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5/08/2019 וביום  12/05/2019התקן נדון בוועדת האימוץ ביום 

הוועדה המליצה פה אחד לאשר את השינויים והתוספות בתקן כפי שמפורט מטה

: להלן החלטות ונימוקים של וועדת האימוץ

הערות אגף התקינה

לעומת התקן לעומת התקן המאומץ

חלות התקן
הסרת כל המכשירים שאינם 

.מזגני אוויר

י"הגבלת חלות הת

למכשירים אחרים עליהם חל 

י "לאומי יש ת-התקן הבין

;ייעודיים

י " למשאבות חום ות6226י "ת

 למפוח נחשון5039

10/08/2017אושר בדיון מיום 

מדובר בצימצום חלות התקן, הקלה

חלות התקן

הערה כללית

הוספה של דרישות פעולה 

לחלות התקן

יעילות )תקנות מקורות אנרגיה 

סימון אנרגטי ודירוג , אנרגטית

,מפנות לתקן זה (אנרגטי במזגנים

עד לעדכון )לכן קיים צורך 

לכלול דרישות ביצועים  (התקנות

.בתקן זה

הכללת דרישות בנוגע למדידת 

רעש המזגנים נדרשת לצורך 

עמידה בתקנות מניעת מפגעים 

(מניעת רעש)

דרישה לעמידה בדרישות תאימות אלקטרומגנטית 

מאפשרת לוודא עמידת המזגן בדרישות המפורטות 

 האירופיתEMC-בדירקטיבת ה

הערה לידיעה המציינת שחלות 

י מורחבת כדי לכלול "הת

:דרישות פעולה

דרישות יעילות אנרגטית  (א

י תקנות מקורות "המחויבים ע)

(י זה"אנרגיה השולחים לת

דרישות לתאימות  (ב

המחויבים )אלקטרומגנטית 

(בדירקטיבות אירופיות

י כך שיצויינו דרישות הביצועים "הרחבת חלות הת

י אינה הבהרה "י ולכותרת הת"שהוספו לגוף הת

זהו שנוי

חלות התקן
 18י למזגנים עד "הגבלת הת

ו"ק

.י"הגבלת חלות הת

פי קטלוגים למזגנים זהו -על

הגבול של מזגנים לשימוש 

גם . ביתי ולשימוש מסחרי קל

התקן האמריקני מגביל את 

, (וט- קילו19)גודל המזגנים 

ובתקני ביצועים אירופיים יש 

 12)הגבלה של גודל המזגן 

מזגנים גדולים יותר  (וט-קילו

.נחשבים למתקני חשמל

השנוי נדרש מכיוון שמדובר 

וללא המגבלה , י רשמי"בת

יצרנים ישראליים של מזגנים 

המיוצרים  (וייעודיים)גדולים 

בכמויות קטנות יידרשו 

.י"פי הת-להיבדק על

10/08/2017אושר בדיון מיום 

מדובר בצימצום חלות התקן, הקלה

חלות התקן

חוץ מבדיקת , י"הבהרה שהת

חל על מזגנים , ביצועים

כגון מזגנים במתקני )מיוחדים 

בצבא ובכלי , תקשורת

.(תחבורה

לאומי חל על -גם התקן הבין

המזגנים המיוחדים המפורטים 

.כאן

י "אולם תקני הביצועים שהת

מפנה אליהם אינם כוללים 

.מזגנים מיוחדים

י "ההבהרה נדרשת מכיוון שת

 דן הן בבטיחות והן 994-1

 IEC-בביצועים בעוד ש

 המאומץ דן רק 60335-2-40

.בבטיחות

10/08/2017אושר בדיון מיום 

החרגת מזגנים מיוחדים מהמזגנים החייבים 

.בדיקת ביצועים

חלות התקן

102הערה 

102הערה 

ביטול חלק מההערה הדן 

בדרישות בנוגע למשאבות 

חום ולאוגרים לחימום מים 

שהם חלק ממשאבת החום 

ולא חלק ממזגני האוויר

הדרישות אינן רלוונטיות לתקן 

זה מכיוון שלא חל על 

משאבות חום

.השנוי בהערה לידיעה

כ המידע רלוונטי רק "כ

שאינן נדונות , למשאבות חום

.בתקן זה

הדרישות אינן רלוונטיות 

לתקן זה מכיוון שלא חל על 

משאבות חום

.השנוי בהערה לידיעה

כ המידע רלוונטי רק "כ

שאינן נדונות , למשאבות חום

.בתקן זה

חלות התקן

הערה חדשה בנוגע לצמצום 

חומרי הקירור המותרים 

 A2L- וA1בישראל למסווגים 

בלבד

הבהרה בנוגע לדרישות התקן 

 בהמשך22.201בסעיף 

הוועדה החליטה לצמצם את חומרי הקירור 

, A2L- וA1הדליקים המותרים רק לרמות של 

:מכיוון

אלו חומרי הקירור הדליקים שנכנסו לשימוש  (א

נרחב בעולם והמותקנים במזגנים לשימוש ביתי 

לכן מגבלה זו לא תהיה חסימת , באירופה ובעולם

.ייבוא

רוב דרישות הבטיחות החדשות והמחמירות  (ב

יותר במהדורה זו נועדו לאפשר התמודדות עם 

,A2Lחומרי קירור בדרגות דליקות עד 

הוועדה סבורה שבישראל יש לעבור מאיסור  (ג

שימוש בחומרי קירור דליקים לשימוש חומרי קירור 

דליקים למחצה ולא לקפוץ לחומרי קירור דליקים 

.נפיציםמאוד ו

חלות התקן

103הערה 

הסרה של התבליט השלישי 

הדן בדרישות רגולטוריות 

הנדרשות במדינות רבות

הדרישות הרגולטוריות 

הייחודיות למזגנים בישראל 

י ואין צורך להסב "משולבות בת

י "את תשומת לב קורא הת

.לקיום רגולציה מקומית

10/08/2017אושר בדיון מיום 

ביטול הערה לא מחייבת

V הרשמי900-1י "הפניה לתהערה  לאומית כללית

10/08/2017אושר בדיון מיום 

הפנייה לתקן ישראלי )-  בתוספת ראשונה 4סעיף 

שמאמץ תקן בין לאומי עם שינויים לאומיים שאינם 

((1 חלק 994י "רלוונטיים לת

דרישות בטיחות ודרישות פעולה : מזגני אוויר - 994-1י "ת

IEC 60335-2-40 - Edition 6.0: 2018-01טבלת השינויים לאימוץ 

 לפי חוק התקניםמתחייביםנימוקים לשינויים לאומיים 
יישום דרישת התקן המאומץ

אינו שינוי
אחרים או לחלקים 'הפנייה לתקנים בינל    4' קריטריון מס

' עצמו או שהתקן הבינל' ובלבד שההפנייה היא לתקן הבינל, בהם

או בשינויים מתחייבים על פי החוק או בשינויים , אומץ כלשונו

הקלההנימוק לבחירת מסלול זה  התאמת הפניות לחקיקה של מדינת חוץ או למסמך מחייב 3' קריטריון מסמהות השינוי בתקן הישראלי

או לדרישה המופיעה בחקיקה או במסמך מחייב' של גורם בינל

2' קריטריון מס

דרישות הנגזרות מהוראות חיקוק בישראל 

סנכרון בין מסלוליםפירוט השינויים
האם 

סעיף 

נימוקים הבהרה/ המלצה שם הסעיף בתקן הישראלי הסעיף בתקן ' מס

הישראלי

 לפי חוק התקניםאינם מתחייביםשינויים ש
(4 ה 8סעיף )הקלה על פי החוק 



הערות אגף התקינה

לעומת התקן לעומת התקן המאומץ

 לפי חוק התקניםמתחייביםנימוקים לשינויים לאומיים 
יישום דרישת התקן המאומץ

אינו שינוי
אחרים או לחלקים 'הפנייה לתקנים בינל    4' קריטריון מס

' עצמו או שהתקן הבינל' ובלבד שההפנייה היא לתקן הבינל, בהם

או בשינויים מתחייבים על פי החוק או בשינויים , אומץ כלשונו

הקלההנימוק לבחירת מסלול זה  התאמת הפניות לחקיקה של מדינת חוץ או למסמך מחייב 3' קריטריון מסמהות השינוי בתקן הישראלי

או לדרישה המופיעה בחקיקה או במסמך מחייב' של גורם בינל

2' קריטריון מס

דרישות הנגזרות מהוראות חיקוק בישראל 

סנכרון בין מסלוליםפירוט השינויים
האם 

סעיף 

נימוקים הבהרה/ המלצה שם הסעיף בתקן הישראלי הסעיף בתקן ' מס

הישראלי

 לפי חוק התקניםאינם מתחייביםשינויים ש
(4 ה 8סעיף )הקלה על פי החוק 

2Normative references

60079-14

השינויים והתוספות הלאומיים 

אינם רלוונטיים לתקן ישראלי 

(1 חלק 994י "ת)זה 

 בתקן המאומץ 22.116סעיף 

-מפנה להגדרות ב

IEC60079-14 לא בוצעו כל 

שינויים ישראלים לאומיים 

.בסעיפים אלה

V

17/08/2017אושר בדיון מיום 

הפנייה לתקן ישראלי )-  בתוספת ראשונה 4סעיף 

שמאמץ תקן בין לאומי עם שינויים לאומיים שאינם 

((1 חלק 994י "רלוונטיים לת

2Normative references

60079-15

השינויים והתוספות הלאומיים 

אינם רלוונטיים לתקן ישראלי 

(1 חלק 994י "ת)זה 

 בתקן המאומץ 22.116סעיף 

-8מפנה לדרישות בסעיפים 

לא . IEC60079-15 של 20

בוצעו כל שינויים ישראלים 

.לאומיים בסעיפים אלה

האינפורמיטיבי  HHנספח 

שבתקן המאומץ מפנה לתקן 

.זה

 המחייב מפנה NNונספח 

לצורך הגדרה של תנאי 

 של תקן 17בדיקה לסעיף 

 לא הוכנסו 17בסעיף . זה

.שנויים לאומיים

V

17/08/2017אושר בדיון מיום 

הפנייה לתקן ישראלי )-  בתוספת ראשונה 4סעיף 

שמאמץ תקן בין לאומי עם שינויים לאומיים שאינם 

((1 חלק 994י "רלוונטיים לת

2Normative references

י "  בתIEC 62471החלפת 

י זהה לתקן "שהנו ת , 62471

.המאומץ

V

2Normative references5151ראו לשונית

17/08/2017אושר בדיון מיום 

דרישות הנגזרות ) בתוספת ראשונה 2סעיף 

, תקנות מקורות אנרגיה - מהוראות חיקוק 

והפנייה לתקן ישראלי שמאמץ את התקן הבין 

סינכרון עם - (לאומי עם שינויים מתחייבים בלבד

. וחלות התקן201סעיף 

2Normative references13253ראו לשונית

17/08/2017אושר בדיון מיום 

דרישות הנגזרות ) בתוספת ראשונה 2סעיף 

, תקנות מקורות אנרגיה - מהוראות חיקוק 

והפנייה לתקן ישראלי שמאמץ את התקן הבין 

סינכרון עם - (לאומי עם שינויים מתחייבים בלבד

. וחלות התקן201סעיף 

2Normative referencesזהה- 14.1 חלק 961י "תV
17/08/2017אושר בדיון מיום 

הפנייה לתקן ישראלי )-  בתוספת ראשונה 4סעיף 

(שזהה לתקן הבין לאומי

2Normative referencesזהה- 14.2 חלק 961י "תV
17/08/2017אושר בדיון מיום 

הפנייה לתקן ישראלי )-  בתוספת ראשונה 4סעיף 

(שזהה לתקן הבין לאומי

2Normative references

מחוייב  - 3 חלק 994י "ת

בתקנות למניעת מפגעים 

(מניעת רעש)

V

17/08/2017אושר בדיון מיום 

דרישות הנגזרות ) בתוספת ראשונה 2סעיף 

הפנייה לתקן ישראלי מחייב - מהוראות חיקוק 

(מניעת רעש)מכח תקנות למניעת מפגעים 

2Normative references

1 חלק 60252י "ת

המחויבות , פ אמות המידה"ע

נדרש , י חוק משק החשמל"ע

מקדם הספק של לפחות 

לעמידה בדרישה . 0.92

כדי שלא . נעזרים בקבלים

תהיה סכנת שריפה על 

.P2הקבלים להיות בדרגה 

משמש  - 60252י "ת

להגדרה של קבלים בעלי 

סעיף ) P2דרגת הגנה 

30.201.2).

V

17/08/2017אושר בדיון מיום 

דרישות נגזרות )-  בתוספת ראשונה 2סעיף 

פ אמות "ע)חוק משק החשמל - מהוראות חיקוק 

30.201.2סינכרון עם סעיף - (המידה

2Normative referencesזהה - 3.2 חלק 61000י "תV
17/08/2017אושר בדיון מיום 

הפנייה לתקן ישראלי )-  בתוספת ראשונה 4סעיף 

(שזהה לתקן הבין לאומי

2Normative referencesזהה- 3.3 חלק 61000י "תV
17/08/2017אושר בדיון מיום 

הפנייה לתקן ישראלי )-  בתוספת ראשונה 4סעיף 

(שזהה לתקן הבין לאומי

2Normative referencesזהה - 3.11 חלק 61000י "ת

V

961-12י "היה ת. י עודכן"מספר הת -

11

17/08/2017אושר בדיון מיום 

הפנייה לתקן ישראלי )-  בתוספת ראשונה 4סעיף 

(שזהה לתקן הבין לאומי

2Normative referencesזהה - 3.12 חלק 61000י "תV
17/08/2017אושר בדיון מיום 

הפנייה לתקן ישראלי )-  בתוספת ראשונה 4סעיף 

(שזהה לתקן הבין לאומי

2Normative references

תקנות למניעת מפגעים 

(מניעת רעש)

תקנות מקורות אנרגיה 

סימון , יעילות אנרגטית)

אנרגטי ודירוג אנרגטי 

(במזגנים

V

10/08/2017אושר בדיון מיום 

דרישות נגזרות )-  בתוספת ראשונה 2סעיף 

תקנות למניעת מפגעים ותקנות - מהוראות חיקוק 

(מקורות אנרגיה 

2Normative references
:לאומיים-בין

 IEC60695-11-20
V



הערות אגף התקינה

לעומת התקן לעומת התקן המאומץ

 לפי חוק התקניםמתחייביםנימוקים לשינויים לאומיים 
יישום דרישת התקן המאומץ

אינו שינוי
אחרים או לחלקים 'הפנייה לתקנים בינל    4' קריטריון מס

' עצמו או שהתקן הבינל' ובלבד שההפנייה היא לתקן הבינל, בהם

או בשינויים מתחייבים על פי החוק או בשינויים , אומץ כלשונו

הקלההנימוק לבחירת מסלול זה  התאמת הפניות לחקיקה של מדינת חוץ או למסמך מחייב 3' קריטריון מסמהות השינוי בתקן הישראלי

או לדרישה המופיעה בחקיקה או במסמך מחייב' של גורם בינל

2' קריטריון מס

דרישות הנגזרות מהוראות חיקוק בישראל 

סנכרון בין מסלוליםפירוט השינויים
האם 

סעיף 

נימוקים הבהרה/ המלצה שם הסעיף בתקן הישראלי הסעיף בתקן ' מס

הישראלי

 לפי חוק התקניםאינם מתחייביםשינויים ש
(4 ה 8סעיף )הקלה על פי החוק 

2Normative references
:לאומיים

UL-94
V

הוספה של הגדרה למזגן 

מתועל להתקנה סמויה

, הגדרה של מזגנים מיוחדים

הנדונים , השכיחים בישראל

.י באופן מיוחד"בת

7.1, 5.201ראו סעיפים  

17/08/2017אושר בדיון מיום 

מדובר בהבהרה לחלות התקן    סינכרון עם שינוי 

5.201 7.1.6בסעיף 

הוספה הערה שהסעיף לא 

עדכון תקנות /יחול עם ביטול

-מ)מקורות אנרגיה התקפות 

2004)

V

בתקנות מקורות אנרגיה התקפות ימזגנים אלה 

לא עומדים בדרישות למזגנים מתועלים ולכן 

בתקנות האירופיות יש . נדרשות הנחיות מיוחדות

.הנחיות הפותרות מזגנים אלה

5.10
General conditions 

for the tests

לאומי מאפשר  -התקן הבין

בדיקת מזגנים מפוצלים עם 

',  מ5-7.5צנרת באורך של 

בישראל יש לבדוק בצנרת 

' מ7.5באורך של 

בחירה של מידה מתוך תחום 

.מידות המצוין בתקן

התפוקה המתקבלת עבור 

שונה מזו '  מ5צנרת באורך של 

 7.5המתקבלת עם צנרת של 

אם רוצים קונסיסטנטיות . 'מ

של התוצאות של מזגן מסוים 

ואם רוצים שניתן יהיה להשוות 

את התפוקה בין היצרנים צריך 

שכולם ייבדקו עם צנרת באורך 

.אחיד

בחירה של מידה מתוך תחום מידות 

.המצוין בתקן

התפוקה המתקבלת עבור צנרת 

שונה מזו '  מ5באורך של 

אם . ' מ7.5המתקבלת עם צנרת של 

רוצים קונסיסטנטיות של התוצאות 

של מזגן מסוים ואם רוצים שניתן 

יהיה להשוות את התפוקה בין 

היצרנים צריך שכולם ייבדקו עם 

.צנרת באורך אחיד

כן

בישראל דרישה זו בתקן הבטיחות משמשת גם 

, לצורך בדיקת התפוקה של כלל המזגנים

ללא אחידות . כנדרש בתקנות מקורות אנרגיה

באורך הצנרת לא ניתן להשוות את התוצאות 

הוועדה בחרה . שהתקבלו ממזגנים שונים

באורך המרבי המוצע בתקן מכיוון שלדברי 

חבריה בישראל אורך הצנרת המקובל ברוב 

.ההתקנות הביתיות הוא ארוך יותר

23/11/2017אושר בדיון מיום 

וועדת האימוץ ביקשה מוועדתת התקינה 

היות והוועדה . להצמד לדרישות התקן המאומץ

לא קיבלה את הבקשה וכדי לא לייצר וואקום 

רגולטורי וועדת האימוץ ממליצה לאשר את 

.השינוי

5.201
General conditions 

for the tests

הוספת הנחיות לבדיקת 

מזגנים להתקנה סמויה

הבהרת תנאי בדיקה למזגנים 

מיוחדים שאינם נידונים בתקן 

.הבין לאומי ושכיחים בישראל

7.1- ו3.201ראו סעיפים 

10/08/2017אושר בדיון מיום 

ביחס לבדיקה סטנדרטית, מדובר בהקלה

7.1.201
Marking and 

instructions

דרישה לסימון תנאי אקלים 

T1 או T3ו -H1 , שהמזגן

.מותאם לעבוד בהם

V

נדרש בתקנות מקורות אנרגיה

(8)4,פרטי התווית

 13253י "פ ת"וע (5.1.2סעיף )  5151י "פ ת"ע

 T2,  מתאים לאקלים ממוזגT1 (6.1.2סעיף )

לכן ,  מתאים לאקלים חםT3, מתאים לאקלים קר

. לישראלT3 או T1הוועדה בחרה 

 13253י "פ ת"וע (6.1.2סעיף )  5151י "פ ת"ע

 H2,  מתאים לאקלים ממוזגH1 (7.1.2סעיף )

 מתאים לאקלים קר H3, מתאים לאקלים קר

. לישראלH1לכן הוועדה בחרה , מאוד

.ND-אין שנוי ב

סומן בזמנו כהקלה

יישום :  בנימוק17/8/2017אושר בדיון ביום 

התאמה לתנאי - הנחיות של התקן הבין לאומי 

סביבה בישראל

7.1.202.

7.1.203.

Marking and 

instructions

דרישה לסימון תפוקת הקור 

וט, ט"ותפוקת החום בקו

V

נדרש בתקנות מקורות אנרגיה

(7)4,פרטי התווית

.17/8/2017אושר בדיון מיום 

דרישות נגזרות )-  בתוספת ראשונה 2סעיף 

(תקנות מקורות אנרגיה - מהוראות חיקוק 

7.1.204
Marking and 

instructions

דרישה לסימון מקדם ההספק

V

מקדם ההספק למתקן חשמלי 

נדרש בספר אמות המידה המחויב 

.י חוק משק החשמל"ע

.17/8/2017אושר בדיון מיום 

דרישות נגזרות )-  בתוספת ראשונה 2סעיף 

(פ אמות מידה "ע- מהוראות חיקוק 

7.1.205
Marking and 

instructions
דרישה לסימון רמת רעש

V

נדרש בתקנות למניעת מפגעים

(מניעת רעש) 

.17/8/2017אושר בדיון מיום 

דרישות נגזרות )-  בתוספת ראשונה 2סעיף 

(פ תקנות למניעת מפגעים"ע- מהוראות חיקוק 

7.1.206
Marking and 

instructions

דרישה לסימון ספיקת אוויר 

במזגנים מתועלים

הצגה של תנאי עבודה של מזגנים 

מיוחדים שאינם נידונים בתקן הבין 

לצורך , לאומי ושכיחים בישראל

פ "ביצוע מדידות הנדרשות ע

יעילות )תקנות מקורות אנרגיה 

סימון אנרגטי ודירוג , אנרגטית

.(אנרגטי במזגנים

הצגה של תנאי עבודה של 

מזגנים מיוחדים שאינם נידונים 

בתקן הבין לאומי ושכיחים 

לצורך ביצוע מדידות , בישראל

פ תקנות מקורות "הנדרשות ע

-ו, 3.201ראו סעיפים . אנרגיה

5.201.

.17/8/2017אושר בדיון מיום 

דרישות נגזרות )-  בתוספת ראשונה 2סעיף 

(תקנות מקורות אנרגיה - מהוראות חיקוק 

7.12
Marking and 

instructions

הוספת תרגום לעברית של 

הפסקה השניה בסעיף זה

כדי להדגיש את חשיבות 

הנושא הוועדה ביקשה לתרגם 

כדי . פסקה זו לעברית

.להנגישה לקורא התקן בישראל

כדי להדגיש את חשיבות הנושא הוועדה ביקשה 

כדי להנגישה לקורא . לתרגם פסקה זו לעברית

.התקן בישראל

7.12.4.201
Marking and 

instructions

הוראות השימוש ידונו : יוסף

בבחירת מקום המזגן

ב בתקנות . 12בהתאם לסעיף 

לא ישווק : "(רעש)מניעת מפגעית 

לא יספק ולא ימכור מזגן , אדם

אלא אם כן צורף אליו ונמסר לידי 

בין , הצרכן דף הסבר שבו פורטו

הוראות ותנאים טכניים , היתר

לעניין צורת ההתקנה והשימוש 

באופן שלא יגרום להפרת , במזגן

הוראות החוק והתקנות שהותקנו 

.מכוחו

7.12.4.202
Marking and 

instructions

הוראות השימוש ידונו : יוסף

באמצעים להגבלת רעש 

המזגן

ב בתקנות . 12בהתאם לסעיף 

לא ישווק : "(רעש)מניעת מפגעית 

לא יספק ולא ימכור מזגן , אדם

אלא אם כן צורף אליו ונמסר לידי 

בין , הצרכן דף הסבר שבו פורטו

הוראות ותנאים טכניים , היתר

לעניין צורת ההתקנה והשימוש 

באופן שלא יגרום להפרת , במזגן

הוראות החוק והתקנות שהותקנו 

.מכוחו

?23/11/2017- אישור גורף של הסעיף בדיון ב

הוועדה התעמקה רק בהתקן למניעת גניבה של 

.קרר

מזגן מתועל3.201
 

להתקנה 

סמויה



הערות אגף התקינה

לעומת התקן לעומת התקן המאומץ

 לפי חוק התקניםמתחייביםנימוקים לשינויים לאומיים 
יישום דרישת התקן המאומץ

אינו שינוי
אחרים או לחלקים 'הפנייה לתקנים בינל    4' קריטריון מס

' עצמו או שהתקן הבינל' ובלבד שההפנייה היא לתקן הבינל, בהם

או בשינויים מתחייבים על פי החוק או בשינויים , אומץ כלשונו

הקלההנימוק לבחירת מסלול זה  התאמת הפניות לחקיקה של מדינת חוץ או למסמך מחייב 3' קריטריון מסמהות השינוי בתקן הישראלי

או לדרישה המופיעה בחקיקה או במסמך מחייב' של גורם בינל

2' קריטריון מס

דרישות הנגזרות מהוראות חיקוק בישראל 

סנכרון בין מסלוליםפירוט השינויים
האם 

סעיף 

נימוקים הבהרה/ המלצה שם הסעיף בתקן הישראלי הסעיף בתקן ' מס

הישראלי

 לפי חוק התקניםאינם מתחייביםשינויים ש
(4 ה 8סעיף )הקלה על פי החוק 

7.12.4.203
Marking and 

instructions

הוראות השימוש ידונו : יוסף

בהוראות התקנה

 ,994-1י "תמתוך דרישות סעיפי 
 5.10כדוגמת סעיף  (הרשמי)

עבור מזגנים ) DDונספח 

(המשתמשים בחומרי קירור דליקים

יישום של דרישות התקן 

 ונספח 5.10סעיף )המאומץ 

DD ( עבור מזגנים המשתמשים

((בחומרי קירור דליקים

7.12.4.204
Marking and 

instructions

הוראות השימוש ידונו : יוסף

בשיטת ריקון הצנרת ומילוי 

חומר קירור או הוספתו

, 994-1י " תמתוך דרישות סעיפי
עבור ) DDכדוגמת נספח  (הרשמי)

מזגנים המשתמשים בחומרי קירור 

(דליקים

יישום של דרישות התקן 

עבור ) DDנספח )המאומץ 

מזגנים המשתמשים בחומרי 

((קירור דליקים

7.12.4.205
Marking and 

instructions

הוראות השימוש ידונו : יוסף

בניקוז המזגן

, 994-1י "תמתוך דרישות סעיפי 
עבור ) DDכדוגמת נספח  (הרשמי)

מזגנים המשתמשים בחומרי קירור 

(דליקים

יישום של דרישות התקן 

עבור ) DDנספח )המאומץ 

מזגנים המשתמשים בחומרי 

((קירור דליקים

7.12.4.206
Marking and 

instructions

הוראות השימוש ידונו : יוסף

בהוראות להתקנת ֶהתקן 

מיוחד למניעת שחרור חומר 

הקירור על ידי אנשים לא 

מורשים

ההנחיות בנוגע למניעת גניבת קרר 

נובעות מדרישה של הרשות 

הלאומית למלחמה בסמים 

 30/1ראו החלטה . ואלכוהול

-  מה244בפרוטוקול ישיבת 

08/09/2011.

י בוצע על פי בקשת "העדכון לת

י לאחר "הרשות למלחמה בסמים ומ

אירועים של ילדים ששאפו גז קירור 

נפלו מגגות בתים , של מזגנים

.נהרגו/ונפצעו

הוועדה פנתה לרשות למלחמה 

בסמים לבדיקת הסכמתה להסרת 

.הדרישה

.ב קובץ עם מענה הרשות"מצ

לא

23/11/2017אושר בדיון מיום 

. הוועדה פנתה אל הרשות למלחמה בסמים

לדבריהם . י"הרשות ביקשה שהדרישה תשאר בת

י הפחית את האירועים של שאיפת גז "עדכון הת

,מזגנים

7.12.4.207
Marking and 

instructions

הוספת האזהרה שלהלן 

ההתקנה : להוראות ההתקנה

והתחזוקה של מזגנים יבוצעו 

רק על ידי מורשי מערכות 

מ שאושרו כחוק על ידי "קו

.משרד העבודה והרווחה

V

בהתאם לחוק של משרד העבודה 

.והרווחה

אך הוועדה , החוק בהכנה: הערה

י לא יאושר לפני "המליצה שהת

.שהחוק יאושר וייושם

למזגן או להוראות השימוש 

של המזגן תוסף תווית מידע 

על צריכת האנרגייה של המזגן

יעילות )תקנות מקורות אנרגיה 

סימון אנרגטי ודירוג , אנרגטית

(אנרגטי במזגנים

10/08/2017אושר בדיון מיום 

דרישות נגזרות )-  בתוספת ראשונה 2סעיף 

(תקנות מקורות אנרגיה -מהוראות חיקוק 

הוספה הערה שהסעיף לא 

עדכון תקנות /יחול עם ביטול

-מ)מקורות אנרגיה התקפות 

2004)

V

הוספת תווית עם תנאי 

העבודה של מזגנים להתקנה 

סמויה

5.201סנכרון עם סעיף 

כדי להבטיח הפעלה תקינה של 

.מזגנים אלה

לסייע למתקינים שאינם יודעים מה 

תנאי העבודה הנדרשים ממזגנים 

.אלה

-כ)למזגנים אלה תעלה קצרה מאוד 

ולכן מתקין לא מנוסה עלול  (מ" ס20

פ שזהו "להפעילם כמזגן מתועל אע

מזגן שצריך להיות מסווג ומופעל כלא 

.מתועל

V

כדי להבטיח הפעלה תקינה של 

.מזגנים אלה

לסייע למתקינים שאינם יודעים מה 

תנאי העבודה הנדרשים ממזגנים 

.אלה

-כ)למזגנים אלה תעלה קצרה מאוד 

ולכן מתקין לא מנוסה עלול  (מ" ס20

פ שזהו "להפעילם כמזגן מתועל אע

מזגן שצריך להיות מסווג ומופעל 

.כלא מתועל

לא

10/082017אושר בדיון מיום 

 (הקלה)מדובר בהקלה סינכרון עם שינוי מתחייב 

5.201בסעיף 

הוספה הערה שהסעיף לא 

עדכון תקנות /יחול עם ביטול

-מ)מקורות אנרגיה התקפות 

2004)

V

בתקנות מקורות אנרגיה התקפות ימזגנים אלה 

לא עומדים בדרישות למזגנים מתועלים ולכן 

בתקנות האירופיות יש . נדרשות הנחיות מיוחדות

.הנחיות הפותרות מזגנים אלה

10.201
Power input and 

current

הוספה של דרישות בנוגע 

למקדם ההספק

דרישה המבוססת על ספר אמות 

- המידה לשירותים ציבוריים 

המגבילה את מקדם , חשמל

 0.92- ההספק של מתקן חשמלי ל

במתקנים ביתיים המזגן . (או יותר)

הוא הגורם היחיד המשפיע ביותר 

.על מקדם ההספק

משרד האנרגיה , י"דרישה של חח

, המשרד להגנת הסביבה, והמים

– הרשות לשירותים ציבוריים 

כדי להפחית את  צריכת , חשמל

ההספק של המזגן ולהפחית את 

תחנות )הצורך בתשתיות תומכות 

.(שנאים, כבלים, כוח

ספר אמות המידה מחוייב בסעיף 

. בחוק משק החשמל33

17/08/2017אושר בדיון מיום מיום 

דרישות נגזרות )-  בתוספת ראשונה 2סעיף 

פ אמות "ע)חוק משק החשמל - מהוראות חיקוק 

(המידה

7.201
Marking and 

instructions

?23/11/2017- אישור גורף של הסעיף בדיון ב

הוועדה התעמקה רק בהתקן למניעת גניבה של 

.קרר

7.202
Marking and 

instructions

C:\Users\u78071\
Documents\200\

244\24402\SI 994\
2016\IEC 60335-2-
40 ed. 5.1 2016\

89R\אביזר 
למניעת גניבה של 

גזי קירור 
doc.ממזגנים



הערות אגף התקינה

לעומת התקן לעומת התקן המאומץ

 לפי חוק התקניםמתחייביםנימוקים לשינויים לאומיים 
יישום דרישת התקן המאומץ

אינו שינוי
אחרים או לחלקים 'הפנייה לתקנים בינל    4' קריטריון מס

' עצמו או שהתקן הבינל' ובלבד שההפנייה היא לתקן הבינל, בהם

או בשינויים מתחייבים על פי החוק או בשינויים , אומץ כלשונו

הקלההנימוק לבחירת מסלול זה  התאמת הפניות לחקיקה של מדינת חוץ או למסמך מחייב 3' קריטריון מסמהות השינוי בתקן הישראלי

או לדרישה המופיעה בחקיקה או במסמך מחייב' של גורם בינל

2' קריטריון מס

דרישות הנגזרות מהוראות חיקוק בישראל 

סנכרון בין מסלוליםפירוט השינויים
האם 

סעיף 

נימוקים הבהרה/ המלצה שם הסעיף בתקן הישראלי הסעיף בתקן ' מס

הישראלי

 לפי חוק התקניםאינם מתחייביםשינויים ש
(4 ה 8סעיף )הקלה על פי החוק 

15.2Moisture resistance
הוספת דרישה שדרגת 

ההגנה של החלק החיצוני של 

 לפחותIPX4המזגן תהיה 

בחירה מתוך אופציה

רוב היחידות החיצוניות של 

המזגן מותקנות כשהן חשופות 

בגגות ומרפסות או על קיר 

לכן חשוב . חיצוני של מבנה

שהיחידות החיצוניות של המזגן 

תהינה בעלות דרגת הגנה 

IPX4שמבטיחה ,   לפחות

.הגנה מהתזה

היחידות החיצוניות  מ90%-יותר מ

של המזגן מותקנות כשהן חשופות 

ואז גם נגישות )בגגות ומרפסות 

. או על קיר חיצוני של מבנה (לציבור

סכנת )הן בטיחות חשמל לכן חשוב 

והן מבחינה צרכנית  (התחשמלות

שהיחידות  (סכנת קורוזיה)

החיצוניות של המזגן תהינה בעלות 

,   לפחותIPX4דרגת הגנה 

נדון . שמבטיחה הגנה מהתזה

. 1.2.17.2: 524402-1בישיבה 

IPX4 –  בעולם מתקינים את

המעבה לרוב בחדרי מכונות שאינם 

בישראל . נגישים לצבור הרחב

דווח . המזגנים מותקנים לרוב בחוץ

שלקוחות אירופיים של מזגני 

 עבור IPX4אלקטרה דורשים 

.המזגנים שהם רוכשים

כן

23/11/2017אושר בדיון מיום 

ועדת האימוץ סיווגה כלא מתחייב

וועדת התקינה לא הסכימה לבטל את השינוי כפי 

כדי למנוע . שהתבקשה על ידי וועדת האימוץ

לא ניתן לא להכריז ,ייווצרות וואקום רגולטורי 

רשמיות על הסעיף זה ולכן הוועדה ממליצה על 

.אישורו

חומר קירור22.201

חומרי הקירור לא יהיו 

מקבוצות החומרים 

המפורטים בנספחי פרוטוקול 

מונטריאול

לאומיות שישראל -התאמה לדרישות באמנות בין

חתומה עליהן

-התאמה לדרישות באמנות בין

לאומיות שישראל חתומה עליהן
לא

'וכו, ל מתחייב"צ. היתה טעות בהחלטה, לדעתי

17/08/2017אושר בדיון מיום 

לא מתחייב

לשם הבטחת הבטיחות ועד להקמת מערך כיבוי 

אש מתאים לגזים דליקים

חומר קירור22.201

מותר להשתמש , בישראל

 A1בחומרי קירור מקבוצה 

ובחומרי קירור דליקים 

(flammable refrigerants) 

 .A2Lמקבוצת 

הקלה 

לעומת 

מהדורות 

קודמות 

והמהדור

ה 

התקפה 

האוסרות

 שימוש 

בכל 

חומרי 

הקירור 

הדליקים

.בטיחות

אלו חומרי הקירור השכיחים כעת 

.ושיהיו שכיחים גם בשנים הקרובות

ת A2, A3, B1חומרי הקירור ברמות 

B2 שהתקן המאומץ מאפשר הם 

יותר רעילים וגם הרבה יותר דליקים 

ולכן גם אינם בשימוש , (מסוכנים)

במזגנים המסחריים המיוצרים כיום 

ובמזגנים המתוכננים לשנים 

כך שכעת השנוי אינו )הקרובות 

.(מהווה חסם ייבוא

כאשר יוסדר נושא המתקינים 

הוועדה תבחן שוב שנוי , וההתקנה 

.לאומי זה ותשקול ביטולו

לא

.בטיחות

אלו חומרי הקירור השכיחים כעת ושיהיו 

.שכיחים גם בשנים הקרובות

 B2ת A2, A3, B1חומרי הקירור ברמות 

שהתקן המאומץ מאפשר הם יותר רעילים וגם 

ולכן גם אינם , (מסוכנים)הרבה יותר דליקים 

בשימוש במזגנים המסחריים המיוצרים כיום 

כך )ובמזגנים המתוכננים לשנים הקרובות 

.(שכעת השנוי אינו מהווה חסם ייבוא

, כאשר יוסדר נושא המתקינים וההתקנה 

הוועדה תבחן שוב שנוי לאומי זה ותשקול 

.ביטולו

17/08/2017אושר בדיון מיום 

לא מתחייב

לשם הבטחת הבטיחות ועד להקמת מערך כיבוי 

אש מתאים לגזים דליקים

30.201
בידוד מפני מקורות 

התלקחות אש

בידוד  - 30.201הוספת סעיף 

מפני מקורות התלקחות אש

העדכון עקב דרישה של נציבות 

כבאות אש בעקבות אירועים של 

.שריפת מזגנים

י אימץ דרישות עמידות אש מתוך "הת

הדן בציוד קירור , UL 1995התקן 

וחימום והמביא דרישות לעמידות 

בהתפשטות אש של התקן האמריקני 

UL 94 והתקן הבין לאומי IEC 

60695-11-20

או דרישות עמידות אש מתוך 

המהדורה הראשונה של התקן 

 ULהאמריקני לבטיחות מזגנים 

60335-2-40.

הוועדה סבורה שהתלקחות מזגנים 

נגרמת מהתקנה לא מקצועית של 

הוועדה תדון בסעיף זה . המזגנים

שוב שנתיים לאחר יישום החוק 

. להסדרת מקצוע מתקיני המזגנים

לאחר שתיווכח שמקצועיות 

.המתקינים נדרשת ונאכפת

י אימץ דרישות עמידות אש "הת

הדן בציוד , UL 1995מתוך התקן 

קירור וחימום והמביא דרישות 

לעמידות בהתפשטות אש של התקן 

 והתקן הבין לאומי UL 94האמריקני 

IEC 60695-11-20

או דרישות עמידות אש מתוך 

המהדורה הראשונה של התקן 

 ULהאמריקני לבטיחות מזגנים 

60335-2-40.

לא

17/08/2017אושר בדיון מיום 

הפנייה למסמך בין )-  בתוספת ראשונה 4סעיף 

(לאומי

201.1

שיטות בדיקה ודרישות 

פעולה עבור מזגנים לא 

מתועלים

שיטות בדיקה

י " בהתאם לתCOPבדיקת 

5151

יעילות )תקנות מקורות אנרגיה 

סימון אנרגטי ודירוג , אנרגטית

מחייב עמדיה  (אנרגטי במזגנים

.COPבדרישות 

 994-1י "התקנות מפנות לת

י "ת. COP-למדידה וחישוב של ה

 (ISO 5151המאמץ את ) 5151

הוא התקן המקובל בעולם למדידה 

 במזגנים לא COPוחישוב של 

.י מפנה אליו"מתועלים ולכן הת

201.2

שיטות בדיקה ודרישות 

פעולה עבור מזגנים לא 

מתועלים

דרישות פעולה

היחס בין התפוקה . א

התרמית המתקבלת בבדיקה 

-לבין המוצהרת יהיה גדול מ

0.92

Ecodesign דירקטיבת

בין הצהרת היצרן לבין ( סטייה8%) 0.92היחס של   

נובע מהתקנה האירופית, המדידה בפועל  

COMMISSION DELEGATED 

REGULATION (EU) No 626/2011

of 4 May 2011, Annex VIII,  2סעיף : 

and double duct air conditioner shall be 

considered to comply with the provisions 

set out in Annex I, as applicable, to this 

Regulation, if the results for  the energy 

efficiency ratio (EER rated ), or coefficient 

for performance (COP rated ), if applicable, 

is not less than the declared value minus 

10 %. The EER and COP values shall be 

established in accordance with Annex II.

 

17/08/2017אושר בדיון מיום 

דרישות נגזרות )-  בתוספת ראשונה 2סעיף 

(מהוראות תקנות מקורות אנרגיה 

התאמת הפניה -  בתוספת ראשונה3   סעיף 

דרקטיבה - לדרישות מדינת חוץ או מסמך מחייב 

מדובר בהתאמה וסיהכרון עם                (אירופית

.(ו " ק18 )חלות התקן עם 



הערות אגף התקינה

לעומת התקן לעומת התקן המאומץ

 לפי חוק התקניםמתחייביםנימוקים לשינויים לאומיים 
יישום דרישת התקן המאומץ

אינו שינוי
אחרים או לחלקים 'הפנייה לתקנים בינל    4' קריטריון מס

' עצמו או שהתקן הבינל' ובלבד שההפנייה היא לתקן הבינל, בהם

או בשינויים מתחייבים על פי החוק או בשינויים , אומץ כלשונו

הקלההנימוק לבחירת מסלול זה  התאמת הפניות לחקיקה של מדינת חוץ או למסמך מחייב 3' קריטריון מסמהות השינוי בתקן הישראלי

או לדרישה המופיעה בחקיקה או במסמך מחייב' של גורם בינל

2' קריטריון מס

דרישות הנגזרות מהוראות חיקוק בישראל 

סנכרון בין מסלוליםפירוט השינויים
האם 

סעיף 

נימוקים הבהרה/ המלצה שם הסעיף בתקן הישראלי הסעיף בתקן ' מס

הישראלי

 לפי חוק התקניםאינם מתחייביםשינויים ש
(4 ה 8סעיף )הקלה על פי החוק 

דרישות פעולה201.2

 לא יהיה קטן COP-ה. ב

מהדרש בתקנות מקורות 

אנרגיה

יעילות )תקנות מקורות אנרגיה 

סימון אנרגטי ודירוג , אנרגטית

(אנרגטי במזגנים

201.2

שיטות בדיקה ודרישות 

פעולה עבור מזגנים לא 

מתועלים

שיטות בדיקה

היחס בין מקדם היעילות 

(COP)  המתקבל בבדיקה

לבין זה המוצהר על ידי היצרן 

יהיה גדול מ

‑

0.92

Ecodesign דירקטיבת

בין הצהרת היצרן לבין ( סטייה8%) 0.92היחס של   

נובע מהתקנה האירופית, המדידה בפועל  

COMMISSION DELEGATED 

REGULATION (EU) No 626/2011

of 4 May 2011, Annex VIII,  2סעיף : 

and double duct air conditioner shall be 

considered to comply with the provisions 

set out in Annex I, as applicable, to this 

Regulation, if the results for  the energy 

efficiency ratio (EER rated ), or coefficient 

for performance (COP rated ), if applicable, 

is not less than the declared value minus 

10 %. The EER and COP values shall be 

established in accordance with Annex II.

201

שיטות בדיקה ודרישות 

פעולה עבור מזגנים לא 

מתועלים

שיטות בדיקה

הוספה הערה שהסעיף לא 

עדכון תקנות /יחול עם ביטול

-מ)מקורות אנרגיה התקפות 

2004)

V

202.1

שיטות בדיקה ודרישות 

פעולה עבור מזגנים 

מתועלים

שיטות בדיקה

י " בהתאם לתCOPבדיקת 

13253

יעילות )תקנות מקורות אנרגיה 

סימון אנרגטי ודירוג , אנרגטית

מחייב עמדיה  (אנרגטי במזגנים

.COPבדרישות 

 994-1י "התקנות מפנות לת

י "ת. COP-למדידה וחישוב של ה

 ISOהמאמץ את ) 13253

הוא התקן המקובל  (13253

 COPבעולם למדידה וחישוב של 

י "במזגנים לא מתועלים ולכן הת

.מפנה אליו

202.2

שיטות בדיקה ודרישות 

פעולה עבור מזגנים  

מתועלים

דרישות פעולה

היחס בין התפוקה . א

התרמית המתקבלת בבדיקה 

-לבין המוצהרת יהיה גדול מ

0.92

Ecodesign דירקטיבת

בין הצהרת היצרן לבין ( סטייה8%) 0.92היחס של   

נובע מהתקנה האירופית, המדידה בפועל  

COMMISSION DELEGATED 

REGULATION (EU) No 626/2011

of 4 May 2011, Annex VIII,  2סעיף : 

and double duct air conditioner shall be 

considered to comply with the provisions 

set out in Annex I, as applicable, to this 

Regulation, if the results for  the energy 

efficiency ratio (EER rated ), or coefficient 

for performance (COP rated ), if applicable, 

is not less than the declared value minus 

10 %. The EER and COP values shall be 

established in accordance with Annex II.

202.2

שיטות בדיקה ודרישות 

פעולה עבור מזגנים  

מתועלים

דרישות פעולה

 לא יהיה קטן COP-ה. ב

מהדרש בתקנות מקורות 

אנרגיה

יעילות )תקנות מקורות אנרגיה 

סימון אנרגטי ודירוג , אנרגטית

(אנרגטי במזגנים

דרישות פעולה202.2

היחס בין מקדם היעילות 

(COP)  המתקבל בבדיקה

לבין זה המוצהר על ידי היצרן 

יהיה גדול מ

‑

0.92

Ecodesign דירקטיבת

בין הצהרת היצרן לבין ( סטייה8%) 0.92היחס של   

נובע מהתקנה האירופית, המדידה בפועל  

COMMISSION DELEGATED 

REGULATION (EU) No 626/2011

of 4 May 2011, Annex VIII,  2סעיף : 

and double duct air conditioner shall be 

considered to comply with the provisions 

set out in Annex I, as applicable, to this 

Regulation, if the results for  the energy 

efficiency ratio (EER rated ), or coefficient 

for performance (COP rated ), if applicable, 

is not less than the declared value minus 

10 %. The EER and COP values shall be 

established in accordance with Annex II.

דרישות פעולה202

הוספה הערה שהסעיף לא 

עדכון תקנות /יחול עם ביטול

-מ)מקורות אנרגיה התקפות 

2004)

V

203.1
שיטת מדידה ודרישת 

פעולה עבור רמת הרעש

שיטת מדידה

י "פ ת"רמות הרעש הנפלט ע

3 חלק 994

מניעת )תקנות למניעת מפגעים 

(רעש

203.2
שיטת מדידה ודרישת 

פעולה עבור רמת הרעש

דרישת פעולה

רמת הרעש המרביתלא 

תהיה גדולה מהמוצהר על ידי 

היצרן

מניעת )תקנות למניעת מפגעים 

(רעש

תאימות אלקטרומגנטית204.1
 961י "פ ת"בודקים פליטה ע

14.1חלק 
 זהה961-14-1י "תEMC-דירקטיבת ה

17/08/2017אושר בדיון מיום 

דרישות נגזרות )-  בתוספת ראשונה 2סעיף 

(מהוראות תקנות מקורות אנרגיה 

התאמת הפניה -  בתוספת ראשונה3   סעיף 

דרקטיבה - לדרישות מדינת חוץ או מסמך מחייב 

מדובר בהתאמה וסיהכרון עם                (אירופית

.(ו " ק18 )חלות התקן עם 

23/08/2017אושר בדיון מיום

דרישות נגזרות )-  בתוספת ראשונה 2סעיף 

(מהוראות תקנות מקורות אנרגיה 

התאמת הפניה -  בתוספת ראשונה3סעיף 

דרקטיבה - לדרישות מדינת חוץ או מסמך מחייב 

(אירופית

ו " ק18)מדובר בהתאמה וסינכרון עם חלות התקן 
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הערות אגף התקינה

לעומת התקן לעומת התקן המאומץ

 לפי חוק התקניםמתחייביםנימוקים לשינויים לאומיים 
יישום דרישת התקן המאומץ

אינו שינוי
אחרים או לחלקים 'הפנייה לתקנים בינל    4' קריטריון מס

' עצמו או שהתקן הבינל' ובלבד שההפנייה היא לתקן הבינל, בהם

או בשינויים מתחייבים על פי החוק או בשינויים , אומץ כלשונו

הקלההנימוק לבחירת מסלול זה  התאמת הפניות לחקיקה של מדינת חוץ או למסמך מחייב 3' קריטריון מסמהות השינוי בתקן הישראלי

או לדרישה המופיעה בחקיקה או במסמך מחייב' של גורם בינל

2' קריטריון מס

דרישות הנגזרות מהוראות חיקוק בישראל 

סנכרון בין מסלוליםפירוט השינויים
האם 

סעיף 

נימוקים הבהרה/ המלצה שם הסעיף בתקן הישראלי הסעיף בתקן ' מס

הישראלי

 לפי חוק התקניםאינם מתחייביםשינויים ש
(4 ה 8סעיף )הקלה על פי החוק 

תאימות אלקטרומגנטית204.2
 961י "פ ת"בודקים חסינות ע

זהה- 14.2חלק 
 זהה961-14-2י "תEMC-דירקטיבת ה

תאימות אלקטרומגנטית204.3

בודקים פליטת הפרעות 

י "פ ת"לרשת החשמל ע

61000-3-2

 זהה61000-3-2י "תEMC-דירקטיבת ה

 זהה61000-3-3י "תEMC-דירקטיבת ה61000-3-3י "תתאימות אלקטרומגנטית204.3

תאימות אלקטרומגנטית204.3

או בודקים פליטת הפרעות 

י "פ ת"לרשת החשמל ע

61000-3-11

 זהה61000-3-11י "תEMC-דירקטיבת ה

 זהה61000-3-12י "תEMC-דירקטיבת ה61000-3-12י "תתאימות אלקטרומגנטית204.3

23/08.2017אושר בדיון מיום 

הפנייה לתקן ישראלי )-  בתוספת ראשונה 4סעיף 
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 הישראלי לתקן הקדמה

 ( 6.0)מהדורה  IEC 60335-2-40לאומית לאלקטרוטכניקה -תקן ישראלי זה הוא התקן של הנציבות הבין

 .(א)בכל הנוגע למזגני אוויר בלבד לאומיים שאושר כתקן ישראלי בשינויים ובתוספות, 8201 ינוארמ

 :אלה רכיבים, להלן המפורט בסדר, כולל התקן

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

 )בעברית( לאומי-ביןפירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן ה  -

 )באנגלית( התקן של העברי חלקו תרגום  -

 )באנגלית( לאומי-יןהתקן הב  -

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

, 1חלק  900או בתקן הישראלי ת"י  IEC 60335-2-40לאומי -סעיפים נוספים, שאינם קיימים בתקן הבין

 .X.201או החל במספר העשרוני  201ממוספרים בתקן זה החל במספר 

 תקן זה הוא חלק מסדרת תקנים החלים על מזגני אוויר.

 חלקי הסדרה הם אלה:

 פעולה דרישותמזגני אוויר: דרישות בטיחות ו - 1ק חל 994ת"י  

 מזגני אוויר: שיטות מדידה אקוסטית במעבדה - 3חלק  994ת"י  

 מזגני אוויר: התקנה - 4חלק  994ת"י  

 מזגני אוויר: התקנה במרחבים מוגנים - 5חלק  994ת"י  

 :אלה הם אוויר במזגנינוספים הדנים  תקנים

 ביצועים של ודירוג בדיקה – מתועלים לא חום ומשאבות אוויר מזגני - 5151ת"י  

 ביצועים של ודירוג בדיקה – מתועלים אוויר-אוויר חום ומשאבות אוויר מזגני - 13253ת"י  

 תיקוןה גיליון לרבות ,2013מספטמבר  ומהדורת באה במקום 1חלק  994ת"י  הישראלי תקןמהדורה זו של ה

 IEC 60335-2-40לאומי -שאימצה את התקן הבין ,(2020מאוקטובר  התקינה על ממונהמ...)נמצא אצל ה 1 מס'

 .בנוגע למזגני אוויר בלבד בשינויים ובתוספות לאומיים 2005מיולי ( 4.2)מהדורה 

 :הם אלה הישראלי לבין המהדורה הקודמתתקן מהדורה זו של הבין העיקריים  ההבדלים

אפשרות לבדוק עמידות  ונוספה ,בוטלה ההתייחסות לפתחי אוורור –הדן בעמידות אש  30.201עודכן סעיף  −

 ; 60335-2-40ULאש לפי דרישות התקן האמריקני 

 :לאומיים רבים בוטלו, ובהם םיישראלי ותוספות שינויים −

o  והוראות מיוחדות;מיוחדות דרישות סימון 

o  ,יעילות) בכפוף לעדכון תקנות מקורות אנרגיההתייחסות מיוחדת למזגן מתועל להתקנה סמויה 

 ;(במזגנים אנרגטי ודירוג אנרגטי סימון, אנרגטית

o מקדם הספקדרישה ל;  

o  מ' בין יחידות המזגן בבדיקה 7.5דרישה לאורך צנרת של; 

 :לאומי-של התקן הביןהנובעים מעדכון המהדורה  הבדלים −

עקב הכנסה  בדיקותלו הגנהה אמצעילדרישות, נוגעים ללאומי -של התקן הבין 6.0במהדורה רוב השינויים  :הערה

 .A2Lלשימוש של חומרי קירור מסוג 

                                        
 .6226נידונות בתקן הישראלי ת"י , IEC 60335-40-2 לאומי-שגם עליהן חל התקן הבין ,משאבות חום  (א)
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o  הוספת נושא השימוש במערכת מנורותUV-C ;לצורך שיפור חיטוי האוויר וניקוי משטחי המעבה 

o  משטחים חמים;טמפרטורת הידלקות חומר הקירור עקב מגע עם  לש הנושאהוספת 

o  מסוג( הוספת דרישות בטיחות הנוגעות להתקנה של מזגן מפוצל עם חומר קירור דליקA2L;) 

o ;)הוספת דרישות סימון עבור חומר קירור דליק בנוגע לסוג החומר ולקיבולו )לאחר ההתקנה 

o חלק ו ,הורחב פירוט הדרישות למדריך ההתקנה עבור מזגנים מפוצלים עם חומר קירור דליק 

 דרישות הוחמרו.המ

 יש לעיין בנוסח המלא שלהן. ין המהדורותלשם השוואה מדוקדקת ב

 

 

 אזהרה

  .במזגנים מהדורה זו של התקן הישראלי מאפשרת לראשונה שימוש בחומרי קירור דליקים

 דה בדרישות ההתקנה והתחזוקה עלולה לסכן את האנשים המטפלים במזגן או יעמאי הקפדה על 

 השוהים בסביבתו.

 כחוק שאושרו  *ידי מורשי מערכות קו"מ רק על ובוצעשההתקנה והתחזוקה של מזגנים יחובה להקפיד 

  העבודה והרווחה. ידי משרד על

 

 (לאומיים ובתוספות בשינויים ,בלבד אוויר למזגני בנוגע, לאומי-הבין התקן של 1 סעיף תרגום) התקן חלות

 :הערה

 .שונה גופןב מובאים זה בסעיף הלאומיים והתוספות השינויים

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

 :כללית הערה

 מים לחימום חום למשאבות, (heat pumps) חום למשאבות התייחסות כשיש לאומי-הבין התקן בחלות מקום בכל

(sanitary hot water heat pumps ,)לחות לנוטלי (dehumidifiers )הידרוניות  נחשון-מפוחי יחידותל או

(hydronic fan coil units) –אוויר מזגני על חל הישראלי תקןה. אינה חלה בתקן ישראלי זהההתייחסות 

(air-conditioners) בלבד. 

 עבור וולט 250-מ גדול אינו שלהם הנקוב שהמתח אוויר מזגני של הפעולה תוובדריש בבטיחות דן זה תקן

 .(partial units) חלקיות יחידות על גם חל זה תקן .אחרים מכשירים עבור וולט 600-מו מופעיים-חד מכשירים

 .ט"קו 18-מ גדולה אינה הנקובה שתפוקתם אוויר מזגני על חל תקןה

, לציבור סכנה מקור להוות עלולים זאת למרות אך רגיל ביתי לשימוש מיועדים שאינם מכשירים על  חל זה תקן

 .ותחקלאי ובחוות קלה בתעשייה, בחנויות מיומנים לא אנשים ידי על לשימוש המיועדים מכשירים כגון

 ,כגון) מיוחדים לשימושים אוויר מזגני טיפוסי על חל ,ביצועים ודירוג פעולה דרישות למעט ,זה תקן

 (.תחבורה ובכלי בצבא, תקשורת במתקני שימוש

 ביותר סופקו הם אם. במפעל שיוצרו יותר או אחד ממכלל מורכבים להיות עשויים לעיל הנזכרים המכשירים

 .תואמים במכללים שימוש על מבוססות והדרישות, יחד לשמש מיועדים הנפרדים המכללים, אחד ממכלל

                                        
 קו"מ = קירור ומיזוג אוויר. *
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קביעה  מדחס'(, הכוללת-)'מנוע ’motor-compressor‘מובאת הגדרה של   IEC 60335-2-34לאומי-הבין בתקן  101הערה 

 .למחצה-אטום מדחס-למנועמדחס אטום או -מדחס ככינוי למנוע-מנוע במונח שמשתמשים

 .הקירור תהליךלבטיחות  דרישותדנים ב ISO 5149-3-ו ISO 5149-1 ,ISO 5149-2לאומיים -הביןהתקנים   102הערה 

 ", IEC 60335-2-21" והמסתיים במילים "Requirements for containers, המתחיל במילים "הערהבהשני  המשפט:הערה

 .חל אינו

 תקןב כמוגדר A3-ו A1 ,A2L ,A2 ותשייכים לקבוצכ מסווגים שאינם קירור חומרי בחשבון מביא אינו זה תקן

או ק"ג לקילומול  42רית השווה מוגבלים לכאלה עם מסה מול A2L המקבוצ חומרי קירור. ISO 817 לאומי-הבין

 .ISO 817לאומי -בתקן הביןכמפורט  ((א)WCF) ביותר ןמסוכהִמְתּכּון העל המתבססים גדולה ממנה 

 :הערה

 .ISO 817 לאומי-הבין התקן לפיA2L -ו A1 המסווגים קירור בחומרירק  להשתמש מותר בישראל

 אינם הדרישות מפרטי שבו מקרה בכל. דליקים קירור בחומרי לשימוש מיוחדות דרישות מפרט זה תקן

 .ISO 5149 לאומי-הבין שבתקן הקירור לתהליך הבטיחות דרישות חלות, בנספחיו או זה בתקן מפורטים

 :להלן מפורטים זה לתקן במיוחד הנוגעים ISO 5149 לאומי-הבין תקןהחלקים של ה

Refrigerating systems and heat pumps – Safety and environmental 

requirements: Definitions, classification and selection criteria  

- ISO 5149-1:2014 

Refrigerating systems and heat pumps – Safety and environmental 

requirements: Design, construction, testing , marking and documentation 

- ISO 5149-2 

Refrigerating systems and heat pumps – Safety and environmental 

requirements: Installation site  

- ISO 5149-3:2014 

 
 , בנפרד להתקנתם אמצעים על או(, supplementary heaters) נפרדת להתקנה חימום גופי על חל זה תקן

 .במכשיר משולבות החימום גוף של והבקרות המכשיר אריזתמ כחלק תוכננו החימום גופי אם

 לעובדות אלה: לב לשים יש  103הערה 

בדרישות  סיפונם של כלי שיט או בכלי טיס, ייתכן שיהיה צורך עלעבור מכשירים המיועדים לשימוש בכלי רכב או  -

 נוספות;

 ;נוספות בדרישות צורך שיהיה ייתכן, בלחץ הנתונים מכשיריםעבור  -

  אינו חל. ",and installations"במילים  מסתייםו "in many countries"הכתוב בתבליט השלישי, המתחיל במילים    -

 תקן זה אינו חל על מכשירים אלה:   104הערה 

 ;(IEC 60335-2-88) ולקירור לחימום ציוד עם לשימוש המיועדים )מוסיפי לחות( מלחלחים -

 ;בלבד תעשייתיים בתהליכים לשימוש המיועדים מכשירים -

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

 .(גזים או אדים ,אבק)

                                        
  FormulationWorst Case  –WCF  (א)
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 לאומי-הבין התקן לסעיפי הלאומיים והתוספות השינויים פירוט

 : תכללי לאומית הערה

 או המילים  IEC 60335-1 לאומי-שמאוזכר בו התקן הבין IEC 60335-2-40לאומי -מקום בתקן הבין בכל

"Part 1"1חלק  900הישראלי ת"י  התקן זה ישראלי בתקן ם, חל במקומ . 

2. Normative references 

  תקנים חלים זה בסעיף והמפורטים בתקן המאוזכרים לאומיים-הבין התקנים ןמ חלק במקום - 

 :להלן כמפורט, ישראליים     
 

לאומי -התקן הבין

 המאוזכר  
 חל במקומוההתקן הישראלי 

IEC 60079-14  אטמוספרות נפיצות: תכן, בחירה והקמה של מתקני  – 14חלק  60079ת"י

  חשמל

IEC 60079-15:2010  אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד בהגנה מטיפוס  – 15חלק  60079ת"י

"n" 

IEC 62471:2006  בטיחות פוטוביולוגית של נורות ושל מערכות תאורה – 62471ת"י 

ISO 5151  בדיקה ודירוג של  –מזגני אוויר ומשאבות חום לא מתועלים  – 5151ת"י

 ביצועים

ISO 13253  בדיקה  –אוויר מתועלים -מזגני אוויר ומשאבות חום אוויר – 13253ת"י

 ודירוג של ביצועים

 :יוסף לסעיף -

 ישראליים תקנים

כלי עבודה למכשירי חשמל ביתיים, לתאימות אלקטרומגנטית: דרישות  - 14.1חלק  961ת"י 

 פליטה –מכשירי חשמל דומים לחשמליים ו

כלי עבודה לתאימות אלקטרומגנטית: דרישות למכשירי חשמל ביתיים,  - 14.2חלק  961ת"י 

 תקן קבוצתי למוצר –חסינות  –מכשירי חשמל דומים לחשמליים ו

 מזגני אוויר: שיטות מדידה אקוסטית במעבדה - 3 חלק 994 י"ת

  – ומיון בדיקות, ביצועים – כללי: חילופים לזרם מנועים קבלי - 1 חלק 60252"י ת

 תפעוללו להתקנה הנחיות – בטיחות דרישות

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

 (אמפר למופע 16)ציוד בעל זרם מבוא עד 

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

במערכות ציבוריות לאספקת חשמל במתח נמוך,  (flicker)והבהובים 

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

 מיוחדים

הגבלת שינויי מתח, תנודות מתח  –תאימות אלקטרומגנטית: גבולות  - 3.11חלק  61000ת"י 

 –במערכות ציבוריות לאספקת חשמל במתח נמוך  (flickerוהבהובים )

אמפר ועד בכלל המצריך חיבור בתנאים  75ציוד בעל זרם נקוב עד 

 מיוחדים
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גבולות לזרמי הרמוניות הנוצרים על  –תאימות אלקטרומגנטית: גבולות  - 3.12 חלק 61000"י ת

 ידי ציוד המחובר לרשתות ציבוריות של מתח נמוך עם זרם מבוא הגדול 

 אמפר למופע 75אמפר ועד  16-מ

 ישראליים ומסמכים תקנות, חוקים

 עדכוניהן על, 1992-ג"התשנ(, רעש מניעת) מפגעים למניעת תקנות

 , 2004-ה"התשס(, במזגנים אנרגטי ודירוג אנרגטי סימון, אנרגטית יעילות) אנרגיה מקורות תקנות

 עדכוניהן על

 לאומיים-בין תקנים

IEC 60695-11-20 – Fire hazard testing: Test flames – 500 W flame test method  

  לאומיים תקנים

UL 94 – Tests for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances  

 

3.     Terms and definitions 

 :להלן כמפורט, 3.201 הגדרה תוסף הסעיף בסוף

 (indoor unit ducted concealed) סמויה להתקנה מתועל מזגן .3.201

  .יחיד אוויר ולמפזר קצרה תעלהל כלל בדרך מחוברה ,סמויה להתקנה המיועד אוויר מזגן 

 הערה לאומית:

)יעילות אנרגטית, סימון  אנרגיה מקורותלהחלפה או לביטול של תקנות ישאר בתוקף עד הכתוב בסעיף זה י

 .2004-תשס"ההאנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים(, 

 .הכתוב בסעיף זה לא יחול, או ביטולן החל מיום החלפת התקנות שלעיל

7. Marking and instructions 

 :ףיוס "rated frequency" הראשון , לפני התבליט":Additionהמתחילה במילה " ,בפסקה השנייה .7.1

, (רעש מניעת) מפגעים מניעתל בתקנות כנדרש, החיצונית היחידה של (הרעש מפלס) הרעש רמת  .7.1.201

 ;עדכוניהן על, 1992-ג"התשנ

7.12. :Addition 

 :(ב)יוסף בסוף הסעיף

 כל את יכללו וההפעלה השירות, ההתקנה מדריכי, דליקים קירור בחומרי המשתמשים מכשירים עבור

 .Annex DD-ב המובא המידע

 :להלן כמפורט ,7.202-ו 7.201 סעיפים יוספו 7.12 סעיף לאחר

                                        
 .המאומץלאומי -הבין התקן של 7.12 בסעיף השנייה הפסקה של לעברית תרגוםהכתוב הוא   )ב(
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 העתק או) המזגן של האנרגייה צריכת על מידע תווית תצורף( שלהם להוראות השימוש או) למזגנים .7.201

 אנרגטי ודירוג אנרגטי סימון, אנרגטית יעילות) אנרגיה מקורות תקנות לדרישות המתאימה(, שלה

 .עדכוניהן על, 2004-ה"התשס(, במזגנים

 ,החשמל צריכת של הערך לבין המזגן תפוקת של הערך שבין כיחס יחושב( COP) היעילות מקדם   :הערה  

 .האנרגייה בתווית המסומנים  

 הערה לאומית:

)יעילות אנרגטית, סימון  אנרגיה מקורותלהחלפה או לביטול של תקנות ישאר בתוקף עד הכתוב בסעיף זה י

 .2004-תשס"ההאנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים(, 

 .הכתוב בסעיף זה לא יחול, או ביטולן החל מיום החלפת התקנות שלעיל

 . מ"מ לפחות  100 מ"מ 30 שגודלה תווית תוצמד( 3.201 הגדרה ראו) סמויה להתקנה מתועל למזגן .7.202

  קיימה מילים אלה:-על התווית ייכתבו בסימון ברור, קריא ובר  

   

 הערה לאומית:

)יעילות אנרגטית, סימון  אנרגיה מקורותלהחלפה או לביטול של תקנות ישאר בתוקף עד הכתוב בסעיף זה י

 .2004-תשס"ההאנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים(, 

 .החל מיום החלפת התקנות שלעיל או ביטולן, הכתוב בסעיף זה לא יחול

15. Moisture resistance 

 :יחול ובמקומו, חל אינו בסעיף הכתוב . 15.2

 .לפחות IPX4 תהיה המזגן של החיצוני החלק של ההגנה דרגת 

22. Construction 

 :להלן כמפורט ,22.201 סעיף יוסף 22.120 סעיף לאחר 

 קירור חומר .22.201

 (flammable refrigerants) ובחומרי קירור דליקים A1בחומרי קירור מקבוצה  רק בישראל מותר להשתמש

 .ISO 817)לאומי -בתקן הבין על קבוצות אלה ראו A2Lמקבוצה 

30. Resistance to heat and fire 

 :יוסף

 :להלן כמפורט, 30.201 סעיף יוסף 1 חלק 900 י"ת הישראלי התקן של 30 לסעיף

  (ג)אש התלקחות מקורות מפני בידוד . 30.201

 כללי . 30.201.1

 :אלה הם מזגנים בחללי אש התלקחות מקורות

 למפוחים מנועים למעט) וולט 50-מ גדולה במתח( ישר זרם או חילופים זרם) חשמליים רכיבים -

 (;שסתומים וסלילי כבלים, חשמליים חימום גופי, בותמשאלו

 .ומפסקים שנאים, ממסרים, הדקים -

                                        
  .2005UL 1995:על דרישות התקן האמריקני  מבוססותדרישות סעיף זה   (ג)

 פסקל. 30המזגן מיועד להתקנה בלחץ סטטי חיצוני מרבי של 
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 דרישות  .30.201.2

 ( פולימרי חומר כגון) דליקה חומרה לבין אשה התלקחות מקור בין המרחק כאשר -

 .הגנה מחיצת הדליק החומר סביב תוסף, מ"מ 102-מ קטן

  פולימרי חומר או, לפחות מ"מ 0.25 שעוביו מתכתי חומר עשויה תהיה ההגנה מחיצת -

 5VA. מחיצת הגנה העשויה חומר פולימרי המסווג UL 94לפי התקן האמריקני  5VAהמסווג 

 שבתקן הישראלי  –  Resistance to heat and fire– 30אינה חייבת לעמוד בדרישות סעיף 

 .1חלק  900ת"י 

 ומעטפת מתכת,  ,1חלק  60252כמוגדר בתקן הישראלי ת"י  P2לקבלים בעלי דרגת הגנה  -

 לא נדרשת הגנה מפני התלקחות אש.

, 1חלק  900ת"י  שבתקן הישראלי – Internal wiring – 23למוליכים המתאימים לדרישות סעיף  -

 לא נדרשת הגנה מפני התלקחות אש.

 מחומר פולימרי;  מעטפתב חשופיםולעטוף חלקים חיים לא מבודדים  ניתן, לחלופין -

  .IEC 60695-11-20לאומי -בבדיקה לפי התקן הבין 5VA סווגת המעטפת

 .מוצתים הם כאשר טפטףול להישרף העלולים חומרים תתחום המעטפת

 

  :הערה

 .DV30 סעיףב, UL 60335-2-40:2017האמריקני  תקןעל הכתוב ב מבוססת זו חלופה

 

 :להלן כמפורט ,204-201 סעיפים יוספו 32 סעיף לאחר

 מתועלים לא מזגנים עבור פעולה ודרישות בדיקה שיטות .201

 בדיקה שיטות .201.1

( של מזגנים לא מתועלים, COPמקדם היעילות ) שלתפוקה התרמית )קור וחום( וה שלחישוב הלצורך 

 .5151השיטה המתוארת בתקן הישראלי ת"י  לפי אותם בודקים

 פעולה דרישות .201.2

 יהיה היצרן ידי על המוצהרת זו לבין בבדיקה המתקבלת (וחום קור) התרמית התפוקה בין היחס .א 

   .0.92-מ גדול

 בתקנות מהנדרש קטן יהיה לא היצרן ידי על המוצהר ובחימום בקירור (COP) היעילות מקדם .ב 

 , 2004-ה"התשס(, במזגנים אנרגטי ודירוג אנרגטי סימון, אנרגטית יעילות) אנרגיה מקורות

 .עדכוניהן על

  המתקבל בבדיקה לבין זה המוצהר על ידי היצרן יהיה  (COP)היחס בין מקדם היעילות  

 .)ד(20.9-מגדול  

 הערה לאומית:

)יעילות אנרגטית, סימון  אנרגיה מקורותלהחלפה או לביטול של תקנות ישאר בתוקף עד הכתוב בסעיף זה י

 .2004-תשס"ההאנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים(, 

 .הכתוב בסעיף זה לא יחול, או ביטולן החל מיום החלפת התקנות שלעיל

  

                                        
לבין זו  ה, היחס בין התוצאה המתקבלת בבדיק01-01-2008( שלהם אושר עד ליום COPבמזגנים שמקדם היעילות )   )ד(

 .0.90-המוצהרת על ידי היצרן יהיה גדול מ
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 פעולה עבור מזגנים מתועליםדרישות ושיטות בדיקה  .202

 שיטות בדיקה .202.1

  ,( של מזגנים מתועליםCOPתפוקה התרמית )קור וחום( ומקדם היעילות )הלצורך חישוב  

 .13253פי השיטה המתוארת בתקן הישראלי ת"י אותם ל בודקים

 דרישות פעולה   .202.2

 יהיה היצרן ידי על המוצהרת זו לבין בבדיקה המתקבלת (וחום קור) התרמית התפוקה בין היחס .א 

     .0.92-מ גדול

 לא יהיה קטן מהנדרש בתקנותהמוצהר על ידי היצרן ( בקירור ובחימום (COPמקדם היעילות  ב. 

 , 2004-מקורות אנרגיה )יעילות אנרגטית, סימון אנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים(, התשס"ה 

 .עדכוניהן על

 .)ד(0.92-מ גדול יהיה היצרן ידי על המוצהר זה לבין בבדיקה המתקבל( COP( היעילות מקדם בין היחס   

 הערה לאומית:

)יעילות אנרגטית, סימון  אנרגיה מקורותלהחלפה או לביטול של תקנות ישאר בתוקף עד הכתוב בסעיף זה י

 .2004-תשס"ההאנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים(, 

 .הכתוב בסעיף זה לא יחול, או ביטולן החל מיום החלפת התקנות שלעיל

 

 הרעש רמת עבור פעולה ודרישת מדידה שיטת .203

 מדידה שיטת .203.1

 .3 חלק 994 י"ת הישראלי בתקן המתוארת בשיטה תהיה מהמזגנים הנפלט הרעש רמות של המדידה 

 פעולה דרישת .203.2

 .היצרןי יד על המוצהר מהערך גדולה תהיה לא זה בתקן הנידונים המזגנים כל של המרבית הרעש רמת 

 תאימות אלקטרומגנטית .204

 .14.1 חלק 961 י"ת הישראלי התקן לפי אלקטרומגנטיות הפרעות פליטת בודקים .204.1

 .14.2 חלק 961 י"ת הישראלי התקן לפי אלקטרומגנטיות להפרעות חסינות בודקים .204.2

  םיהישראלי התקנים לפי הציבורית החשמל לרשת אלקטרומגנטיות הפרעות פליטת בודקים .204.3

 לפי , 3.12-ו 3.11חלקים  61000 י"ת םיהישראלי התקנים לפי או 3.3 חלקו 3.2 חלק 61000 י"ת

 .הציוד של הזרם צריכת
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