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פירוט השינויים

מס' הסעיף
בתקן
הישראלי

שם הסעיף בתקן
הישראלי

מהות השינוי בתקן הישראלי

קריטריון מס'
קריטריון
קריטריון מס' 2
1
מס' 3
דרישות הנגזרות מהוראות
התאמה
התאמת
חיקוק בישראל והפניות
לשפה ובכלל
הפניות
להוראות כאמור
זה התאמה
לחקיקה של
של הוראות

חלות
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חלות ,ו)
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2
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Normative
references
Normative
references

הקלה על פי
קריטריון
מס' 4
לעומת
הפנייה לתקנים
התקן
בינל'אחרים או
המאומץ

הגבלת החלות למזגנים עד 18
קו"ט

V
ראו לשונית
V
ראו לשונית

הת"י לא חל על מזגנים
לשימושים מיוחדים

V
תקנות מקורות אנרגיה.
התקנות חלות על
המזגנים המוגדרים בת"י
 .994-1בת"י 994-1
נכתב שרק דרישות
הבטיחות (ולא דרישות
הביצועים) חלות על
מזגנים לשימושים
מיוחדים.

ת"י  ,994-1הרשמי

V

ת"י 5151

ראה לשונית

יישום דרישת התקן
המאומץ

לחלקים בהם,
ובלבד

V
צמצום
חלות הת"י.

הפניה לת"י  15402במקום ל-
ISO 15402
הפניה לת"י  5151במקום ל-
ISO 5151

אינו שינוי

הערות אגף התקינה

תקנות מקורות אנרגיה מחייבות בדיקת
יעילות אנרגטית של מזגנים ביתיים
ע"פ ת"י  .994-1ת"י  994-1שולח
לתקן זה לבדיקת יעילות אנרגטית של
מזגנים לא מתועלים .ת"י  994-1חל
על מזגנים על  18קו"ט .אין טעם
לבדוק מזגנים שתפוקתם גדולה יותר.

פירוט השינויים

מס' הסעיף
בתקן
הישראלי

שם הסעיף בתקן
הישראלי

מהות השינוי בתקן הישראלי

ההגדרה שונתה לעבודה
בתפוקה נקובה במקום
התפוקה עם זמן העבודה
הרציף המרבי בקירור

3.15

Terms and
definitions
full-load operation

6.1.1

תנאי עבודה בקירור למזגנים
Cooling tests
להתקנה סמויה ולמזגנים עם
General conditions
תפוקה משתנה

6.1.2

Cooling tests
Temperature
conditions

התקן הבין לאומי מביא 3
טמפרטורות עבודה ,T1, T2
 T3המתאימים ל 3-אזורי
אקלים עקריים.
הת"י מחייב עבודה ב T1 -או ב-
 T3המתאימים לאזורי האקלים
הרלוונטיים לישראל.

7

Heating tests

תנאי עבודה בחימום למזגנים
עם תפוקה משתנה שאינם
נידונים בתקן המאומץ

נימוקים לשינויים לאומיים מתחייבים לפי חוק התקנים

קריטריון מס'
קריטריון
קריטריון מס' 2
1
מס' 3
דרישות הנגזרות מהוראות
התאמה
התאמת
חיקוק בישראל והפניות
לשפה ובכלל
הפניות
להוראות כאמור
זה התאמה
לחקיקה של
של הוראות

אינו שינוי

הקלה על פי
קריטריון
מס' 4
לעומת
הפנייה לתקנים
התקן
בינל'אחרים או
המאומץ

יישום דרישת התקן
המאומץ

לחלקים בהם,
ובלבד

V

V
הוספת תנאי עבודה
למזגנים מתועלים שאינם
נדונים בתקן המאומץ.
המזגנים נכללים בתקנות
מקורות אנרגיה החלות
על כל המזגנים הנדונים
בת"י  994-1הרשמי.

V
בחירת  2אופציות
המתאימות לטמפרטורות
המקובלות בישראל מתוך 3
האופציות המוצעות בתקן
V
הוספת תנאי עבודה
למזגנים עם תפוקה
משתנה שאינם נדונים
בתקן המאומץ.
המזגנים נכללים בתקנות
מקורות אנרגיה החלות
על כל המזגנים הנדונים
בת"י  994-1הרשמי.

הערות אגף התקינה
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תקן זה הוכן על ידי ועדת ה מומחים  – 524402מזגנים ,בהרכב זה:
אורי א דר ,אברהם בכר (יו"ר) ,אורי טל זונדהיימר ,ברני יקובוביץ'  ,יהודה שמש

זיוה שלו ריכזה את עבודת הכנת התקן.
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הודעה על מידת התאמת התקן הישראלי לתקנים או למסמכים זרים

הודעה על רוויזיה

תקן ישראלי זה ,למעט השינויים והתוספות הלאומיים המצוינים בו,

תקן ישראלי זה בא במקום

זהה לתקן של הארגון הבין-לאומי לתקינה

התקן הישראלי ת"י  13253מאפריל 2013

ISO 13253 – Third edition: 2017-07
מילות מפתח:
מזגני אוויר ,מערכות מיזוג אוויר ,מאווררים ,מאווררים מתועלים ,תעלות אוורור ,משאבות חום ,ביצועים ,דירוגים ,יעילות ,קירור,
חימום.
Descriptors:

air conditioners, air-conditioning systems, fans, ducted fans, ventilation ductwork, heat pumps, performance,
ratings, efficiency, cooling, heating.
עדכניות התקן
התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן ,ולפחות אחת לחמש שנים ,כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה.
המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו.
מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תי קון ,יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.
תוקף התקן
תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות.
יש לבדוק אם התקן רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים .תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי (במלואם או בחלקם) נכנסים לתוקף
 60יום מפרסום ההודעה ברשומות ,אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף.
סימון בתו תקן
כל המייצר מוצר ,המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו,
רשאי ,לפי היתר ממכון התקנים הישראלי ,לסמנו בתו תקן:

זכויות יוצרים
 אין לצלם ,להעתיק או לפרסם ,בכל אמצעי שהוא ,תקן זה או קטעים ממנו ,ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.
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הקדמה לתקן הישראלי
תקן ישראלי זה הוא התקן של הארגון הבין  -לאומי ל תקינה ( ISO 13253מהדורה שלישית ) מיו ל י , 2017
שאושר כתקן ישראלי בשינויים ובתוספות לאומיים .
התקן כולל  ,בסדר המפורט להלן ,רכיבי ם האלה:
 תרגום סעיף חלות התקן הבין  -לאומי בשינויים ובתוספות לאומיים (בעברית) פירוט השינויים והתוספות ה לאומיים לסעיפי התקן הבין  -לאומי (בעברית) התקן הבין  -לאומי ( באנגלית )סעיפים נוספים ,שאינם קיימים בתקן הבין  -לאומי  , ISO 13253ממוספרים בתקן זה החל במספר
העשרוני . x.201
תקן זה הוא חלק מקבוצ ת תקנים הדנה במזגני אוויר .
תקני הקבוצה הם אלה:
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י

 994חלק
 994חלק
 994חלק
 994חלק
5151
13253
14825

1
3
4
5

-

מזגני אוויר :דרישות בטיחות ודרישות פעולה
מזגני אוויר :שיטות מדידה אקוסטיות במעבדה
מזגני אוויר :התקנה
מזגני אוויר :התקנה במרחבים מוגנים
מזגני אוויר ומשאבות חום לא מתועלים  -בדיקה ודירוג של ביצועים
מזגני אוויר ומשאבות חום אוויר  -אוויר מתועלים  -בדיקה ודירוג של ביצועים
מזגני אוויר ,יחידות לצינון נוזלים ומשאבות חום בעלי מדחסים חשמליים לחימום
ולקירור של חללים  -בדיקה ודירוג בתנאים של עומס חלקי וחישוב של ביצועים עונתיים

ת"י 15042

-

מזגני אוויר ומשאבות חום אוויר  -אוויר בעלי מערכת מפוצלת מרובת  -יחידות ( "- ) " multi
בדיקה ודירוג של ביצועים
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חלות התקן ( תרגום סעיף  1של התקן הבין  -לאומי בשינויים ובתוספות לאומיים )
הערה:
השינויים והתוספות הלאומיים ב סעיף זה מובאים ב גופן שונה .

תקן זה מפרט את בדיקות ה ביצ ו עים ,את התנאים התקניים ו את שיטות הבדיקה לקביעת דירוג התפוקה ו דירוג
היעילות של מזגני אוויר המקוררים באוויר ושל משאבות חום אוויר  -אוויר .
תקן זה חל על הציוד שלהלן:
-

מזגני אוויר מתועלים המקוררים באוויר ומשאבות חום אוויר  -אוויר מתועלות.

תקן זה מוגבל ל ציוד ש להלן:
-

מזגני אוויר ומשאבות חום ביתיים ,מסחריים ותעשייתיים  ,שהם יחידה אחת או שהם בעלי מערכת
מפוצלת ;

-

ציוד ה משתמש ברכיב בודד ,ברכיבים מרובים וברכיבים בתפוקה משתנה ( ; ) variable capacity

-

מערכות מפוצלות מרובות המשתמשות במערכת קירור אחת או יותר ,ב יחידה חיצונית אחת ו ב יחידה
פנימית אחת או יותר ,המבוקרות על ידי תרמוסטט/בקר יחיד.

-

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

הדרישות לבדיקה ולדירוג שבתקן זה מבוססות על השימוש במכללים תואמים.
תקן זה אינו חל על הדירוג ועל הבדיקה של המפורט להלן:
א ) משאבות חום המחוברות למקור מים או מזגני אוויר המקוררים במים;
ב ) מזגני אוויר ומשאבות חום אוויר  -אוויר בעלי מערכות מפוצלות מרובות  -רכיבים ( ( ) multiלבדיק ה של ציוד
זה ראו התקן הישראלי ת "י ( 15042א) );
ג)

יחידות ניידות (ללא חלון) בעלות תעלה לפליטה מהמעּבה ;

ד ) מכללים העומדים בפני עצמם ואינם מהווים מערכת קירו ר שלמה;
ה ) ציוד המשתמש במ חזור קירור ה ספיגה ( ;) absorption refrigeration cycle
ו)

ציוד לא מתועל (לבדיק ה של ציוד זה ראו התקן הישראלי ת"י ;) 5151

ז ) מזגני אוויר מתועלים או  /וגם משאבות חום מתועלות שהספקם הנקוב קטן מ  8 -קו"ט המיועדים לפעול
בלחצים סטטי ים חיצוני ים הנמוכים מ  25 -פסקל ו ה מבוקרים על ידי תרמוסטט/בקר יחיד
(ראו התקן הישראלי ת "י ; ) 5151
ח ) מזגנים לשימושים מיוחדים (כגון בתהליכים תעשייתיים ,במתקני תקשורת ,בצבא ובכלי תחבורה).
תקן זה אינו דן בקביעת היעילויות העונתיות העשויות להידרש במדינות מסוימות כי הן נותנות אינדיקציה
טובה יותר ליעילות בתנאי עבודה מעשיים .
הערה  :בתקן זה  ,המונחים "ציוד" ( " ) "equipmentו"מערכות" ( " ) "systemsמשמעם "מזגני אוויר "
( " ) "air conditionersאו /וגם "משאבות חום" ( ".) "heat pumps

(א) התקן הישראלי זהה  ,למעט שינויים ותוספות לאומיים  ,לתקן הבין  -לאומי ( ISO 15042מהדורה שנייה )
מיולי . 2017
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פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן הבין  -לאומי
.2

Normative references
 במקום אחד התק נים הבין  -לאומי ים המאוזכר ים בת קן והמפורט ים בסעיף זה חל תק ן ישראלי ,כמפורט להלן:
התקן הבין  -לאומי
המאוזכר

התקן הישראלי ה חל במקומו

ISO 5151

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

הערות
( המידע המפורט בעמודת ההערות
נכון ליום הכנת תקן זה )

התקן הישראלי זהה ,למעט שינויים
ותוספות לאומיים  ,לתקן הבין  -לאומי
ISO 5151 – Third edition: 2017-07

 לסעיף יוסף:תקנים ישראליים
ת"י  994חלק  – 1מזגני אוויר :דרישות בטיחות ודרישות פעולה

.3
. 3.15

Terms and definitions
full-load operation
ה כתוב ב סעיף אינו חל  ,ו במקומו יחול :
מצב ש בו המזגן מופעל בתפוקה הנקובה (  ,) rated capacityכפי שהוגדרה על ידי יצרן המזגן .

.6
. 6.1
. 6.1.1

Cooling tests
Cooling capacity tests
General conditions

בסוף הסעיף יוסף:
 מזגנים להתקנה סמויה  ,כמוגדר ב תקן הישראלי ת"י  994חלק  , 1ייבדקו בלחץ סטטי חיצונישל  5פסקל.
 מזגנים בעלי תפוקה משתנה (  ) variable capacityייבדקו בנקודת העבודה הנומינלית (סיבוביםלדקה של המדחס או של מנוע המפוחים) ,שתיקבע בהתאם להוראות היצרן ולא תשתנה במהלך
הבדיקה.
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. 6.1.2
-

Temperature conditions

בתחילת הסעיף יוסף:
בודקים את המזגנים בבדיקות תפוקת ה קור רק ל פי תנאי ה בדיקה  T1או ( T3כמ פורט ב ,) Table 2 -
לפי הגדרת יצרן המזגן .

-

.7

סעיפים  6.1.2.2עד  6.1.2.5אינם חלים .

Heating tests
בסוף הסעיף יוסף :
 מזגנים בעלי תפוקה משתנה (  ) variable capacityייבדקו בנקודת העבודה הנומינל ית (סיבובים לדקה שלהמדחס או של מנוע המפוחים) ,שתיקבע בהתאם להוראות היצרן ולא תשתנה במהלך הבדיקה.
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