנים 

 חלקי הסדרה הם אלה:

 : דרישות כלליותבטיחות – מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים - 1חלק  900ת"י 

ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשואבי בטיחות מכשירי חשמל ביתיים  - 2.2חלק  900ת"י 

 אבק ולמכשירי ניקוי שואבי מים

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למגהצים  - 2.3חלק  900ת"י 

 חשמליים 

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למדיחי  - 2.5חלק  900ת"י 

 כלים

תנורי לדומים: דרישות מיוחדות  מכשיריםו יםביתיבטיחות מכשירי חשמל  - 2.6חלק  900ת"י 

 נייחים ולמכשירים דומים הכוללים כיריים בישוללתנורי  ,כיריים, לבישול

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות  - 2.7חלק  900ת"י 

 כביסה

: דרישות מיוחדות למכונות בטיחות – מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים - 2.8חלק  900ת"י 

 מכשירים דומיםלגוזזי שיער ולגילוח, 

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי  - 2.9חלק  900ת"י 

 צלייה, למכשירי קלייה ולמכשירי בישול מיטלטלים דומים

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למייבשי  - 2.11חלק  900ת"י 

 כביסה

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למשטחי  - 2.12חלק  900ת"י 

 חימום ומכשירים דומים

דות למכשירי בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוח - 2.13חלק  900ת"י 

 מכשירים דומיםלמחבתות ולטיגון בשמן עמוק, 

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי  - 2.14חלק  900ת"י 

 מטבח

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים  - 2.15חלק  900ת"י 

 לחימום נוזלים

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים  - 2.16חלק  900ת"י 

 לסילוק פסולת מזון

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשמיכות,  - 2.17חלק  900ת"י 

 מכשירי חימום גמישים דומיםלפריטי לבוש ולכריות, ל

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: מכשירי חשמל לטיפול בעור  - 2.23חלק  900ת"י 

 או בשיער

: דרישות מיוחדות למכשירי בטיחות – מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים - 2.24חלק  900ת"י 

 קירור, למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרח
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ים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשיר - 2.25חלק  900ת"י 

 משולבים גל, לרבות תנורי מיקרוגלמיקרו

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים  - 2.27חלק  900ת"י 

 אופטיתעור לקרינה ההמיועדים לחשיפת 

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות  - 2.28חלק  900ת"י 

 תפירה 

למטעני בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות  - 2.29חלק  900ת"י 

 סוללות

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורים  - 2.30חלק  900ת"י 

 דריםלחימום ח

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לקולטי  - 2.31חלק  900ת"י 

 ומכשירים אחרים הקולטים אדי בישול אדים

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי  - 2.32חלק  900ת"י 

 עיסוי

מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממי בטיחות  - 2.35חלק  900ת"י 

 מים מידיים

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לכלי עבודה  - 2.45חלק  900ת"י 

 מכשירים דומיםלמיטלטלים לחימום ו

דרישות מיוחדות למכשירים בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים:  - 2.52חלק  900ת"י 

 להיגיינת הפה

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי  - 2.55חלק  900ת"י 

 ובברכות גינהים מבאקווריוחשמל לשימוש 

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לקוטלי  - 2.59חלק  900ת"י 

 חרקים

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לאמבטי  - 2.60חלק  900ת"י 

 מרפא )ספא(אמבטי לו עיסוי )ג'קוזי(

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממים  - 2.66חלק  900ת"י 

 מים למיטות

ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממים בטיחות מכשירי חשמל  - 2.74חלק  900ת"י 

 מיטלטלים לחימום בטבילה

קים נּפבטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למ   - 2.75חלק  900ת"י 

 אוטומטי מכירות מסחרייםלו

מיוחדות למזיני מתח בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות  - 2.76חלק  900ת"י 

 לגדרות חשמל

 בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות  - 2.77חלק  900ת"י 

 רגל-מבוקרות על ידי הולךהדשא המופעלות מרשת החשמל ו-למכסחות

 בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למאווררים  - 2.80חלק  900ת"י 

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממי  - 2.81חלק  900ת"י 

 שטיחוני חימוםלרגליים ו

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות  - 2.82חלק  900ת"י 

  שעשועים ולמכונות לשירות אישי
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בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי  - 2.85חלק  900ת"י 

 קיטור לגיהוץ בדים

 למכשירי מיוחדות דרישות בטיחות: –מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים  - 2.89חלק  900ת"י 

מדחס -בעלי יחידת קירור או מנועקרח מסחריים  לייצור ולמכונות קירור

 משולבים או מרוחקים

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לגוזמי דשא  - 2.91חלק  900ת"י 

 המוחזקים ביד, גוזמי דשא המובלים מאחור וגוזמים לקיצוי דשא

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למערכות  - 2.95חלק  900ת"י 

 יםהינע לדלתות מוסכים נעות אנכית לשימוש בבתי מגור

בטיחות: דרישות מיוחדות ליריעות  –מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים  - 2.96חלק  900ת"י 

 בעלות גופי חימום גמישים לחימום חדרים

דרישות מיוחדות למערכות  :בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים - 2.97חלק  900ת"י 

 , לווילונות ולציוד דומהםסוככיל, םהינע לתריסי

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי  - 2.98חלק  900ת"י 

 לחות )מלחלחים(

דרישות מיוחדות עבור  –בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים:  - 21.03חלק  900ת"י 

ודרישות מיוחדות למניעת סיכונים  חלונותלדלתות ולמערכות הינע לשערים, 

 הנובעים מתנועתם

 :במקררים ןהד ףנוס ןתק

  מאפיינים ושיטות בדיקה –מכשירי קירור ביתיים  - 62552 ת"י
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 לאומי-לתקן הביןמסלול ההתאמה  –פרק א 

 

 (לאומיים לאומי בשינויים ובתוספות-של התקן הבין 1סעיף תרגום )חלות התקן 

  הערה:

 גופן שונה.השינויים והתוספות הלאומיים בסעיף זה מובאים ב

 אינו חל, ובמקומו יחול: 1חלק  900ת"י התקן הישראלי סעיף זה של הכתוב ב

עבור וולט  250-מ גדולשלהם אינו  המתח הנקובהמפורטים להלן, שבטיחות של המכשירים בתקן זה דן 

עבור  שרירם וולט ז 24-מאינו גדול מכשירים אחרים ועבור וולט  480-מאינו גדול , מופעיים-חדמכשירים 

 :סוללה מכשירים המופעלים באמצעות

 ;יםדומ יםלשימוש ביתי ולשימוש מכשירי קירור  -

המיועדים להיות משולבים בתאים  מכשירים לייצור קרחמדחס, ו-מנוע שמשולב בהםמכשירים לייצור קרח  -

 ;קפואלאחסון של מזון 

ובספינות לטיולים  (caravansמעונועים )בבמחנות נופש,  המשמשיםמכשירים לייצור קרח ו מכשירי קירור -

  .שעשועים

 .ןיהתאו מש תנפרד סוללהאו מ אספקת החשמליכולים להיות מוזנים מרשת אלה מכשירים 

 שלהם אינו גדול  המתח הנקובהמיועדים לשימוש ביתי, ש מכשירי גלידהקן זה דן גם בבטיחות של ת

 מכשירים אחרים.עבור וולט  480-מופעיים, ואינו גדול מ-חדמכשירים עבור וולט  250-מ

 .ליקיםדקירור חומרי בלשימוש ביתי ולשימושים דומים, המשתמשים  מדחס מכשירים בעליתקן זה דן גם ב

בתקנים נידונים מאפיינים אלה  ;אלה מכשירי קירורההפעלה של של המבנה ו ם שלבמאפייני דןתקן זה אינו 

 .אחרים IEC בתקניישראליים אחרים ו

 שאינם מיועדים לשימוש ביתי רגיל אך עלולים להוות מקור סכנה לציבור,  מכשירי קירורתקן זה חל על 

 כגון מכשירים אלה:

 עובדים בחנויות, במשרדים ובסביבות עבודה אחרות; ימטבח ם שללשימוש באזורי מכשירי קירור -

 סביבות במלונות דרכים ובידי אורחים בבתי מלון,  , ועלחוות חקלאיותלשימוש בבתי  מכשירי קירור -

 מגורים אחרות; 

 וגם ,(bed and breakfast) לינה וארוחת בוקר יםהמציע מקומותבלשימוש  מכשירי קירור -

 .ייםקמעונדומים שאינם  שימושיםבוהסעדה שירותי ב לשימוש מכשירי קירור -

בתוך  שנמצאלכל מי מכשירים הנגישים הטמונים בהשכיחים  בגורמי הסיכון, תקן זה דן שהדבר מעשיככל 

 :את המפורט להלןאינו מביא בחשבון יחד עם זאת, באופן כללי, התקן . וובסביבתהבית 

 אנשים )לרבות ילדים( אשר -

 או ,יכולות פיזיות, חישתיות או שכליות •

 חוסר ניסיון וידע •

 ללא השגחה או הנחיה; בבטחה במכשיר מלהשתמשמונעים אותם 

 ילדים המשחקים במכשיר. -
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 יש לשים לב לעובדות אלה:   :1הערה 

 עבור מכשירים המיועדים לשימוש בכלי רכב או על גבי סיפונם של כלי שיט או בכלי טיס, ייתכן שיהיה צורך -

 בדרישות נוספות; 

על ידי רשויות הבריאות הלאומיות, הרשויות הלאומיות האחראיות על הגנת נקבעות דרישות נוספות , רבות במדינות -

 ורשויות דומות., רשויות אספקת המים הלאומיות העובד 

 תקן זה אינו חל על מכשירים אלה:

 פתוח;המכשירים המיועדים לשימוש באוויר  -

 בלבד; התעשיי מטרותל המתוכנניםמכשירים  -

 שוררים בהם תנאים מיוחדים, כגון אטמוספרה משתכת או נפיצה מכשירים המיועדים לשימוש במקומות ש -

 )אבק, אדים או גזים(; 

 לפעולת הקירור; כספק כוחלשמש  תהמיועד סוללהבהם  תשמשולבמכשירים  -

 על ידי המתקין; באתר מכשירים המורכבים -

 מגוף המקרר; מרוחקמדחס -מכשירים בעלי מנוע -

 ;(IEC 60335-2-34) יםמדחס-יםמנוע -

 ;()א(2.75חלק  900ת"י התקן הישראלי )מסחריים  מכונות ממכרנפקים ומ   -

יחידת חומר קירור משולבת או מרוחקת או  בעליומכשירים לייצור קרח מסחריים  מסחריים מכשירי קירור -

 (;)ב(2.89חלק  900ת"י התקן הישראלי )מרוחק מדחס משולב או -מנוע

 .(IEC 60335-2-118) ידהלייצור גל מקצועייםמכשירים  -

 

 

                                        
 .IEC 60335-75-2לאומי -התקן הישראלי זהה, למעט שינויים ותוספות לאומיים, לתקן הבין )א(

 .IEC 60335-89-2לאומי -התקן הישראלי זהה, למעט שינויים ותוספות לאומיים, לתקן הבין )ב(
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 לאומי-לסעיפי התקן הביןהלאומיים פירוט השינויים והתוספות 

 כללית:לאומית הערה 

 או המילים IEC 60335-1לאומי -וזכר בו התקן הביןאשמ IEC 60335-2-24לאומי -בכל מקום בתקן הבין

"Part 1 " 1חלק  900התקן הישראלי ת"י במקומם בתקן ישראלי זה חל. 

2. Normative references 

 ניםתק יםבסעיף זה חל יםוהמפורט קןבת יםהמאוזכר יםלאומי-הבין ניםהתק חלק מן במקום -

 , כמפורט להלן:יםישראלי

לאומי -התקן הבין

 המאוזכר 

 הערות חל במקומוההתקן הישראלי 

IEC 60079-1:2014  ( 2016) 1חלק  60079ת"י– 

אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד 

  "dבאמצעות מעטפות חסינות להבה "

 לאומי-הביןהתקן הישראלי זהה לתקן 

IEC 60079-1 – Edition 7.0: 2014-06 

IEC 60079-7:2015 

IEC 60079-7:2015/ 

AMD1:2017 

 –( 2018) 7חלק  60079ת"י 

אטמוספירות נפיצות: הגנה על ציוד 

 "eבאמצעות בטיחות מוגברת "

שינויים , למעט התקן הישראלי זהה

 לאומי-הביןלתקן  ,)א(ותוספות לאומיים

IEC 60079-7 – Edition 5.0: 2015-06 

AMENDMENT 1: 2017-08 

IEC 60079-15:2017  (2020) 15חלק  60079ת"י – 

 הגנה על ציוד :אטמוספרות נפיצות

  "n" טיפוסבהגנה מ

, למעט שינויים התקן הישראלי זהה

 לאומי-הביןלתקן  ,)א(ותוספות לאומיים

IEC 60079-15 – Edition 5.0: 2017-12 

IEC 60252-1:2010 

IEC 60252-1:2010/ 

AMD1:2013 

קבלי  –( 2014) 1חלק  60252ת"י 

 –מנועים לזרם חילופים: כללי 

דרישות  –ביצועים, בדיקות ומיון 

 הנחיות להתקנה ולתפעול –בטיחות 

, למעט שינויים התקן הישראלי זהה

 לאומי-הביןלתקן  ,)א(ותוספות לאומיים

IEC 60252-1 – Edition 2.1: 2013-08 

IEC 60598-1:2014 

IEC 60598-1:2014/ 

AMD1:2017 

מנורות:  – )ב((2018) 1 חלק 20 ת"י

 דרישות כלליות ובדיקות

, למעט שינויים התקן הישראלי זהה

 לאומי-הביןלתקן  ,)א(ותוספות לאומיים

IEC 60598-1 – Edition 8.0: 2014-05 

ISO 7010:2019  סמלים גרפיים  –( 2020) 7010ת"י– 

צבעי בטיחות וסימני בטיחות: סימני 

בטיחות המשמשים במקומות עבודה 

 ובשטחים ציבוריים

, למעט שינויים התקן הישראלי זהה

 לאומי-הביןלתקן  ,)א(ותוספות לאומיים

ISO 7010 – Third edition: 2019-07 

 לטבלה: ותהער

 (. 2.24חלק  900לתקן זה )ת"י  םרלוונטייהשינויים והתוספות הלאומיים אינם  (א)

  IEC 60598-1 – Edition 8.0: 2014-05 לאומי-התקן הבין חדשה מאמצת אתהמהדורה התקן ברוויזיה. ה (ב)

 .ובתוספות לאומיים, בשינויים AMENDMENT 1 – Edition 8.0: 2017-09לרבות 

 

 בסוף הסעיף יוסף: -
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 תקנים ישראליים

 ים דומים: דרישות כלליותמכשירו יםבטיחות מכשירי חשמל ביתי -  1חלק  900ת"י 

 מאפיינים ושיטות בדיקה –קירור ביתיים  מכשירי -  62552ת"י 

 חוקים, תקנות ומסמכים ישראליים

 , 2004-ד(, התשס"ומידע על צריכת אנרגיה של מכשירי קירוריעלות אנרגטית התיתקנות מקורות אנרגיה )

 על עדכוניהן

6   .Classification 

 :יוסף רשימת התבליטיםלאחר  .6.101

 אקלים טרופיל יתאימולשימוש ביתי  המיועדים מזון קפוא ה עלאים ותאים לשמירימקררים, מקפ

 ".T"מין מ

 ."T"או  "ST" או "Nאקלים ממין "יתאימו למערכות קירור בספיגה  בעלימקררים לצינון יין ומקררים 

7   .Marking and instructions 

 להלן:מפורט , כ7.201יוסף סעיף  7.101לאחר סעיף 

אנרגיה  המתאימה לדרישות תקנות מקורות, לכל מכשיר תצורף תווית מידע על צריכת אנרגייה .7.201

 , על עדכוניהן.2004-(, התשס"דומידע על צריכת אנרגיה של מכשירי קירוריעלות אנרגטית התי)

22 . Construction  

 להלן:מפורט , כ22.201יוסף סעיף  22.117לאחר סעיף 

 קירורחומרי  .22.201

 :להלן כמפורט, מונטריאול פרוטוקול בנספחי המפורטים החומרים מקבוצות יהיו לא הקירור חומרי

 ;Annex A( group I)-המפורטים ב חומריםה – CFCמקבוצת 

 ;Annex B( group I)-ם המפורטים בחומריה – CFCמקבוצת 

 ;Annex C( group I)-ם המפורטים בחומריה – HCFCמקבוצת 

32 . Radiation, toxicity and similar hazards  

 :יחולבמקומו ו אינו חל,הכתוב בסעיף 

 ככל שהדבר ישים. ,על המכשירים הנידונים בתקן זה חל 1חלק  900ת"י  הישראליתקן של ה 32סעיף 

 

 

 כמפורט להלן: ,203עד  201 סעיפיםהיוספו  32לאחר סעיף    -

 ערכים נקובים  .201

 חל על המכשירים הנידונים בתקן זה. 1חלק  900של התקן הישראלי ת"י  201סעיף 

 אלקטרומגנטית תאימות .202

 ישים.על המכשירים הנידונים בתקן זה, ככל שהדבר  חל 1חלק  900תקן הישראלי ת"י של ה 202 סעיף

 דרישות ביצועים .203

דמ"ק יעמדו בדרישות הביצועים של התקן  1000-דמ"ק וקטן מ 70-מקררים שהנפח הפנימי שלהם גדול מ

 .62552הישראלי ת"י 
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 מסלול ההתאמה לתקן האמריקני –פרק ב 
 
 

 (לאומיים בשינויים ובתוספות האמריקנישל התקן  1סעיף תרגום )חלות התקן 

  הערה:

 גופן שונה.השינויים והתוספות הלאומיים בסעיף זה מובאים ב

 אינו חל, ובמקומו יחול: 1חלק  900ת"י התקן הישראלי סעיף זה של הכתוב ב

עבור וולט  250-מ גדולשלהם אינו  המתח הנקובבטיחות של המכשירים המפורטים להלן, שבתקן זה דן 

עבור  שרירם וולט ז 24-מאינו גדול אחרים ומכשירים עבור וולט  480-מאינו גדול , מופעיים-חדמכשירים 

 .סוללה מכשירים המופעלים באמצעות

 ;יםדומ יםלשימוש ביתי ולשימוש מכשירי קירור  -

המיועדים להיות משולבים בתאים  מכשירים לייצור קרחמדחס, ו-מנוע שמשולב בהם מכשירים לייצור קרח -

 ;קפואלאחסון של מזון 

ובספינות  לטיולים (caravansמעונועים )בבמחנות נופש,  המשמשים מכשירים לייצור קרחו מכשירי קירור -

 .שעשועים

 .ןיהתאו מש תנפרד סוללהמאו  אספקת החשמליכולים להיות מוזנים מרשת אלה מכשירים 

 שלהם אינו גדול  המתח הנקובהמיועדים לשימוש ביתי, ש מכשירי גלידהתקן זה דן גם בבטיחות של 

 אחרים.מכשירים עבור וולט  480-מופעיים, ואינו גדול מ-חדמכשירים עבור וולט  250-מ

 .ליקיםדקירור חומרי בלשימוש ביתי ולשימושים דומים, המשתמשים  מדחס מכשירים בעליתקן זה דן גם ב

בתקנים נידונים מאפיינים אלה  ;אלה מכשירי קירורההפעלה של של המבנה ו ם שלבמאפייני דןתקן זה אינו 

 .אחרים IEC בתקניישראליים אחרים ו

 שאינם מיועדים לשימוש ביתי רגיל אך עלולים להוות מקור סכנה לציבור,  מכשירי קירורתקן זה חל על 

 כגון מכשירים אלה:

 עובדים בחנויות, במשרדים ובסביבות עבודה אחרות; ימטבח ם שללשימוש באזורי מכשירי קירור -

 סביבות במלונות דרכים ובידי אורחים בבתי מלון,  , ועלחוות חקלאיותלשימוש בבתי  מכשירי קירור -

 מגורים אחרות; 

 וגם ,(bed and breakfast) לינה וארוחת בוקר יםהמציע במקומותלשימוש  מכשירי קירור -

 .ייםקמעונדומים שאינם  בשימושיםוהסעדה שירותי לשימוש ב מכשירי קירור -

בתוך  לכל מי שנמצאמכשירים הנגישים הטמונים בהשכיחים  בגורמי הסיכון, תקן זה דן שהדבר מעשיככל 

 :את המפורט להלןאינו מביא בחשבון יחד עם זאת, באופן כללי, התקן . וובסביבתהבית 

 אנשים )לרבות ילדים( אשר -

 או ,יכולות פיזיות, חישתיות או שכליות •

 חוסר ניסיון וידע •

 ללא השגחה או הנחיה; בבטחה במכשיר מלהשתמשמונעים אותם 

 ילדים המשחקים במכשיר. -
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 לשים לב לעובדות אלה:יש    :1הערה 

 עבור מכשירים המיועדים לשימוש בכלי רכב או על גבי סיפונם של כלי שיט או בכלי טיס, ייתכן שיהיה צורך -

 בדרישות נוספות; 

על ידי רשויות הבריאות הלאומיות, הרשויות הלאומיות האחראיות על הגנת נקבעות דרישות נוספות , רבות במדינות -

 ורשויות דומות.ספקת המים הלאומיות , רשויות אהעובד 

 תקן זה אינו חל על מכשירים אלה:   :2הערה 

 פתוח;המכשירים המיועדים לשימוש באוויר  -

 בלבד; התעשיי מטרותל המתוכנניםמכשירים  -

 מכשירים המיועדים לשימוש במקומות ששוררים בהם תנאים מיוחדים, כגון אטמוספרה משתכת או נפיצה  -

 )אבק, אדים או גזים(; 

 מצבר המיועד לשמש מקור זינה לפעולת הקירור;שמשולב בהם מכשירים  -

 על ידי המתקין;באתר מכשירים המורכבים  -

 מגוף המקרר; מרוחקמדחס -מכשירים בעלי מנוע -

 ;(IEC 60335-2-34) יםמדחס-יםמנוע -

 ;()א(2.75חלק  900ת"י התקן הישראלי )מסחריים  מכונות ממכרנפקים ומ   -

 המשמשים לתצוגה של מוצרי מזון, לרבות משקאות, למכירה קמעונית מסחריים ומקפיאים מקררים  -

 (;)ב(2.89חלק  900ת"י התקן הישראלי ) 

 .לייצור גלידה מקצועייםמכשירים  -

 

 

 האמריקנילסעיפי התקן הלאומיים פירוט השינויים והתוספות 

 כללית:לאומית הערה 

לאומי -או התקן הבין UL 60335-1 האמריקניוזכר בו התקן אשמ UL 60335-2-24 האמריקניבכל מקום בתקן 

IEC 60335-1 " או המיליםPart 1 ," 1חלק  900התקן הישראלי ת"י במקומם בתקן ישראלי זה חל. 

2. Normative references 

 בסוף הסעיף יוסף:

 תקנים ישראליים

 ים דומים: דרישות כלליותמכשירו יםבטיחות מכשירי חשמל ביתי - 1חלק  900ת"י 

 מאפיינים ושיטות בדיקה –מכשירי קירור ביתיים  - 62552ת"י 

 חוקים, תקנות ומסמכים ישראליים

 , 2004-ד(, התשס"ומידע על צריכת אנרגיה של מכשירי קירוריעלות אנרגטית התיתקנות מקורות אנרגיה )

 על עדכוניהן

6   .Classification 

 :יוסף ,"[appliances of tropical class (T)]מתחת לתבליט "לאחר השורה השישית . 6.101

 עמדו בקריטריונים שללשימוש ביתי, י המיועדים מזון קפוא ה עלאים ותאים לשמירימקררים, מקפ

 ".T"מין מאקלים טרופי 

                                        
 .IEC 60335-75-2לאומי -התקן הישראלי זהה, למעט שינויים ותוספות לאומיים, לתקן הבין )א(

 .IEC 60335-89-2לאומי -התקן הישראלי זהה, למעט שינויים ותוספות לאומיים, לתקן הבין )ב(
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" או Nמקררים לצינון יין ומקררים עם מערכות קירור בספיגה יעמדו בקריטריונים של אקלים ממין "

"ST"  או"T". 

7   .Marking and instructions 

7.1DV.1. .הסעיף אינו חל 

 

 להלן: מפורט, כ7.201יוסף סעיף  7.104DVלאחר סעיף  -

אנרגיה  לכל מכשיר תצורף תווית מידע על צריכת אנרגייה, המתאימה לדרישות תקנות מקורות .7.201

 , על עדכוניהן.2004-(, התשס"דומידע על צריכת אנרגיה של מכשירי קירוריעלות אנרגטית התי)

22 . Construction 

 להלן:מפורט , כ22.201יוסף סעיף  22.118DV.2לאחר סעיף 

 קירורחומרי  .22.201

 :להלן כמפורט, מונטריאול פרוטוקול בנספחי המפורטים החומרים מקבוצות יהיו לא הקירור חומרי

 ;Annex A( group I)-המפורטים ב חומריםה – CFCמקבוצת   

 ;Annex B( group I)-ם המפורטים בחומריה – CFCמקבוצת   

 ;Annex C( group I)-ם המפורטים בחומריה – HCFCמקבוצת   

32 . Radiation, toxicity and similar hazards 

 :לסעיף יוסף

 ככל שהדבר ישים. ,על המכשירים הנידונים בתקן זה חל 1חלק  900ת"י  הישראליתקן של ה 32סעיף 

 

 :יוספו הסעיפים שלהלן 32לאחר סעיף   -

 ערכים נקובים  .201

 חל על המכשירים הנידונים בתקן זה. 1חלק  900של התקן הישראלי ת"י  201סעיף  

 אלקטרומגנטית תאימות .202

 המכשירים הנידונים בתקן זה, ככל שהדבר ישים.על  חל 1חלק  900תקן הישראלי ת"י של ה 202 סעיף

 דרישות ביצועים .203

דמ"ק יעמדו בדרישות הביצועים של התקן  1000-דמ"ק וקטן מ 70-מקררים שהנפח הפנימי שלהם גדול מ

 .62552הישראלי ת"י 
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