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תקן זה הוכן על ידי ועדת המומחים  – 580901חסינות אלקטרומגנטית  ,בהרכב זה:
משה הניג  ,יורי רוזנברג  ,חיים שימנס  ,יוני שיף (יו"ר) ,משה שכטר (סגן יו "ר)

זיוה שלו ריכז ה את עבודת הכנת התקן.
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הודעה על מידת התאמת התקן הישראלי לתקנים או למסמכים זרים
תקן ישראלי זה ,למעט השינויים והתוספות הלאומיים המצוינים בו,
זהה לתקן של הנציבות הבין-לאומית לאלקטרוטכניקה
IEC 61851-21-2 – Edition 1.0: 2018-04
מילות מפתח:
זרם נקוב ,מנועים חשמליים ,התקנים מונעי סוללה ,זרם חילופים ,מוליכות חשמלית ,מחברים חשמליים ,רכבי כביש,
מטעני סוללות ,בדיקות חשמל ,מערכות לאספקת חשמל ,זרם ישר ,התקנים מופעלי חשמל ,תאימות אלקטרומגנטית,
מטען חשמלי ,טעינה חשמלית.
Descriptors:
rated current, electric motors, battery-powered devices, alternating current, electrical conductance,
electric connectors, road vehicles, battery chargers, electrical testing, electric power systems,
direct current, electrically-operated devices, electromagnetic compatibility, electric charge.
עדכניות התקן
התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן ,ולפחות אחת לחמש שנים ,כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה.
המשתמשים בתקני ם 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 חלקי ם 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.

טיוטה לת" י  61851חלק ) 2019 ( 21.2

הקדמה לתקן ה ישראלי
תקן ישראלי זה הוא התקן של הנציבות הבין לאומית לאלקטרוטכניקה ( IEC 61851-21-2מהדורה ) 1.0
מ אפריל  , 2018שאושר כתקן ישראלי בשינויים ובתוספות לאומיים .
התקן כולל ,בסדר המפורט להלן ,רכיבים אלה :
 תרגום סעיף חלות התקן הבין  -לאומי בשינויים ובתוספות לאומיים (בעברית) פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן הבין  -לאומי (בעברית) התקן הבין  -לאומי ( באנגלית )הערות לאומיות לתקן הישראלי מובאות כהערות שוליים וממוספרות באותיות האלף  -בית.
תקן זה הוא חלק מ סדרת תקנים החלים על מערכת טעינה  -בחיבור  -מוליכי לרכב חשמלי .
חלקי ה סדרה הם אלה:
 מערכת טעינה  -בחיבור  -מוליכי לרכב חשמלי :דרישות כלליותת " י  61851חלק 1
ת " י  61851חלק 21.1

ת " י  61851חלק 21.2

ת " י  61851חלק 23

 מערכת טעינה  -בחיבור  -מוליכי לרכב חשמלי :דרישות תאימות אלקטרומגנטיתלחיבור מוליכי לאספקת זרם חילופים/זרם ישר עבור מַ טען המותקן ברכב
חשמלי
 מערכת טעינה  -בחיבור  -מוליכי לרכב חשמלי :דרישות לרכב חשמלי עבור חיבורמוליכי לאספקת זרם חילופים/זרם ישר – דרישות תאימות אלקטרומגנטית
עבור מערכות טעינה המותקנות מחוץ לרכב חשמלי
 מערכת טעינה  -בחיבור  -מוליכי לרכב חשמלי :עמדת טעינה בזרם ישר לרכבחשמלי

תקן זה הוא גם חלק מ קבוצת תקנים הדנים ב תאימות אלקטרומגנטית.
חלקי ה קבוצה הם אלה (א ) :
 תאימות אלקטרומגנטית  :תקן קבוצתי למעליות  ,לדרגנועים ולמסועי ֶל ֶכ ת –ת " י  961חלק 7.1
הפרעות
 תאימות אלקטרומגנטית  :הנחיות אחידות הנוגעות לאישור כלי רכב מהיבטיםת " י  961חלק 10
של תאימות אלקטרומגנטית
ת " י  961חלק 11
 תאימות אלקטרומגנטית  :ציוד תעשייתי  ,מדעי ורפואי (  – ) ISMאופייני הפרעותת " י  961חלק 12
ת " י  961חלק 14.1
ת " י  961חלק 14.2
ת " י  961חלק 15

בתדר רדיו – גבולות ושיטות מדידה
 תאימות אלקטרומגנטית  :כלי רכב  ,כלי שיט ומנועי שרפה פנימית – מאפייניהפרעות רדיו – גבולות ושיטות מדידה להגנה על מַ קלטים חיצוניים
 תאימות אלקטרומגנטית  :דר ישות למכשירי חשמל ביתיים  ,לכלי עבודהחשמליים ולמכשירי חשמל דומים – פליטה
 תאימות אלקטרומגנטית  :דרישות למכשירי חשמל ביתיים  ,לכלי עבודהחשמליים ולמכשירי חשמל דומים – חסינות – תקן קבוצתי למוצר
 תאימות אלקטרומגנטית  :גבולים ו שיטות מדידה של אופייני הפרעות רדיו שלציוד תאורה חשמלי וציוד דומה

(א ) חלקי הסדרה הממוספרים " ת " י  " 961ימוספרו מחדש  ,והסדרה כולה תמוספר לפי מספר התקן הבין  -לאומי או התקן
האירופי המאומצים  ,וזאת במסגרת רוויזיה הנערכת לסדרה .
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תאימות אלקטרומגנטית  :מקלטים לשידורי קול וטלוויזיה וציוד נלווה –
אופייני חסינות – גבולים ושיטות מדידה
תאימות אלקטרומגנטית  :ציוד טכנולוגיית המידע – אופייני חסינות – גבולות
ושיטות בדיקה
תאימות אלקטרומגנטית  :כלי רכב  ,כלי שיט ומנועי שרפה פנימית – מאפייני
הפרעות רדיו – גבולות ושיטות מדידה להגנה על מקלטים המותקנים ברכב
תאימות אלקטרומגנטית  :תאימות אלקטרומגנטית של ציוד מולטימדיה –
דרישות פליטה
תאימות אלקטרומגנטית  :תאימות אלקטרומגנטית של ציוד מולטימדיה –
דרישות חסינות

ת " י  961חלק 20

-

ת " י  961חלק 24

-

ת " י  961חלק 25

-

ת " י  961חלק 32

-

ת " י  961חלק 35

-

ת " י  961חלק 48.1

 תאימות אלקטרומגנטית  :תאימות אלקטרומגנטית (  ) EMCלציוד רדיו ולשירותירדיו – דרישות טכניות כלליות

ת " י  961חלק 48.7

 תאימות אלקט רומגנטית  :תקן לתאימות אלקטרומגנטית (  ) EMCשל ציוד רדיוושל שירותי רדיו – תנאים מיוחדים לציוד רדיו נייד ומיטלטל ולציוד נלווה של
מערכות רדיו תאיות ספרתיות לבזק (  GSMו ) DCS -

ת " י  961חלק 48.24

 תאימות אלקטרומגנטית  :תאימות אלקטרומגנטית (  ) EMCלציוד רדיו ולשירותירדיו – תנאים מיוחדים לציוד רדיו נייד ומיטלטל ( ציוד משתמש ) ולציוד עזר
ל  , CDMA IMT-2000 -בפיזור ישיר (  UTRAו ) E-UTRA -

ת " י 12016
ת " י 30386
ת " י  31489חלק 3

 תאימות אלקטרומגנטית  :תקן קבוצתי למעליות  ,לדרגנועים ולמסועי ֶל ֶכ ת –חסינות
 תאימות אלקטרומגנטית וענייני ספקטרום רדיו  :ציוד רשת בזק( טלקומוניקציה ) – דרישות תאימות אלקטרומגנטית
 תאימות אלקטרומגנטית וענייני ספקטרום רדיו  :תקן תאימות אלקטרומגנטיתשל ציוד רדיו ושל שירותי רדיו – תנאים מיוחדים להֶ תקנים קצרי  -טווח
הפועלים בתדרים שבין  9קה " ר ל  246 -גה " ר

ת " י  31489חלק 34

 תאימות אלקטרומגנטית וענייני ספקטרום רדיו  :תקן לתאימות אלקטרומגנטיתשל ציוד רדיו ושל שירותי רדיו – תנאים מיוחדים לספקי כוח חיצוניים

ת " י  50130חלק 4

לטלפונים ניידים
 -תאימות אלקטרומגנטית  :מערכות אזעקה – תקן למשפחת מוצרים  :דרישות

ת " י  50412חלק 2.1

חסינות לרכיבי מער כות אזעקת אש  ,למערכות אזעקה לגילוי פריצות  ,למערכות
אזעקה לאירועי שוד  ,למערכות טלוויזיה במעגל סגור  ,למערכות אזעקה לבקרת
גישה ולמערכות אזעקה למצבי מצוקה
 מכשירי תקשורת ומערכות תקשורת על קווי חשמל ,המשמשים במתקני מתח נמוךבתחום התדרים  1.6מה"ץ עד  30מה"ץ :סביבה של מגורים ,של מסחר ושל תעשייה –
דרישות חסינות

ת " י  50561חלק 1

 מכשירי תקשורת על קווי חשמל  ,המשמש ים במתקני מתח נמוך – מאפייניהפרעות רדיו – גבולות ושיטות מדידה :מכשירים לשימוש בתוך הבית

ת " י  60974חלק 10
ת " י  61000חלק 3.2

 ציוד ריתוך בקשת חשמלית  :דרישו ת תאימות אלקטרומגנטית ( ) EMC תאימות אלקטרומגנטית  :גבולות – גבולות לפליטת זרמי הרמוניות ( ציוד בעלזרם מבוא עד  16אמפר למופע )
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ת " י  61000חלק 3.3

 תאימות אלקטרומגנטית  :גבולות – הגבלת שינויי מתח  ,תנודות מתח והבהובים(  ) flickerבמערכות ציבור יות לאספקת חשמל במתח נמוך  ,לציוד בעל זרם נקוב

ת " י  61000חלק 3.11

עד  16אמפר למופע שאינו מצריך חיבור בתנאים מיוחדים
 תאימות אלקטרומגנטית  :גבולות – הגבלת שינויי מתח  ,תנודות מתח והבהובים(  ) flickerבמערכות ציבוריות לאספקת חשמל במתח נמוך – ציוד בעל זרם נקוב
עד  75אמפר ועד בכלל המצריך חיבור בתנאים מיוחדים

ת " י  61000חלק 3.12

 תאימות אלקטרומגנטית  :גבולות – גבולות לזרמי הרמוניות הנוצרים על ידיציוד המחובר לרשתות ציבוריות של מתח נמוך עם זרם מבוא הגדול מ  16 -אמפר

ת " י  61000חלק 4.30

ועד  75אמפר למופע
 -תאימות אלק טרומגנטית  :טכניקות בדיקה ומדידה – שיטות מדידה לאיכות

ת " י  61000חלק 5.3

החשמל
ולא פחות – מושגים בהגנה
ִ
 תאימות אלקטרומגנטית  :קווים מנחים להתקנהמפני דופק אלקטרומגנטי בגובה רב ( ) HEMP

ת " י  61000חלק 5.4

ולא פחות – חס ינות לדופק
ִ
 תאימות אלקטרומגנטית  :קווים מנחים להתקנהאלקטרומגנטי בגובה רב (  – ) HEMPמפרטי דרישות להֶ תקני הגנה מפני הפרעה

ת " י  61000חלק 5.5

מוקרנת מדופק אלקטרומגנטי בגובה רב
ולא פחות – מפרט דרישות
ִ
 תאימות אלקטרומגנטית  :קווים מנחים להתקנהלהֶ תקני הגנה מפני הפרעה מּולכת מדופק אלקטרומגנטי בגובה רב ( ) HEMP

ת " י  61000חלק 5.6
ת " י  61000חלק 5.7

ולא פחות – ִא פחות השפעות
ִ
 תאימות אלקטרומגנטית  :קווים מנחים להתקנהאלקטרומגנטיות חיצוניות
ולא פחות – דרגות ההגנה
ִ
 תאימות אלקטרומגנטית  :קווים מנחים להתקנהשמספקות מעטפות מפני הפרעות אלקטרומגנטיות ( קוד ) EM

ת " י  61000חלק 5.8

ולא פחות – שיטות הגנה מפני
ִ
 תאימות אלקטרומגנטית  :קווים מנחים להתקנהדופק אלקטרומגנטי בגובה רב (  ) HEMPעבור התשתית המבוזרת

ת " י  61000חלק 5.9

ולא פחות – הערכות של
ִ
 תאימות אלקטרומגנטית  :קווים מנחים להתקנהרגישות ברמת מערכת מדופק אלקטרומגנטי בגוב ה רב ( ) HEMP
ומאלקטרומגנטיּות בהספק גבוה ( ) HPEM

ת " י  61000חלק 5.10

ולא פחות – הנחיות להגנה על
ִ
 תאימות אלקטרומגנטית  :קווים מנחים להתקנהמתקנים מפני דופק אלקטרומגנטי בגובה רב (  ) HEMPומפני הפרעה
אלקטרומגנטית מְ כּוונת ( ) IEMI

ת " י  61000חלק 6.1

 -תאימות אלקטרו מגנטית  :תקן גנרי – תקן לחסינות ציוד המיועד לסביבות

ת " י  61000חלק 6.2

של מגורים  ,של מסחר ושל תעשייה קלה
 -תאימות אלקטרומגנטית  :תקן גנרי – תקן לחסינות ציוד המיועד לסביבות

ת " י  61000חלק 6.3

תעשייתיות
 -תאימות אלקטרומגנטית  :תקנים גנריים – תקן פליטה לסביבות של מגורים ,

ת " י  61000חלק 6.4

של מסחר ושל תעשייה קלה
 -תאימות אלקטרומגנטית  :תקנים גנריים – תקן פליטה לסביבות תעשייתיות

ת " י  61000חלק 6.6

 תאימות אלקטרומגנטית  :תקנים גנריים – חסינות לדופק אלקטרומגנטי בגובהרב (  ) HEMPעבור ציוד המותקן בתוך מבנים
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תאימות אלקטרומגנטית  :ציוד תאורה לשימוש כללי – דרישות חסינות מפני
הפרעות אלקטרומגנטיות
מערכות הינע חשמליות בעלות מהירות מתכווננת  :דרישות תאימות
אלקטרומגנטית ושיטות בדיקה מיוחדות
מערכת טעינה  -בחיבור  -מוליכי לרכב חשמלי  :דרישות תאימות אלקטרומגנטית
לחיבור מוליכי לאספקת זרם חילופים/זרם ישר עבור מַ טען המותקן ברכב
חשמלי
מערכת טעינה  -בחיבור  -מוליכי לרכב חשמלי :דרישות לרכב חשמלי עבור חיבור
מוליכי לאספקת זרם חילופים/זרם ישר – דרישות תאימות אלקטרומגנטית
עבור מערכות טעינה המותקנות מחוץ לרכב חשמלי
מערכות אל  -פסק (  :) UPSדרישות תאימות אלקטרומגנטית ( ) EMC

ת " י 61547

-

ת " י  61800חלק 3

-

ת " י  61851חלק 21.1

-

ת " י  61851חלק 21.2

-

ת " י  62040חלק 2

-

ת"י 62920

 מערכות פוטו  -וולטאיות לייצור חשמל – דרישות תאימות אלקטרומגנטיתושיטות בדיקה לציוד להמרת הספק

חלות התקן ( תרגום סעיף  1של התקן הבין  -לאו מי בשינויים ובתוספות לאומיים )
הערה :
השינויים והתוספות הלאומיים בסעיף זה מובאים בגופן שונה .

תקן זה מגדיר את דרישות התאימות האלקטרומגנטית (  ) EMCעבור כל הרכיבים או הציוד שמותקנים מחוץ
ל רכב (  ) off-boardשל מערכות כאלה המשמשות לאספק ה או לטעינה של רכבים חשמליים באמצעות העברת
הספק בהולכה ( ( CPTב ) ) ,ב עלי מתח מבוא נקוב ,לפי התקן הבין  -לאומי  , IEC 60038:2009עד  1 , 000וולט זרם
חילופים או עד  1,500וולט זרם ישר ו ב עלי מתח מוצא עד  1,000וולט זרם חילופים או עד  1,500וולט זרם ישר .
תקן זה ד ן בציוד טעינה שמותקן מחוץ ל רכב עבור טע ינה ב מצב פעולה ( 1ג )  ,ב מצב פעולה  , 2ב מצב פעולה 3
ו ב מצב פעולה  4לטעינה כ מוגדר ב תקן הישראלי ת"י  61851חלק . 1
כבלים ,שאינם כוללים אלקטרוניקה או מיתוג חשמלי/אלקטרוני נחשבים לפסיביים (  , ) benignומניחים
שעומדים בדרישות הפליטה והחסינות של תקן זה ללא צורך בבדיקה.
תק ן זה אינו חל על רכיבים או על ציוד טעינה המותקנים ברכב (  ) on-boardאו על מערכות אספקת חשמל שהם
חלק מהרכב .דרישות תאימות אלקטרומגנטית עבור ציוד כזה נ י דונות ב תקן הישראלי ת"י  61851חלק ( 21.1ד ) .
מאמתים את ה התאמה לדרישות הפליטה והחסינות של תקן זה כאשר ניתן להראות שהציוד הנבדק ( ( EUTה ) )
עומד בגבולות המתאימים ,במהלך בדיקות טיפוס במערכי המדידה המתוארים בתקן זה.
דרישות עבור מערכות להעבר ה אלחוטית של הספק ( ( WPTו ) ) ל רכב חשמלי נידונות ב תקן הבין  -לאומי IEC 61980

( על חלקיו ) .

(ב ) CPT – Conductive Power Transfer

(ג ) בישראל ,מצב פעולה  1אינו חל .
(ד ) התקן הישראלי ת"י  61851חלק  21.1זהה ,בשינויים ובתוספות לאומיים ,לתקן הבין  -לאומי
. IEC 61851-21-1 – Edition 1.0: 2017-06
(ה ) EUT – Equipment Under Test
(ו ) WPT – Wireless Power Transfer
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פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן הבין  -ל אומי
הער ה לאומית :
נוסף על דרישות תקן זה ,על מערכות הטעינה הנידונות בתקן זה לעמוד בתקנות הקרינה הבלתי מייננת,
התשס"ט  , 2009 -על עדכוניהן ,ובהנחיות המשרד להגנת הסביבה.

.2

Normative references
במקום חלק מהתקנים הבין  -לאומיים המאוזכרים בתקן והמפורטים בסעיף Normative references

חלים תקנים ישראליים ,כמפורט להלן:
התקן הבין  -לאומי
ה מאוזכר

התקן הישראלי ה חל במקומו

הערות
התקן הישראלי זהה  ,למעט שינויים
ותוספות לאומיים  ,לתקן הבין  -לאומי

IEC 61851-1:2017

ת"י  61851חלק  – ) 2017 ( 1מערכת
טעינה  -בחיבור  -מוליכי לרכב חשמלי:
דרישות כלליות

IEC 61851-23:2014

ת "י  61851חלק  – ) 2017 ( 23מערכת
טעינה  -בחיבור  -מוליכי לרכב חשמלי:
עמדת טעינה בזרם ישר לרכב חשמלי

IEC 61000-3-2:2014

ת "י  61000חלק  – ) 2015 ( 3.2תאימות
אלקטרומגנטית :גבולות – גבולות
לפליטת זרמי הרמוניות (ציוד עם זרם
מבוא עד  16אמפר למופע )

IEC 61000-3-3:2013

ת "י  61000חלק  – ) 2015 ( 3.3ת אימות
אלקטרומגנטית :גבולות – הגבלת
שינויי מתח ,תנודות מתח והבהובים
(  ) flickerבמערכות ציבוריות לאספקת
חשמל במתח נמוך ,לציוד עם זרם
נקוב עד  16אמפר למופע שאינו מצריך
חיבור בתנאים מיוחדים

IEC 61000-3-11:2017

ת"י  61000חלק  – ) 2018 ( 3.11תאימות התקן הישראלי זהה לתקן הבין  -לאומי
אלקטרומגנטית :גבולות – הגבלת
IEC 61000-3-11 – Edition 2.0: 2017-04
שינויי מתח ,תנודות מתח והבהובים
(  ) flickerבמערכות ציבוריות ל א ספקת
חשמל במתח נמוך – ציוד בעל זרם
נקוב עד  75אמפר ועד בכלל המצריך
חיבור בתנאים מיוחדים

IEC 61000-3-12:2011

ת"י  61000חלק  – ) 2014 ( 3.12תאימות התקן הישראלי זהה לתקן הבין  -לאומי
אלקטרומגנטית :גבול ות – גבול ות
IEC 61000-3-12 – Edition 2.0: 2011-05
לזרמי הרמוני ות הנוצרים על ידי ציוד
המחובר לרשתות ציבוריות של מתח
נמוך עם זרם מבוא הגדול מ  16 -אמפר
ועד  75אמפר למ ופע

IEC 61851-1 – Edition 3.0: 2017-02

התקן הישראלי זהה  ,למעט שינויים
ותוספות לאומיים  ,לתקן הבין  -לאומי
IEC 61851-23 – Edition 1.0: 2014-03

התקן הישראלי זהה לתקן הבין  -לאומי
IEC 61000-3-2 – Edition 4.0: 2014-05

התקן הישראלי זהה לתקן הבין  -לאומי
IEC 61000-3-3 – Edition 3.0: 2013-05
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התקן הבין  -לאומי
ה מאוזכר

התקן הישראלי ה חל במקומו

IEC 61000-6-1:2016

ת"י  61000חלק  – ) 2017 ( 6.1תאימות
אלקטרומגנטית :תקן גנרי – תקן
לחסינות ציוד המיועד לסביבות של
מגורים ,של מסחר ושל תעשייה קלה

IEC 61000-6-2:2016

ת"י  61000חלק  – ) 2017 ( 6.2תאימות
אלקטרומגנטית :תקן גנרי – תקן
לחסינות ציוד המיועד לסביבות
תעשייתיות

IEC 61000-6-3:2006

ת"י  61000חלק  – ) 2018 ( 6.3תאימות
אלקטרומגנטית :תקנים גנריים – תקן
פליטה לסביבות של מגורים ,של מסחר
ושל תעשי י ה קלה

IEC 61000-6-3:2006/
AMD1:2010
IEC 61000-6-4:2006
IEC 61000-6-4:2006/
AMD1:2010

ת"י  61000חלק  – ) 2018 ( 6.4תאימות
אלקטרומגנטית :תקנים גנריים – תקן
פליטה לסביבות תעשייתיות

CISPR 25:2008

ת "י  961חלק  – ) 2018 ( 25תאימות
אלקטרומגנטית :כלי רכב ,כלי שיט
ומנועי שרפה פנימית – מאפייני
הפרעות רדיו – גבולות ושיטות מדידה
להגנה על מַ קלטים המותקנים ברכב

CISPR 32:2015

ת "י  961חלק  – ) 2016 ( 32תא ימות
אלקטרומגנטית :תאימות
אלקטרומגנטית של ציוד מולטימדיה –
דרישות פליטה

הערות
התקן הישראלי זהה  ,למעט שינויים
ותוס פות לאומיים ( א )  ,לתקן הבין  -לאומי
IEC 61000-6-1 – Edition 3.0: 2016-08

התקן הישראלי זהה  ,למעט שינויים
ותוספות לאומיים ( א )  ,לתקן הבין  -לאומי
IEC 61000-6-2 – Edition 3.0: 2016-08

התקן הישראלי זהה לתקן הבין  -לאומי
61000-6-3 – Edition 2.1: 2011-02

( IECב)

התקן הישראלי זהה לתקן הבין  -לאומי
IEC 61000-6-4 – Edition 3.0: 2018-02

התקן הישראלי זהה לתקן הבין  -לאומי
CISPR 25 – Edition 4.0: 2016-10

התק ן הישראלי זהה  ,למעט שינויים
ותוספות לאומיים ( א )  ,לתקן הבין  -לאומי
CISPR 32 – Edition 2.0: 2015-03

הערות לטבלה:
( א ) השינויים והתוספות הלאומיים אינם רלוונטיים לתקן ישראלי זה (ת"י  61851חלק . ) 21.2
(ב)

6

מהדורה  2.1של התקן הבין  -לאומי  IEC 61000-6-3משנת  2011משלב ת את מהדורת התקן הבין  -לאומי משנת
 2006ואת  AMENDMENT 1שלו משנת . 2010
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