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 כללי .1

המוצר יעמוד בכל דרישות דין רלבנטיות, במידה וקיימת סתירה בין הוראות המפרט  .1.1

 וחוקי מדינת ישראל, הוראת הדין היא שקובעת.

 המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד להגנת הסביבה להענקת תו ירוק. .1.2

 או מערכת איכות דומה. 8001:2009במפעל מערכת ניהול איכות על פי דרישות ת"י  .1.2

דרוג " – 3912ת"י וצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו,  לרבות המ .1.4

 ."הביצועים של יחידות לקירור מים באמצעות מחזור דחיסת אדים

  חלות .2

 ,אדים-מערכות ארוזות לקירור מים מסוג מדחסימפרט זה מגדיר את הדרישות מ .2.1

טון בקיבולת  2,000טון עד  130פאזי של -הרץ תלת 00הפועלות על מנוע חשמלי בתדר 

 מערכות אלו מכונות בשם הכולל "מצננים".  קירור מדורגת. 

 

 הגדרות .3

מערכת קירור ארוזה המורכבת מרכיבים המתוכננים לספק את מערכת קירור מים:  .2.1

 הפונקציות של סחרור מים וקירור בטמפרטורה מבוקרת. 

ממקום אחד  מערכת מכנית המשתמשת באנרגיה להעברת חוםאדים: -דחיסת .2.2

 למשנהו בעזרת שימוש בנוזל קירור דחוס במעגל סגור. 

שיטות מכניות לדחיסת נוזלי  צנטריפוגלי, מתברג, גולל והדדי )סוגי מדחסים(: .2.2

 אדים. -קירור במערכות דחיסת

אדים. נוזל הקירור מסיע -נוזל העבודה של מערכת הסעת חום בדחיסת נוזל קירור: .2.4

 ד למשנהו על ידי רתיחה ועיבוי. את החום ממקום אח

דירוג היכולת של המצנן לקרר, הנמדדת ביחידות טון. טון קירור קיבולת קירור:  .2.3

 12,000טון קרח נמס ביום אחד ) 1אחד מקביל לכמות הקירור המסופקת על ידי 

Btu/h .) 

פי תרכובות כימיות המוגדרות כ"חומרים מפוקחים" על חומרים מפרקי אוזון:  .2.0

תקנות החומרים המסוכנים )יישום פרוטוקול מונטריאול בענין חומרים הפוגעים 

  .2004-האוזון(, התשס"ד בשכבת

היחס של יכולת מולקולת התרכובת להגיב עם (: ODPפוטנציאל פירוק אוזון ) .2.3

 .CFC-12האוזון המוכל בסטרטוספרה של כדור הארץ בהשוואה למולקולת 

ארגון התנדבותי אמריקאי ללא מטרות רווח  (:ARIיר וקירור )מוסד למיזוג אוו .2.9

מפתח תקני דירוג  ARI-המורכב מיצרני מוצרי מיזוג אוויר, קירור וחימום. ה

 ביצועים ומנהל את תוכניות אישורי הביצועים של מוצרים תעשייתיים. 
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י מצנן מדד ליחס קלט ההספק לעומת טון קירור הנפלט על יד מלא:-יעילות בעומס .2.8

 ARI, ומוערך בהתאם לתקן kW/tonבמצב עומס מרבי, המבוטא ביחידות של 

 , תקן למערכות קירור מים ארוזות המשתמשות במחזור דחיסת אדים. 550/590-98

הממוצע המשוקלל של מדידות היעילות של  (:IPLVחלקי משולב )-ערך עומס .2.10

 . ARIים סטנדרטים של מהעומס תחת תנא 23%-ו 30, 33, 100-מצנן הפועל ב

 

  דרישות .4

 דרישות תהליך הייצור .4.1

היצרנים חייבים לבדוק את המערכות, לוודא שאין  בדיקות דליפה: .4.1.1

בהן דליפות של חומר קירור לפני המשלוח ולהראות כי, בהתבסס על 

תוצאות הבדיקות, קצב הדליפה המערכתי השנתי המרבי במהלך 

זל הקירור המלא. או פחות ממטען נו 1%תפעול שגרתי הינו 

שיטת/שיטות בדיקות הדליפה צריכות להיבחר בהתאם למסמך 

)'הפחתת פליטה של נוזלי קירור מציוד קירור  2-1880ההנחיות 

)האיגוד  ASHRAE, של 0.4.2ומיזוג אוויר ויישומיהם'(, סעיף 

  האמריקאי להנדסת חימום, קירור ומיזוג אוויר(.

להראות שבדיקות המצננים  היצרנים חייבים שחרור נוזל קירור: .4.1.2

לדליפות של נוזלי קירור שנעשו לפני המשלוח מהמפעל אינן מובילות 

בסופו של דבר לשחרור של נוזלי הקירור לאטמוספרה. בדיקות 

של  390נמוך צריכים להיות עפ"י תקן -הדליפה וטיהור של ציוד בלחץ

ARI התרכובות לבדיקות הדליפה צריכות להיבחר בהתאם למסמך .

 .ASHRAEשל  0.4.2, סעיף 2-1880ההנחיות 

 דרישות נוזל הקירור .4.2

נוזל הקירור שבשימוש חייב להיות בעל פוטנציאל  נוזלי קירור מקובלים:  .4.2.1

שנים(, וכן  100)מחושב על בסיס  0.02-( הנמוך או שווה לODPאוזון )-פירוק

 אוויר מסחרי.-ות מקובל לשימוש במיזוגהוא חייב להי

 דרישות התפעול של המוצר  .4.2

-יעילות המוצר תחת עומס מלא ו דרישות יעילות אנרגטית של המוצר:  .4.2.1

IPLVהמוערכת בהתאם לתוכנית האישורים של ה ,-ARI תחת התנאים ,

, 'תקן למערכות ARI 550/590-98ותוך שימוש בתקן  ARI-הספציפיים של ה

זות המשתמשות במחזור דחיסת אדים', חייבת להיות שווה או קירור מים ארו

 נמוכה מהערכים המצוינים בטבלה הבאה:
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 . דרישות היעילות של המצנן1טבלה 

היצרנים חייבים להמציא תיעוד למאפייני  דרישות רעש הפעילות של המוצר: .4.2.2

-של ה 333-84הרעש בעת הפעילות של המצנן, כפי שהוערכו בהתאם לתקן 

ARI .'שיטות למדידת צליל מכונות בתוך חדרי ציוד' , 

 

 וני המוצרדרישות נת 4.4

המוצרים חייבים להיות מתויגים בהתאם לתקן התעשייתי המיושם כך שניתן יהיה 

לזהות את מספר הדגם, מספרים סידוריים של היחידה ונתונים רלוונטיים נוספים. 

 בנוסף, חובה לציין את הנתונים הבאים:

לו סוגי על גבי מצננים חייבת להיות תווית המציינת אי נתוני נוזל הקירור: .4.4.1

( הם מכילים. התווית חייבת להיות ממוקמת HCFCאו  HFCנוזלי קירור )

 בטווח הראייה של שסתום הפינוי/הטענה של נוזל הקירור. 

היצרנים חייבים לספק, בין אם בהוראות פינוי והטענה של נוזל הקירור: .4.4.2

הטענה התפעול של המצנן ובין אם על גבי התווית, את ההליך הנכון לפינוי ו

 מחדש של נוזל הקירור. 

היצרנים חייבים לציין, בין אם בהוראות התפעול של זיהוי חומר הסיכה:  .4.4.2

המצנן ובין אם על גבי התווית, את חומר הסיכה המתאים לסוג נוזל הקירור 

 שבשימוש. 

 

 שיטות בדיקה .5

כל הבדיקות, הנדרשות במפרט זה, יעשו ע"י מעבדה מוסמכת  לסוג הבדיקות  .3.1

 הנדרש. במידה ולא קיימת מעבדה כזו, יעשו הבדיקות במעבדה מוכרת.

 

   מסמכים ישימים .6

 ,GS-31/Green Seal Standard for Electric Chillers (Second Edition) מפרט .0.1

January14, 2000 

0.2. ARI 550/590. 

 .דרוג הביצועים של יחידות לקירור מים באמצעות מחזור דחיסת אדים - 3912ת"י   .0.2

 (kW/tonעומס מלא ) דירוג קיבולת המצנן

 ARI-בתנאי ה

IPLV (kW/ton ) 

 ARI-בתנאי ה

 0.32 0.38 טון 130-288צנטריפוגלי 

 0.44 0.30 טון 200-2000טריפוגלי צנ

 0.48 0.04 טון 130מתברג מסתובב 
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 םנספחי .7
 .אין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זכויות יוצרים

ללא רשות  בכל אמצעי שהוא, מפרט זה או קטעים ממנו, אין לצלם, להעתיק או לפרסם,©  

 .מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי


