תוספת חמישית – פעימה 2

מספר תקן

שם התקן

ת"י 47
ת"י  383חלק 1

נוזלי בלמים לכלי רכב ממונעים
גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל:
גופי חימום בעלי מעטה לא מתכתי
גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל:
גופי חימום בעלי מעטה מתכתי
מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים
(קרים וחמים) בתוך בניינים:
פוליוויניל כלורי קשיח ()PVC-U
מנפקי אירוסול

ת"י 750
ת"י 751
ת"י  958חלק 1

צמר מינרלי לבידוד :צמר בתפזורת
צמר מינרלי לבידוד :מוצרים מעוצבים
מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים
(קרים וחמים) בתוך הבניין :מערכות
פוליפרופילן
מזגני אוויר :דרישות בטיחות ודרישות
פעולה

ת"י  1038חלק
2.1

מפסק מגן משולב הפועל בזרם-דלף
ובזרם-יתר לשימוש ביתי ולשימושים
דומים :חלות הדרישות הכלליות על
מפסק שפעולתו אינה תלויה במתח
הזינה
תנור הסקה ביתי המוסק בדלק מוצק:
פליטת חומר חלקיקי
משטחי הרמה חשמליים למוגבלי-
תנועה  -כללי בטיחות ,מידות ופעולה
תפקודית :מעלונים משופעים
למשתמשים במצב ישיבה ,עמידה

ת"י  383חלק 2
ת"י  576חלק 1
ת"י 742

ת"י  994חלק 1

ת"י  1368חלק
3
ת"י  2252חלק
2

קבוצת
יבוא
קיימת

קבוצת
יבוא
חדשה

1
1

2
2

1

2

2

3

1

1,2

2
2
2

3
3
3

;1; 2
3; 4

2,3,4

2

3

2

3

1

2

תנאים לקבוצה 1

קבוצה  - 1לעניין מנפקי
ארוסול שמכילים חומרים
ותערובות מסוכנים עליהם
חל ת"י  2302חלק .1

תנאים לקבוצה 2

קבוצה  - 2לעניין מנפקי
ארוסול שאינם מכילים
חומרים ותערובות מסוכנים
עליהם חל ת"י  2302חלק .1

קבוצה  - 2למעט מזגנים
לשימושים מיוחדים (כגון:
שימוש בתהליכים
תעשייתיים ,במתקני
תקשורת ,בצבא),
ולמעט דרישות סעיף 203
בעניין "דרישות פעולה
ושיטות מדידה עבור הספק
קול"ל.

1

תנאים לקבוצה 3

תנאים
לקבוצה 4

קבוצה  - 3לעניין סעיף  203בעניין
"דרישות פעולה ושיטות מדידה עבור
הספק קול"

קבוצה - 4
לעניין
מזגנים
לשימושים
מיוחדים
(כגון:
שימוש
בתהליכים
תעשייתיים,
במתקני
תקשורת,
בצבא)

מספר תקן
ת"י  2302חלק
2
ת"י  4466חלק
2
ת"י  4476חלק
1
ת"י 5678
ת"י 5694

שם התקן
ובכיסא גלגלים ,לתנועה במישור
משופע
חומרים ותכשירים מסוכנים :מיון,
אריזה ,תיווי וסימון
פלדה לזיון בטון :מוטות חלקים
צינורות ואבזרים מפוליאתילן:
מערכות לסילוק שפכים (קרים וחמים)
בבניינים  -דרישות
אוורור בניינים  -מובלים  -מידות
ודרישות מכניות למובלים גמישים
אבזרי ניקוז לקבועות תברואיות -
דרישות ושיטות בדיקה

ת"י 50214

כבלים שטוחים גמישים בעלי מעטה
פוליוויניל כלורי
נתיכים למתח נמוך :דרישות מיוחדות
לנתיכים לשימוש בידי אנשים שאינם
מיומנים (נתיכים המיועדים בעיקר
לשימוש ביתי ולשימושים דומים) -
דוגמות למערכות תקניות של נתיכים
 Aעד F
מערכות חיבור למכשירי חשמל
לשימוש ביתי ולשימושים דומים:
דרישות כלליות
אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים
לשימוש ביתי ולשימושים דומים:
דרישות מיוחדות לקוצבי זמן ולמתגי
זמן
אבזרים חשמליים  -מפסקי מעגל
להגנה מפני זרם-יתר למתקנים
ביתיים ולמתקנים דומים :מפסקים
אוטומטיים זעירים (מא"ז) לפעולה
בזרם חילופים

ת"י 60898
חלק 2

אבזרים חשמליים  -מפסקי מעגל
להגנה מפני זרם-יתר למתקנים
ביתיים ולמתקנים דומים :מפסקים
אוטומטיים זעירים (מא"ז) לפעולה
בזרם חילופים ובזרם ישר
אבזרי עזר לנורות  -נטלים לנורות
פריקה (למעט נורות שפופרת
פלואורניות)  -דרישות ביצועים

ת"י 60269
חלק 3

ת"י 60320
חלק 1
ת"י 60730
חלק 2.7
ת"י 60898
חלק 1

ת"י 60923

קבוצת
יבוא
קיימת

קבוצת
יבוא
חדשה

1

2

1

3

2

3

1

2

1; 3

2,3

1

2

2

3

2

3

1

2

1; 3

2,3

1

2

2

3

תנאים לקבוצה 1

תנאים לקבוצה 2

קבוצה  - 2לעניין
סיפונים/מחסומים
שרשוריים

קבוצה  - 2למעט התוספת
הלאומית לסעיף 5.3.4.1
" Standard values up to
"A 10000 and including
והתוספת הלאומית לסעיף
 Scope J.1מתוך Annex J

2

תנאים לקבוצה 3

קבוצה  - 3למעט סיפונים/מחסומים
שרשוריים

קבוצה  - 3לעניין התוספת הלאומית
לסעיף values up Standard" 5.3.4.1
 "to and including 10000 Aוהתוספת
הלאומית לסעיף  Scope J .1מתוך
Annex J

תנאים
לקבוצה 4

מספר תקן
ת"י 60968
ת"י 60998
חלק 1
ת"י 60998
חלק 2.2

ת"י 60998
חלק 2.3

ת"י 60999
חלק 1

ת"י 61008
חלק 1
ת"י 61009
חלק 1

ת"י 61347
חלק 1
ת"י 61347
חלק 2.1
ת"י 61347
חלק 2.2
ת"י 61347
חלק 2.3

שם התקן
נורות בעלות נטל עצמי לשימושי
תאורה כלליים  -דרישות בטיחות
התקני חיבור למעגלי מתח נמוך
לשימוש ביתי ולשימושים דומים:
דרישות כלליות
התקני חיבור למעגלי מתח נמוך
לשימוש ביתי ולשימושים דומים:
דרישות מיוחדות להתקני חיבור
נפרדים עם יחידות הידוק לא
מתוברגות
התקני חיבור למעגלי מתח נמוך
לשימוש ביתי ולשימושים דומים:
דרישות מיוחדות להתקני חיבור
נפרדים עם יחידות הידוק חודרות
בידוד
התקני חיבור  -מוליכי חשמל עשויים
נחושת  -דרישות בטיחות ליחידות
הידוק מתוברגות ולא מתוברגות:
דרישות כלליות ודרישות מיוחדות
ליחידות הידוק המיועדות למוליכים
ששטח החתך שלהם מ 0.2-ממ"ר עד
 35ממ"ר (ועד בכלל)
מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם
דלף) בלא שילוב הגנה מפני זרם יתר,
המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים
דומים :דרישות כלליות
מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם
דלף) בשילוב הגנה מפני זרם-יתר
(מפסקי מגן משולבים) ,המיועדים
לשימוש ביתי ולשימושים דומים:
דרישות כלליות
אבזרי הפעלה ובקרה לנורות :דרישות
כלליות ודרישות בטיחות
אבזרי הפעלה ובקרה לנורות :דרישות
מיוחדות להתקני הדלקה (למעט
מדלקי להט)
אבזרי הפעלה ובקרה לנורות :דרישות
מיוחדות לממירים אלקטרוניים
מורידי מתח לנורות להט המוזנים
בזרם ישר או בזרם חילופים
אבזרי הפעלה ובקרה לנורות :דרישות
מיוחדות לאבזרי הפעלה ובקרה
אלקטרוניים המוזנים בזרם חילופים

קבוצת
יבוא
קיימת

קבוצת
יבוא
חדשה

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

תנאים לקבוצה 1

תנאים לקבוצה 2

תנאים לקבוצה 3

1; 3

2,3

קבוצה  - 2למעט התוספת
הלאומית לסעיף 4
""Classification

קבוצה  - 3לעניין התוספת הלאומית
לסעיף "Classification" 4

1; 3

2,3

קבוצה  - 2למעט התוספת
הלאומית לסעיף 4
""Classification

קבוצה  - 3לעניין התוספת הלאומית
לסעיף "Classification" 4

1

2

1

2

1

2

1

2

3

תנאים
לקבוצה 4

מספר תקן
ת"י 61347
חלק 2.7
ת"י 61347
חלק 2.8
ת"י 61347
חלק 2.9
ת"י 61558
חלק 1
ת"י 61558
חלק 2.4

ת"י 61558
חלק 2.5
ת"י 61558
חלק 2.6

ת"י 61558
חלק 2.7
ת"י 62040
חלק 1

שם התקן
או/וגם בזרם ישר והמיועדים לנורות
פלואורניות
אבזרי הפעלה ובקרה לנורות :דרישות
מיוחדות לאבזרי הפעלה ובקרה
אלקטרוניים המוזנים ממצברים
והמיועדים לתאורת חירום (עצמאיים)
אבזרי הפעלה ובקרה לנורות :דרישות
מיוחדות לנטלים המיועדים לנורות
פלואורניות
אבזרי הפעלה ובקרה לנורות :דרישות
מיוחדות לאבזרי הפעלה ובקרה
אלקטרומגנטיים המיועדים לנורות
פריקה (למעט נורות פלואורניות)
בטיחות של שנאי הספק ,ספקי כוח,
מגובים ומוצרים דומים :דרישות
כלליות ובדיקות
בטיחות של שנאים ,מגובים ,ספקי כוח
ומוצרים דומים למתחי הספקה עד
 1100וולט :דרישות ובדיקות מיוחדות
לשנאים מבדדים ולספקי כוח
הכוללים שנאים מבדדים
בטיחות של שנאים ,מגובים ,ספקי כוח
ושילוביהם :דרישות ובדיקות
מיוחדות לשנאים עבור מכונות גילוח
ולספקי כוח המשולבים במכונות גילוח
בטיחות של שנאים ,מגובים ,ספקי כוח
ומוצרים דומים למתחי הספקה עד
 1100וולט :דרישות ובדיקות מיוחדות
לשנאי בטיחות מבדדים ולספקי כוח
הכוללים שנאי בטיחות מבדדים
בטיחות של שנאי הספק ,ספקי כוח,
מגובים ומוצרים דומים :דרישות
מיוחדות ובדיקות לשנאים וספקי כוח
לצעצועים
מערכות אל-פסק ( :)UPSדרישות
כלליות ודרישות בטיחות

קבוצת
יבוא
קיימת

קבוצת
יבוא
חדשה

1

2

1

2

1

2

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2; 4

3,4

תנאים לקבוצה 1

תנאים לקבוצה 2

תנאים לקבוצה 3

קבוצה  - 3לעניין מערכות אל-פסק עד
 4קו"א

4

תנאים
לקבוצה 4

קבוצה - 4
לעניין
מערכות
אל-פסק
מעל  4קו"א

מספר תקן
ת"י 62368
חלק 1

שם התקן
ציוד שמע/חוזי ,ציוד טכנולוגיות
המידע וציוד תקשורת :דרישות
בטיחות

קבוצת
יבוא
קיימת

קבוצת
יבוא
חדשה

;1; 2
3; 4

1,2,3,4

תנאים לקבוצה 1

תנאים לקבוצה 2

תנאים לקבוצה 3

קבוצה 1

קבוצה – 2

קבוצה – 3

מטענים לטלפוניים סלולריים
ולטאבלטים.

לעניין מכשור שמע וחוזי  ,שעד
ליום  20/12/2020חל עליו גם
ת"י .60065

לעניין ציוד טכנולוגית המידע ,שעד ליום
 20/12/2020חל עליו גם ת"י  (60950למעט
ספקי הכח של ציוד זה)

לעניין ספקי כח שאינם לפלאפון
וטאבלט ושהספקם קטן w3000

לעניין מצלמות אבטחה,

למעט דרישות סעיף " 201מניעת
הפרעות אלקטרומגנטיות"
במכשירי קשר סלולאריים וסעיף
 201.2לכלל ציוד השמע וחוזי

לעניין דרישות סעיף Mains connectors" 1
 ".G.4.2במכשירי אלקטרוניקה המצוידים
בתקע דו-פיני (למעט מטענים לטלפוניים
סלולריים /טאבלטים בהם סעיף זה נשאר
בקבוצה  1וספקי כח לציוד טכנולוגיית המידע
עבורם סעיף זה נשאר בקבוצה ,)2

למעט מצלמות אבטחה,

לעניין דרישות סעיף " 201מניעת הפרעות
אלקטרומגנטיות" במכשירי קשר סלולאריים
ובציוד טכנולוגית המידע

למעט ממירי ,DC/DC

למעט מכשירי  DVRלמעגל סגור,
למעט פטיפונים,
למעט מוצרי אודיו וידיאו מקוריים
לרכב המפורטים בקבוצה ,3
למעט סעיף G.4.2 - Mains
( connectorsעבור מטענים
לטלפוניים סלולריים /טאבלטים ,
סעיף זה נשאר בקבוצה  1עבור
ספקי כח לציוד טכנולוגיית המידע
סעיף זה נשאר בקבוצה ) 2

5

לעניין מכשירי  DVRלמעגל סגור,

לעניין מוצרי אודיו וידיאו מקוריים לרכב,
כמפורט להלן :מצלמות ,צג לרכב ,מגבר לרכב
 ,DVD ,מתאם מטען ,מפצל שקעי מצת ,פלג
בדיקה לרכב ,מודול לרכב ,DC/DC
לעניין סעיף  201.2במכשור שמע וחוזי שעד
ליום  20/12/2020היה חל עליו גם ת"י
 60065ולעניין רדאר לרכב ,מערכת התראה
לרכב ומערכת ניווט לרכב.

תנאים
לקבוצה 4
קבוצה : 4
\ספקי כח
שהספקם
מעל w3000
שנמסרו על
ידי המעבדות
המוכרות.

