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הקדמה לתקן הישראלי
תקן ישראלי זה הוא התקן של הארגון הבין  -לאומי ל תקינה ( ISO 5151מהדורה שלישית) מיו ל י , 2017
שאושר כתקן ישראלי בשינויים ובתוספות לאומיים .
התקן כולל  ,בסדר המפורט להלן ,רכיבי ם אלה:
 תרגום סעיף חלות התקן הבין  -לאומי בשינויים ובתוספות לאומיים (בעברית) פירוט השינויים והתוספות ה לאומיים לסעיפי התקן הבין  -לאומי (בעברית) התקן הבין  -לאומי ( באנגלית )הערות לאומיות לתקן הישראלי מובאות כהערות שוליים וממוספרות באותיות האלף  -בית.
סעיפים נוספים ,שאינם ק יימים בתקן הבין  -לאומי  , ISO 5151ממוספרים בתקן זה החל במספר העשרוני . x.201
תקן זה הוא חלק מקבוצת תקנים הדנה ב מזגני 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

ת"י 15042

1
3
4
5

-

מזגני אוויר :דרישות בטיחות ו דרישות 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

-

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 ב ד י קות הביצועים ,את התנאים התקניים ו את שיטות הבדיקה לקביעת דירוג ה תפוקה ו דירוג
היעילות של מזגני אוויר המקוררים באוויר ושל משאבות חום אוויר  -אוויר .
תקן זה חל על הציוד שלהלן:
-

מזגני אוויר לא מתועלים המקוררים ב אוויר ומשאבות חום אוויר  -אוויר לא מתועלות; או

-

מזגני אוויר מתועלים או  /וגם משאבות חום מתועלות שהספקם הנקוב קטן מ  8 -קו"ט המיועדים לפעול
בלחץ סטטי חיצוני הנמוך מ  25 -פס קל .

תקן זה מוגבל ל מ פורט להלן :
-

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

-

ציוד ה מיוצר במפעל ,ה מונע חשמלית ו ה מופעל בדחיסה מכנית;

-

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

-

מערכות מפוצלות מרובות  -יחידות ( "  ) " multiהמשתמשות 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 ו על 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  -יחידו ת ( " ) " multi
( לבדיק ה של ציוד זה ראו התקן הישראלי ת "י ( 15042א) );
ג)

יחידות ניידות (ללא חלון) בעלות תעלה לפליטה מהמעּבה ;

ד ) מכללים העומדים בפני עצמם ו אינם מהווים מערכת קירו ר שלמה ;
ה ) ציוד המשתמש במ חזור קירור ב ספיגה ( ;) absorption refrigeration cycle
( 13253ב) ) ;

ו)

ציוד מתועל שאינו מפורט בסעיף זה ( לבדיק ו ת של ציוד זה ראו התקן הישראלי ת"י

ז)

מזגנים לשימושים מיוחדים (כגון בתהליכים תעשייתיים ,במתקני תקשורת ,בצבא ובכלי תחבורה).

תקן זה אינו דן בקביעת ה יעילו יו ת ה עונתי ו ת העשוי ות 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 15042מהד ו רה שנייה )
מיולי . 2017
(ב) התקן הישראלי זהה ,למעט שינויים ותוספות לאומיים ,לתקן הבין  -לאומי ( ISO 13253מהדורה שלישית)
מיולי . 2017
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פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן הבין  -לאומי
.3

Terms and definitions

. 3.25

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 .

.5

Cooling tests

. 5.1

Cooling capacity test

. 5.1.2
-

Temperature conditions

בתחילת ה סעיף יוסף:
בודקים את המזגנים בבדיקות תפוקת קור רק ל פי תנאי בדיקה  T1או ( T3כמ פורט ב ,) Table 1 -
לפי הגדרת יצרן המזגן .

. 5.1.4

סעיפים  5.1.2.2עד  5.1.2.4אינם חלים .
Test conditions

בסוף הסעיף יוספו סעיפי משנה  5.1.4.201ו  , 5.1.4.202 -כמפורט להלן :
. 5.1.4.201

בבדיקה של מזגן נייד הבנוי מיחידה אחת ,יבוצע איזון לחצים בין תאי מתקן הבדיקה על ידי
פתיחת פתחים מתאימים במחיצה שבין תאי מתקן הבדיקה ,ויהיה מאזן תרמי של התא שבו
נערכת הבדיקה .הבדיקה תיעשה בשיטה ה פסיכרומטרית .
ט מפרטורות האוויר בתא הבדיקה יהיו  35 צ'

( Tג)

= Db

ו  24  -צ' = ( TWbד) .

 . 5.1.4.202מזגנים ב עלי תפוקה משתנה (  ) variable capacityייבדקו בנקודת העבודה הנומינלית (סיבובים
לדקה של המדחס או/וגם של מנוע המפוחים) ,שתיקבע לפי הוראות היצרן ולא תשתנה במהלך
הבדיקה.

.6

Heating tests
בתחילת הסעיף יוסף:
תנאי בדיקה ( H1כמ פורט ב  ,) Table 6 -חל ים על מזגנים לא מת ועלים הנידונים בתקן זה ,בתוספ ו ת
שלהלן :
 בבדיקה של מזגן נייד הבנוי מיחידה אחת ,ייעשה איזון לחצים בין תאי מתקן הבדיקה על ידי פתיחתפתחים מתאימים במחיצה שבין תאי מתקן הבדיקה.
 מזגנים בעלי תפוקה משתנה (  ) variable capacityייבדקו בנקודת העבודה הנומינלית (סיבובים לדקהשל המדחס או/וגם של מנוע המפוחים) ,שתיקבע לפי הוראות היצרן ולא תשתנה במהלך הבדיקה.

(ג) T Db – dry bulb tempetature
(ד) T Wb – wet bulb temperatue
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Annex C
)(normative

Calorimeter test method
C.1

General

בתחילת הסעיף יוסף:
הטמפרטורה היבשה והטמפרטורה הרטובה יימדדו באמצעות חיישן שיוצמד לפתח כניסת האוויר של היחידה
הנבדקת.
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