תוספת חמישית – פעימה 3
מספר תקן

שם התקן

קבוצת
יבוא
קיימת

קבוצת תנאים
יבוא לקבוצה
1
חדשה

תנאים לקבוצה 2

ת"י  20חלק 1

מנורות :דרישות כלליות ובדיקות

1; 3

2,3

ת"י  20חלק 2.1

מנורות :מנורות קבועות למטרות
כלליות

1

2

קבוצה  2למעט דרישות סעיף
"General Requirements" 0.3.202
* תנאיי החלוקה לקבוצות
מתייחסים גם למנורות שחלים
עליהם חלקי  2של סדרת ת"י 20
אשר אינם רשמיים ,אך מחייבים
מכח ת"י  20חלק 1
קבוצה  - 2על המוצר חלות גם
דרישות ת"י  20חלק  ,1על פי חלוקת
סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא
ובהתאמה להימצאות תקן זה
בקבוצות יבוא 2,3

ת"י  20חלק 2.2

מנורות :דרישות מיוחדות -
מנורות גומחה

1

2

קבוצה  - 2על המוצר חלות גם
דרישות ת"י  20חלק  ,1על פי חלוקת
סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא
ובהתאמה להימצאות תקן זה
בקבוצות יבוא 2,3

ת"י  20חלק 2.4

מנורות :מנורות מיטלטלות
למטרות כלליות

1

2

קבוצה  - 2על המוצר חלות גם
דרישות ת"י  20חלק  ,1על פי חלוקת
סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא
ובהתאמה להימצאות תקן זה
בקבוצות יבוא 2,3

ת"י  20חלק 2.7

מנורות :מנורות מיטלטלות
לשימוש בגינות

1

2

קבוצה  - 2על המוצר חלות גם
דרישות ת"י  20חלק  ,1על פי חלוקת
סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא
ובהתאמה להימצאות תקן זה
בקבוצות יבוא 2,3

ת"י  20חלק
2.11

מנורות :מנורות לאקווריון

1

2

קבוצה  -2על המוצר חלות גם
דרישות ת"י  20חלק  ,1על פי חלוקת
סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא
ובהתאמה להימצאות תקן זה

1

תנאים לקבוצה 3
קבוצה  - 3לעניין דרישות סעיף 0.3.202
""Requirements General
* תנאיי החלוקה לקבוצות מתייחסים גם
למנורות שחלים עליהם חלקי  2של סדרת
ת"י  20אשר אינם רשמיים ,אך מחייבים
מכח ת"י  20חלק 1

תנאים לקבוצה 4

מספר תקן

שם התקן

קבוצת
יבוא
קיימת

ת"י  32חלק 1.1

תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי
ולשימושים דומים :תקעים ובתי-
תקע חד-מופעיים לזרמים עד 16
אמפר  -דרישות כלליות
מפסקים חשמליים לשימוש בבתי
מגורים ובמתקני חשמל קבועים
דומים :דרישות כלליות

1

2

1; 3

2,3

ת"י  145חלק 1

תיבות ומעטפות לאבזרים
חשמליים להתקנות קבועות
לשימוש ביתי ולשימושים דומים:
דרישות כלליות
מכסים לפתחי ניקוז ומכסים
לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב
והולכי רגל :מכסים לפתחי ניקוז
ומכסים לתאי בקרה העשויים
חומרים מרוכבים
מכסים לפתחי ניקוז ומכסים
לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב
והולכי רגל :מכסים לפתחי ניקוז
ומכסים לתאי בקרה העשויים
פוליפרופילן ( ,)PPפוליאתילן ()PE
או פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-
)U
בטיחות מכשירי חשמל ביתיים
ומכשירים דומים :דרישות
מיוחדות למדיחי כלים

1

2

2

3

2

3

1; 3

2,3

ת"י  900חלק
2.6

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים
ומכשירים דומים :דרישות
מיוחדות לתנורי בישול ,לכיריים,

1; 3

2,3

ת"י  33חלק 1

ת"י  489חלק
2.5

ת"י  489חלק
2.6

ת"י  900חלק
2.5

קבוצת תנאים
יבוא לקבוצה
1
חדשה

תנאים לקבוצה 2

תנאים לקבוצה 3

בקבוצות יבוא 2,3

קבוצה  - 2למעט מפסקים
המופעלים על ידי חיישני אור ולמעט
מפסקים אלקטרוניים המופעלים על
ידי גלאי תנועה

קבוצה  - 2למעט דרישות התוספת
הלאומית לסעיף  25.1שבת"י 900
חלק  1לגבי מכשירי חשמל
המצויידים בתקע דו-פיני (למעט
מטענים/ספקי כוח חיצוניים
הנשארים בקבוצה ,)2
למעט דרישות סעיף 32
" Radiation, toxicity and similar
,"hazards
למעט דרישות סעיף " 201ערכים
נקובים (,")rated values
למעט דרישות סעיף " 203רמת
הרעש"
קבוצה  - 2למעט דרישות התוספת
הלאומית לסעיף  25.1שבת"י 900
חלק  1לגבי מכשירי חשמל
המצויידים בתקע דו-פיני (למעט

2

קבוצה  - 3לעניין מפסקים המופעלים על
ידי חיישני אור ולעניין מפסקים
אלקטרוניים המופעלים על ידי גלאי תנועה

קבוצה  - 3לעניין דרישות התוספת
הלאומית לסעיף  25.1שבת"י  900חלק
 1לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע
דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים
הנשארים בקבוצה ,)2
לעניין דרישות סעיף Radiation, " 32
,"toxicity and similar hazards
לעניין דרישות סעיף " 201ערכים נקובים
(,")rated values
לעניין דרישות סעיף " 203רמת הרעש"

קבוצה  - 3לעניין דרישות התוספת
הלאומית לסעיף  25.1שבת"י  900חלק
 1לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע
דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים

תנאים לקבוצה 4

מספר תקן

שם התקן
לתנורי בישול הכוללים כיריים
ולמכשירים דומים נייחים

קבוצת
יבוא
קיימת

קבוצת תנאים
יבוא לקבוצה
1
חדשה

ת"י  900חלק
2.7

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים
ומכשירים דומים :דרישות
מיוחדות למכונות כביסה

1; 3

2,3

ת"י  900חלק
2.24

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים
ומכשירים דומים :דרישות
מיוחדות למכשירי קירור,
למכשירי גלידה ולמכשירים
לייצור קרח

1; 3

2,3

)(1;2;3
לאחר
הפעלת
פעימה
ראשונה

תנאים לקבוצה 2

תנאים לקבוצה 3

מטענים/ספקי כוח חיצוניים
הנשארים בקבוצה ,)2
למעט דרישות סעיף 32
" Radiation, toxicity and similar
,"hazards
למעט דרישות סעיף " 201ערכים
נקובים (,")rated values
למעט דרישות סעיף 202
"מתיישבות (תאימות)
אלקטרומגנטית" למעט עניין כיריים
אינדוקציה ותנורי אינדוקציה
ולמעט דרישות סעיף " 203רמת
הרעש"
קבוצה  - 2למעט דרישות סעיף
" 10.202טיב הכביסה",
למעט דרישות סעיף " 10.203טיב
הסחיטה",
למעט דרישות התוספת הלאומית
לסעיף  25.1שבת"י  900חלק  1לגבי
מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-
פיני (למעט מטענים/ספקי כוח
חיצוניים הנשארים בקבוצה ,)2
למעט דרישות סעיף 32
" Radiation, toxicity and similar
,"hazards
למעט דרישות סעיף " 201ערכים
נקובים (,")rated values
למעט דרישות סעיף " 203רמת
הרעש",
למעט עניין טיב הכביסה וטיב
הסחיטה שבסעיף 204
קבוצה  - 2למעט דרישות התוספת
הלאומית לסעיף 6.101
","Classification
למעט דרישות סעיף 22.110א
"אמצעי קירור",
למעט דרישות התוספת הלאומית
לסעיף  25.1שבת"י  900חלק  1לגבי
מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-
פיני (למעט מטענים/ספקי כוח
חיצוניים הנשארים בקבוצה ,)2

הנשארים בקבוצה ,)2
לעניין דרישות סעיף Radiation, " 32
,"toxicity and similar hazards
לעניין דרישות סעיף " 201ערכים נקובים
(,")rated values
לעניין דרישות סעיף " 202מתיישבות
(תאימות) אלקטרומגנטית" ,למעט כיריים
אינדוקציה ותנורי אינדוקציה אשר יבדקו
במשטר בדיקות של קבוצה 2
ולעניין דרישות סעיף " 203רמת הרעש"

לעניין סעיף " 32קרינה  ,רעילות
וסיכונים דומים"  -עמידה בדרישת
סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י

3

קבוצה  - 3לעניין דרישות סעיף 10.202
"טיב הכביסה",
לעניין דרישות סעיף " 10.203טיב
הסחיטה",
לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף
 25.1שבת"י  900חלק  1לגבי מכשירי
חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט
מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים
בקבוצה ,)2
לעניין דרישות סעיף Radiation, " 32
,"toxicity and similar hazards
לעניין דרישות סעיף " 201ערכים נקובים
(,")rated values
לעניין דרישות סעיף " 203רמת הרעש",
לעניין עניין טיב הכביסה וטיב הסחיטה
שבסעיף 204
קבוצה  - 3לעניין דרישות התוספת
הלאומית לסעיף ,"Classification" 6.101
לעניין דרישות סעיף 22.110א "אמצעי
קירור",
לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף
 25.1שבת"י  900חלק  1לגבי מכשירי
חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט
מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים
בקבוצה ,)2
למעט סעיף " 32קרינה ,רעילות וסיכונים
דומים"  -עמידה בדרישות ת"י  5452עבור
סעיף תכולת עופרת בלבד.

תנאים לקבוצה 4

מספר תקן

שם התקן

קבוצת
יבוא
קיימת

ת"י  900חלק
2.25

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים
ומכשירים דומים :דרישות
מיוחדות לתנורי גלי-מיקרו,
לרבות תנורי גלי-מיקרו משולבים

1; 3

2,3

ת"י  900חלק
2.28

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים
ומכשירים דומים :דרישות
מיוחדות למכונות תפירה

1; 3

2,3

ת"י  990חלק 1
ת"י  1505חלק 1

סוללות ראשוניות :כללי
מערכות לטיפול במי שתייה
לשימוש ביתי  -סינון וטיהור:
מערכות ,למעט מערכות אוסמוזה
הפוכה
מערכות לטיפול במי שתייה
לשימוש ביתי :מערכות אוסמוזה
הפוכה
מעלונים חשמליים לאנשים עם
מוגבלות תנועה  -כללי בטיחות,

1
1

2
2

1

2

1

2

ת"י  1505חלק 2
ת"י  2252חלק 1

קבוצת תנאים
יבוא לקבוצה
1
חדשה

תנאים לקבוצה 2
.5452
למעט דרישות סעיף " 201ערכים
נקובים (,")rated values
למעט דרישות סעיף " 203רמת
הרעש"
קבוצה  - 2למעט דרישות התוספת
הלאומית לסעיף  25.1שבת"י 900
חלק  1לגבי מכשירי חשמל
המצויידים בתקע דו-פיני (למעט
מטענים/ספקי כוח חיצוניים
הנשארים בקבוצה ,)2
למעט דרישות סעיף 32
" Radiation, toxicity and similar
,"hazards
למעט דרישות סעיף " 201ערכים
נקובים (,")rated values
למעט דרישות סעיף 202
"מתיישבות (תאימות)
אלקטרומגנטית",
למעט דרישות סעיף " 203רמת
הרעש"
קבוצה  - 2למעט דרישות התוספת
הלאומית לסעיף  25.1שבת"י 900
חלק  1לגבי מכשירי חשמל
המצויידים בתקע דו-פיני (למעט
מטענים/ספקי כוח חיצוניים
הנשארים בקבוצה ,)2
למעט דרישות סעיף 32
" Radiation, toxicity and similar
,"hazards
למעט דרישות סעיף " 201ערכים
נקובים (,")rated values
למעט דרישות סעיף " 203רמת
הרעש"

4

תנאים לקבוצה 3
לעניין דרישות סעיף " 201ערכים נקובים
(,")rated values
לעניין דרישות סעיף " 203רמת הרעש"

קבוצה  - 3לעניין דרישות התוספת
הלאומית לסעיף  25.1שבת"י  900חלק
 1לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע
דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים
הנשארים בקבוצה ,)2
לעניין דרישות סעיף Radiation, " 32
,"toxicity and similar hazards
לעניין דרישות סעיף " 201ערכים נקובים
(,")rated values
לעניין דרישות סעיף " 202מתיישבות
(תאימות) אלקטרומגנטית",
לעניין דרישות סעיף " 203רמת הרעש"

קבוצה  - 3לעניין דרישות התוספת
הלאומית לסעיף  25.1שבת"י  900חלק
 1לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע
דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים
הנשארים בקבוצה ,)2
לעניין דרישות סעיף Radiation, " 32
,"toxicity and similar hazards
לעניין דרישות סעיף " 201ערכים נקובים
(,")rated values
לעניין דרישות סעיף " 203רמת הרעש"

תנאים לקבוצה 4

מספר תקן

ת"י  50464חלק
1

ת"י  50541חלק
1

ת"י  60034חלק
1
ת"י  60095חלק
1
ת"י 60238
ת"י  60245חלק
1
ת"י  60245חלק
2
ת"י  60245חלק
3
ת"י  60245חלק
4
ת"י  60245חלק
5
ת"י  60245חלק
6
ת"י  60245חלק
7

שם התקן
מידות ופעולה תפקודית :מעלונים
אנכיים המותקנים בפיר שאינו
סגור
שנאי חלוקה תלת-מופעיים
טבולים בשמן לתדר  50הרץ ,בעלי
הספק מ 50-קו"א עד  2500קו"א,
לשימוש עבור ציוד במתח שאינו
גדול מ 36-ק"ו :יעילות אנרגטית
וסימון
שנאי חלוקה תלת-מופעיים
מטיפוס יבש לתדר  50הרץ ,בעלי
הספק מ 100-קו"א עד 3150
קו"א ,לשימוש עבור ציוד במתח
שאינו גדול מ 36-ק"ו :יעילות
אנרגטית וסימון
מכונות חשמל מסתובבות :דירוג
וביצועים
מצברי התנעה מטיפוס עופרת-
חומצה :דרישות כלליות ושיטות
בדיקה
בתי נורה בעלי תבריג מטיפוס
אדיסון
כבלים מבודדים בגומי  -מתחים
נקובים שאינם גדולים מ450/750-
וולט :דרישות כלליות
כבלים מבודדים בגומי  -מתחים
נקובים שאינם גדולים מ450/750-
וולט :שיטות בדיקה
כבלים מבודדים בגומי  -מתחים
נקובים שאינם גדולים מ450/750-
וולט :כבלים מבודדים בסיליקון
עמידים בחום
כבלים מבודדים בגומי  -מתחים
נקובים שאינם גדולים מ450/750-
וולט :פתילים וכבלים גמישים
כבלים מבודדים בגומי  -מתחים
נקובים שאינם גדולים מ450/750-
וולט :כבלים למעליות
כבלים מבודדים בגומי  -מתחים
נקובים שאינם גדולים מ450/750-
וולט :כבלים לאלקטרודת ריתוך
בקשת
כבלים מבודדים בגומי  -מתחים
נקובים שאינם גדולים מ450/750-

קבוצת
יבוא
קיימת

קבוצת תנאים
יבוא לקבוצה
1
חדשה

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

תנאים לקבוצה 2
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תנאים לקבוצה 3

תנאים לקבוצה 4

מספר תקן

ת"י  60245חלק
8

שם התקן
וולט :כבלים מבודדים בגומי
אתילן-ויניל אצטט עמידים בחום
כבלים מבודדים בגומי  -מתחים
נקובים שאינם גדולים מ450/750-
וולט :פתילים ליישומים
הדורשים גמישות גבוהה
נורות להט  -דרישות בטיחות:
נורות להט מטונגסטן לשימוש
ביתי ולמטרות תאורה כלליות
דומות
נורות להט  -דרישות בטיחות:
נורות הלוגן מטונגסטן לשימוש
ביתי ולמטרות תאורה כלליות
דומות
כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע
המוחזקים ביד  -בטיחות:
דרישות מיוחדות למקדחות
ולמקדחות-הולם

קבוצת
יבוא
קיימת

קבוצת תנאים
יבוא לקבוצה
1
חדשה

תנאים לקבוצה 2

1

2

1

2

1

2

1

2

ת"י  60745חלק
2.15

כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע
המוחזקים ביד  -בטיחות:
דרישות מיוחדות לגוזמי שיחים
(גדר חיה)

1

2

ת"י  61386חלק
21

מובלי פלסטיק למתקני חשמל
ותקשורת בבניינים :מובלים
כפיפים
מובלי פלסטיק למתקני חשמל
ותקשורת בבניינים :מובלים
כפיפים
מכשירי קירור ביתיים  -מאפיינים
ושיטות בדיקה
כלי עבודה חשמליים מופעלי–
מנוע  -כלים המוחזקים ביד ,כלים
ניידים ומכונות לדשא ולגינה -
בטיחות :דרישות מיוחדות
למברגים ולמפתחות–הולם
המוחזקים ביד
כלי עבודה חשמליים מופעלי–
מנוע  -כלים המוחזקים ביד ,כלים
ניידים ומכונות לדשא ולגינה -
בטיחות :דרישות מיוחדות
למקצעות המוחזקות ביד

1

2

1

2

1

2

1

2

קבוצה  - 2על המוצר חלות גם
דרישות ת"י  62841חלק  ,1על פי
חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות
היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה
בקבוצות יבוא 2,3

1

2

קבוצה  - 2על המוצר חלות גם
דרישות ת"י  62841חלק  ,1על פי
חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות
היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה
בקבוצות יבוא 2,3

ת"י  60432חלק
1
ת"י  60432חלק
2
ת"י  60745חלק
2.1

ת"י  61386חלק
22
ת"י 62552
ת"י  62841חלק
2.2

ת"י  62841חלק
2.14

קבוצה  -2על המוצר חלות גם
דרישות ת"י  60745חלק  ,1על פי
חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות
היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה
בקבוצות יבוא 2,3
קבוצה  -2על המוצר חלות גם
דרישות ת"י  60745חלק  ,1על פי
חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות
היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה
בקבוצות יבוא 2,3

6

תנאים לקבוצה 3

תנאים לקבוצה 4

