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תקן זה הוכן על -ידי ועדת המומחים  , 820307בהרכב זה:
עופר אלון ,אודי בדש ,עמי לוסטיג ,מיכאל סוויסא ,דוד רודיק )יו"ר(.
מיכל פילוסוף 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 זהה לתקן של הארגון הבין-לאומי לתקינה

תקן ישראלי זה בא במקום

ISO 25745-3 – First edition: 2015-04-01

התקן הישראלי ת"י  4707חלק  1מיוני 2013

מילות מפתח:
מעליות ,מתקני הרמה ,ציוד הרמה ,דרגנועים ,מסועי נוסעים ,מיסעות לכת ,צריכת אנרגייה ,חישוב.
Descriptors:
lifts, hoists, lifting equipment, escalators, passenger conveyors, moving pavements, energy consumption,
calculation.
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 תיקון ,יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.
תוקף התקן
תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות.
יש לבדוק אם המסמך 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 הבי ן -לאומי לתקינה ) ISO 25745-3מהדורה ראשונה(
מ א פ ר יל  , 2015שאושר כלשונו כתקן ישראלי .
התקן כולל ,בסדר המפורט להלן ,רכיבים אלה :
 תרגום סעיף חלות התקן הבין -לאומי )בעברית( אזכורים נורמטיביים התקן הבין -ל אומי ) באנגלית (תקן זה הוא חלק מסדרת תקנים הדנים ב שיטה למדידת ביצועי אנרגייה של מעליות ,דרגנועים ומסועי
לכת .
חלקי הסדרה הם אלה:
ת"י 25745

 -ביצועי אנרגייה של מעליות ,דרגנועים ומסועי לכת :מדידת אנרגייה ואימות

ת"י  25745חלק 2

 ביצועי אנרגייה של מעליות ,דרג נועים ומסועי לכת :חישובי אנרגייה וסיווגעבור מעליות
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 ביצועי אנרגייה של מעליות ,דרגנועים ומסועי לכת :חישובי אנרגייה וסיווגעבור דרגנועים ומסועי לכת

חלות התקן ) תרגום סעיף  1של התקן הבין -לאומי (
תקן זה מפרט:
א ( כלים גנריים ל הערכת צריכת האנרגי יה של דרגנועים ו של מסועי לכת ,ו כן
ב ( שיטה עקבית לסיווג ביצועי האנרגייה של דרגנועים ו של מסועי לכת קיימים ,מ שופצי ם או חדשים.
תקן זה מביא בחשבון את ביצועי האנרגייה בפרק הזמן ה תפעול י ב מחזור החיים של הדרגנועים ו של
מסועי הלכת .התקן אינו דן בצריכת אנרגייה ובסיווג של ציוד עזר  ,כגון המפורט להלן :
א ( תאורה ,למעט תאורת משטח ה" מסרק " ) , ( comb plate lightningתאורת המרווח בין ה מדרגות
) ( step gap lightningותאורת הכוונה ); ( traffic light
הערה 1

תאורת משטח ה מסרק  ,תאורת המרווח בין המדרגות ותאורת הכוונה נחשבים חיוני ים לצורך

ההפעלה של הציוד ולכן ה ם אינ ם מוגדרים כ ציוד עזר.

ב ( קירור וחימום ואוורור של חדר מכונות;
ג(

התקני אזעקה וציוד לאספקת אנרגייה ב חירום וכ דומה .

ד ( תנאים סביבתיים;
ה ( צריכה דרך שקעי החשמל.
הערה 2

ייתכנו עומסים חשמליים אחרים שאינם קשורים לדרגנוע או למסוע הלכת ,שלא י יכללו.

תקן זה מב יא בחשבון את כל הדרגנועים ואת כל מסועי ה לכת המוטים עד ל רוּם של  8מ' ומסועי לכת
אופקיים באורך של עד  60מ' .
הערה

אלה מייצג ים כ 85% -מהיחידות המותקנות ברחבי העולם .
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אזכורים נורמטיביים
במקום התקן הבין -לאומי המ א ו זכר בתקן והמפורט בסעיף  Normative referencesבתקן ה בין -לאומי
חל תק ן ישראלי ,כ מפורט להלן:
התקן הבין -לאומי
המאוזכר
ISO 25745-1

2

התקן הישראלי ה חל במקומו

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

ת"י  - 25745ביצועי אנרגייה של
מעליות ,דרגנועים ומסועי לכת:
מדידת אנרגייה ואימות

התקן הישראלי זהה לתק ן הבין -לאומי
ISO 25745-1 - First edition:
2012-10-01

