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 כללי .1

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

 מדינת ישראל, הוראת הדין היא שקובעת.

 .הסביבה להענקת תו ירוקהגנת המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד ל  .1.2

 .האו מערכת איכות דומ 8001:2008על פי דרישות ת"י  איכות ניהולבמפעל מערכת   .1.1

 .המוצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו  .1.1

 

 חלות .2

 כאחד, בהתאם לסעיפים שלהלן: חיצוני ו)ביתי( פנימי מוצרים לשימוש על  מפרט זה חל . 2.1

מסגרות מוארות של תמונות, מקלדות אלחוטיות, שעונים, בוחשי חלב, כגון, מוצרים   2.1.1

 אביזרים להקלטת והצגת נתונים

כגון, מטענים לגדרות הנטענים מאנרגיה סולארית, מספרי בתים מוארים, רים מוצ  2.1.2

 ., תאורת גינה, תאורת מצבות קבורהגלילה-מנגנוני הפעלה לשערים, תריסי

כגון, מטענים לגדרות, עם סוללה תואמת נטענת ובלעדיה, הנטענים באנרגיה מוצרים   2.2.1

מוצרים סולאריים לגינה, ולארית, סולארית, קופסאות קירור המופעלות באנרגיה ס

מופעלים ע"י אנרגיה סולארית או הפנסים סולאריים, נגני מולטימדיה סולאריים, 

אנרגיית אור, מערכת אגירה אלקטרוכימית נטענת המשמשת לטעינת מערכת האגירה 

האלקטרוכימית, או לאגירת האנרגיה הסולארית בדרך אחרת, כגון אנרגיה פוטנציאלית 

 , או אנרגית קירור/חימום )קופסת חום או קור(. )משאבות(

 

 הגדרות .3

 אין

 דרישות  .4

  דרישות כלליות   .1.1

יהיה . לעיל, 2 סעיףסף מקדים להענקת התו הירוק למוצרים סולאריים המוזכרים ב-תנאי

 . האירופי CEהצהרה בדבר עמידה והרשאה להשתמש בתו 

 

 

 

 

  של המוצרים חיים אורך .1.2

 הנטענתאפשרות החלפה של הסוללה  .1.2.1
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 בכל מקרה ניתנת להחלפה. תהיה הסוללה הנטענת 

למשתמש להחליפה ע"י שימוש בכלים ביתיים שיתאפשר תותקן כך הסוללה הנטענת 

 רגילים. תיאור המוצר יכלול הוראות ברורות לגבי אופן החלפת הסוללה. 

במידה והמוצר כולל סוללות נטענות אשר צריכות להיות מוחלפות בידי כוח אדם 

 ומן, תיאור המוצר יספק מידע לגבי מתקני השירות. מי

 אחריות היצרן .1.2.2

הבקשה תכסה את כל המרכיבים או הגורמים של המיתקן  מגישאחריות המוצר של 

היא גם תכסה את מכלול הביצועים כן, -כמולרבות המודול הסולארי(.  ,)דהיינו

 המתוארים בתיאור המוצר במשך שנתיים לפחות. 

 ששה חודשים לפחות. במשך וסה ע"י הביטוח הסוללה הנטענת תכ

  דרישות מסוללות נטענות .1.1

 איסור סוללות המכילות קדמיום .1.1.1

במידה והמכשירים מצוידים בסוללות נטענות, מגיש הבקשה מחויב להשתמש אך ורק  

על כי יש להשתמש להחלפה אך ורק  ,בסוללות נטולות קדמיום, ולכלול הודעה ברורה

 רוט המוצר. בסוללה ללא קדמיום בפי

 ומק ע-תיתר וטעינ-הגנת הסוללה הנטענת מפני טעינת  1.1.2

ם או מערכת טעינה אלקטרונית שהוכחו כיעילים כהגנה על רכיבישל התיאום נאות 

. על מגיש הבקשה לאמת כי המוצר עומק-יתר או וטעינת-הסוללה הנטענת מפני טעינת

ע על סיכונים ספציפיים של מכיל מאפיינים אלה. בנוסף, תיאור המוצר יכיל מיד

הסוללה הנובעים משימוש מתמשך. במידה והדבר ישים, תיאור המוצר יכיל גם את 

 האמצעים לשימור או שחזור הקיבולת של הסוללה הנטענת. 

 הוראות בדבר סילוק  1.1.1

תיאור המוצר יכיל את ההוראות שלהלן באופן ברור וקריא )ניתן להשתמש בנוסח 

 (:דומה

 למיתקן איסוף מתאים לסוללות משומשות; אין יועברו סוללות וש הבגמר שימ
 לסלק סוללות במשותף עם פסולת ביתית.  

  .המכשיר יכיל סוללה נטענת נטולת קדמיום 
יתן להחזיר את הסוללות מיקום הנקודות בהן נבאשר למידע גם תיאור המוצר יכיל  

קן להחזרת סוללות הנטענות, כלומר, בראש ובראשונה, מיקום )כתובת( המית
נטענות. תיאור המוצר יכלול גם התייחסות לנושאי המכירה, ההחזרה והסילוק 

הנאות מבחינה סביבתית, עפ"י החקיקה הרלוונטית בעניין ציוד חשמלי 
 ואלקטרוני.   
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 לחומריםההנחיות  .1.1

 הנחיות לפלסטיק המשמש בתיבות וחלקי תיבות  1.1.1

 :-ב המסווגחומר הפלסטיק לא יכיל כמרכיב 

ברגולציה האירופית  VIבנספח  1.2עפ"י טבלה  2או  1א(מסרטן בקטגוריות 

*1202/2008. 

ברגולציה האירופית  VIבנספח  1.2עפ"י טבלה  2או  1ב(מוטגני בקטגוריות 

1202/2008. 

ברגולציה  VIבנספח  1.2עפ"י טבלה  2או  1ג(רעיל למערכות רביה בקטגוריות 

 .1202/2008האירופית 

( או כעמידים ביותר PBTד(חומרים המסווגים כעמידים, ביואקומולטיביים ורעילים )

 1800/2001ברגולציה  VIII( עפ"י הקריטריון בנספח vPvBאו  ביואקומולטיביים ביותר )

(REACH או המעוררים דאגה מסיבות אחרות וכלולים ברשימת "החומרים ,)

  1 .**המועמדים"

רשים. אין להשתמש גם בחומרים אורגניים הלוגניים פולימרים הלוגניים אינם מו

 כמעכבי 

 , אסורה. R50/53בעירה. יתרה מכך, הוספת מעכבי בעירה המסווגים במשפט סיכון 

 :כדלהלן הסייגים לאיסור לעיל יהיו

 י. סולארפלסטיק המשמש בפילם ומכסה את החלק האחורי של הפנל ה 

 ליך(. ניקיונות שלא ניתנים למניעה )שיירי תה-אי 

 טפטוף( המוספים לשיפור -אורגניים )כגון חומרים מונעי-תוספים פלואורו

 .    תמשקלי 0.0%התכונות הפיזיקליות של הפלסטיק, ובתנאי שאינם עולים על 

 גר'.  20-השוקלים פחות מ חלקים מפלסטיק 

 דרישות נוספות מחומרים 1.1.2

 דפסים. לא יוספו כלורופרפינים לחומר הנושא את המעגלים המו

                                                        
בדבר סיווג, תיווי ואריזה של חומרים ותערובות, המעדכנת  80.82.21-של הפרלמנט והמועצה האירופיים מ 8202/2221* רגולציה 

( בדבר הסיווג המאוחד והמתואם REACH) 8920/2220ברגולציה  Vואת נספח   /EC8999/7/-ו EEC00//71/את הדירקטיבות 
מחליפה את הדירקטיבות הישנות  22.8.29-(. רגולציה זו אשר נכנסה לתוקף בGlobal Harmonized System) GHSהגלובלי 

 , לכל המאוחר.  /8.0.8-ועבור תערובות החל מ 8.82.82-עבור חומרים החל מ –בדבר סיווג, תיווי ואריזה 
 http://echa.europa.eu/consultations/authorisation/svhc/svhc_cons_en.asp -** רשימת החומרים המועמדים נמצאת בקישור

 
 

http://echa.europa.eu/consultations/authorisation/svhc/svhc_cons_en.asp
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 בטיחות תפקודית  ..4

היצרן ישתמש בתיאור המוצר לתאר את התפקוד של המוצרים ברשימה שלעיל, לרבות 

נוחים )כגון מיקום וזווית -הגבלות בטיחות תפקודית עקב תנאי שימוש בלתימידע בדבר 

 היצרןיגדיר  ,את הבטיחות התפקודית של המוצר הבטיחהטיה של המודול, צל וכד'(. בכדי ל

את צורכי האנרגיה של המכשיר באמצעות פרופיל צריכת אנרגיה טיפוסי. פרופיל זה יתבסס 

 על תכונותיו היסודיות של המוצר והשימוש הממוצע של הפונקציות הנוספות המשמעותיות. 

 ביתיים-דרישות למוצרים פנים 1.0.1

ביצועים ביתית. ה-ביתיים הם מוצרים שנועדו לשימוש בסביבה פנים-מוצרים פנים 

שלהם בקיבולת מירבית ובעוצמות אור )אור פלואורוסנט( ורזרבת כוח כהה יהיו 

 עפ"י הערכים להלן:  

 עוצמת אור/רזרבת כוח כהה דוגמאות למוצרים  מקום השימוש 

קפה, מטבח, סביבת -בית

 מגורים / מיקום: ע"י החלון

בוחשי חלב, מסגרות תמונות 

 מוארות

 יום 10לוקס/יום/ 20,000

שעוני לוח בקרה, מקלדות  סביבת משרד

 אלחוטיות

 יום 10לוקס/יום/ 1,000

סביבת מגורים, עוצמת אור 

 רגילה )כגון, סלון( 

שעוני קיר, מערכות איסוף 

 ותצוגת נתונים

 יום 00לוקס/יום/ 2,800

סביבת מגורים, עוצמת אור 

 מוגבלת )כגון, חדר שינה(

שעונים מעוררים סולאריים, 

 שעוני יד

 יום 10לוקס/יום/ 2,000

 

 ביתיים-דרישות למוצרים נייחים חוץ  1.0.2

ביתיים הם מוצרים שנועדו לשימוש בסביבה שמחוץ לבית ולרוב -מוצרים נייחים חוץ

דרגה מינימלית של בטיחות תפקודית באמצעות המוצרים יראו מקובעים או נייחים. 

נת האנרגיה את מנתוני הפרקציה הסולארית. הפרקציה סולארית מבטאת 

ע"י –באמצעות גנרטור סולארי ומערכת אגירה מופקת הסולארית בה נעשה שימוש, ה

 דרישת אנרגיה כללית של המוצר או הלקוח. 

 נקבעו הקטגוריות הבאות: 

פרקציה סולארית, כגון מטעני גדרות ו/או  100%הנדרשים לספק מוצרים  (1

 התקנים המשויכים לבטיחות. 

פרקציה סולארית, כגון מספרי בתים  88% חותלפמוצרים הנדרשים לספק  (2

 מוארים, ציוד ואביזרי בנינים )פיקודי שער, סוגרי גלגלים וכד'(.

ירות בית נטולי צל בכוון סביבת קב תושגהפרקציה הסולארית של המוצרים הנ"ל  

מזרח, דרום או מערב. תיאור המוצר יכיל באופן מפורש מידע על הפסדי קיבולת 

אפשריים בשימוש בקיר בית הפונה לכוון צפון. החותם על מספר בית מואר 
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 12מ' אחרי תקופת הארה של  10סולארית יהיה קריא באופן ברור ממרחק של 

 שעות אחרי החשיכה.  

פרקציה סולארית, כגון תאורת גינה, תאורת  80%שים לספק לפחות מוצרים הנדר (1

 קברים וכדו'. 

ולכל , בתקופת הארה שהוגדרה ע"י היצרן יעמדוארית לאורות המופעלים סו

של המוצר  הארהשעות ללילה, במהלך תקופת השימוש. שטף ה 1הפחות 

(luminous flux( המבוטא ביחידות של לומנים )lumens ,)גבי האריזה. -יצוין על

תיאור המוצר יכיל באופן מתאים התייחסות בדבר התלות בתקופת ההארה 

 בתנאים בהם הקרינה העונתית מוגבלת. 

 הגדרת מוצרים ניידים בעלי טווח גמיש של שימושים  1.0.1

שימושים גמיש הנם מוצרים שתכנונן מאפשר שינוי  מוצרים ניידים בעלי טווח

סולארית עם או בלי סוללות נטענות תואמות,  מיקום )כגון מטענים הנטענים

קופסאות קור סולאריות, מוצרי גינה סולאריים, פנסים סולאריים, נגני 

 מולטימדיה סולאריים(. 

 זמן הטעינה ודרישות בטיחות תפקודית.  1.0.1.1

 מקיבולת הטעינה  80%≤שעות ) 10תתאפשר טעינה כמעט מלאה בתוך  ( 1

גם של -כמו ,ן( של מטענים סולארייםהמוגדרת בידי יצרן המטע 

 ,*NOCTבתנאי מוצרים פוטוולטאיים עצמאיים עם סוללה משולבת 

כי  ,ובהתאם להנחיות של זמן הטעינה המופיעות בנספח. היצרן יצהיר

יהיו זמינות באיכות  1.2.1הסוללות הניתנות להחלפה עפ"י סעיף 

 ור. הייצמועד ערך למשך זמן של שנתיים לפחות אחרי -שוות

 מקיבולת הטעינה  80%≤שעות ) 10טעינה כמעט מלאה בתוך תתאפשר  ( 2

הנומינלית( של מטענים סולאריים ללא סוללות נטענות בתנאי  

NOCT  .היצרן ובהתאם להנחיות של זמן הטעינה המופיעות בנספח

יציין בתיאור המוצר את סוג הסוללה המומלצת בציון הקיבולת 

 הנומינלית. 

 עי בטיחות להגנת הסוללה.  אמצ 1.0.1.2

-יש לעמוד בדרישות הבאות להגנה על סוללה בפני התחממות

 יתר ופריקה עמוקה:-יתר, טעינת

  באמצעות בהיבט התרמי וסוללה יופרדו סולארי מודול

 תכן או אמצעים טכניים.

 עשה שימוש בסוללות יתוודא כי י ,אלקטרוניקת טעינה

 הגדרות היצרן.    משולבות, מתאימות ומומלצות, ובתאם ל
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 מידע לצרכן 4.6

 מידע לצרכן, בנוסף לדרישות לאימות, כדלהלן: תיאור המוצר יכיל 

 ( בשעות100%זמן טעינה לטעינה מלאה ),  תוך ציון קיבולת המטען או הקיבולת

 או המתאימות או המומלצות. ,הנומינלית של הסוללות הנטענות המשולבות

  שעה )-אמפר 1הממוצע היחסי לזמן טעינה של(Ah . 

 שיטות בדיקה .0

 כל הבדיקות, הנדרשות במפרט זה, יעשו ע"י מעבדה מוסמכת  לסוג הבדיקות הנדרש. .0.1

 במידה ולא קיימת מעבדה כזו, יעשו הבדיקות במעבדה מוכרת.

 

  מסמכים ישימים .1

 מפרט .1.1

Basic Criteria for Award of the Environmental Label – Photovoltaic Products /  
Blue Angel BE 116 (Edition November 2009) 

 חומרים מסוכנים: סיווג, אריזה, תיווי וסימון. – 2102ת"י  1.2

 

 (.   CLP)רגולציית  1202/2008רגולציה אירופית  1.1
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 נספחים  .0

 

 1נספח 

  3.1...4הנחיות לקביעת זמן הטעינה ואימות הבטיחות התפקודית עפ"י סעיף 

עבור המיתקן כולו )המודול הסולרי, המטען והסוללה הנטענת( בתנאי  זמן הטעינה יכול בעקרון להיקבע

NOCT  .)תנאי הדמיה מעבדתיים(  

יכולה להוות בסיס למוצרים בהם המודול הסולארי והסוללה הנטענת ניתנים  NOCTעקומת אפיון  . 1

-היש לצרפה למסמכי הבקשה. בהתבסס על עקומת אפיון להפרדה באופן מקומי בזמן הטעינה. 

NOCT  ערך או טווח הקיבולת יוערך–  

 –תואם הערך האופטימלי במטענים עם הערכה מחודשת של זליגת המתח לנקודת כוח מרבית  * 

 ( MPP Trackingאיתור נכ"מ )

תואם לערך או לטווח הערכים במטענים ללא איתור נכ"מ המושג באמצעות וולטאז' קבוע או  * 

שימוש בערכי הקיבולת זמן הטעינה יכול להיקבע ע"י טווח וולטאז' הטעינה של הסוללה. 

של המודול  I-Uשהוזכרו לעיל, המדמים בתנאי מעבדה את עקומת  NOCT-מעקומת ה

 הפוטוולטאי. 

זמן הטעינה תואם לזמן הנדרש לטעון סוללה נטענת ממצב "ריק" )וולטאז' פריקה סופי( למצב  

 "מלא". 

 צריכים להיקבע שני זמני טעינה: 

מערך הקיבולת המוגדר ע"י יצרן המטען )לסוללות  80% ≤מעט מלא, דהיינו טעינה לערך כ * 

מערך הקיבולת הנומינלי של הסוללה הנטענת  80% ≤נטענות משולבות או תואמות( או לערך 

 המומלצת )למטענים ללא סוללות נטענות משולבות או תואמות(.

)עבור סוללות נטענות  רת ע"י יתרן המטעןמקיבולת הטעינה המוגד 100%טעינה מלא, דהיינו  *

מערך הקיבולת הנומינלי של הסוללה הנטענת המומלצת  100%-או ל משולבות או תואמות(

 )למטענים ללא סוללות נטענות משולבות או תואמות(.

טעינה מלאה מושגת, לדוגמא, כאשר המדידה מופסקת ע"י האלקטרוניקה של המטען. תיעוד  

 כי הבקשה.   המדידה יצורף למסמ

 תיעוד המדידה יכלול את הנתונים כדלהלן: 

  ערך קיבולתNOCT .או הטווח הנבחר 

 .)וולטאז' מסוף הסוללה בתחילת הטעינה )וולטאז' פריקה סופי 

 .וולטאז' מסוף הסוללה בסוף הטעינה 

 .קיבולת נומינלית של הסולל הנטענת 

  .קיבולת טעינה שהוגדרה ע"י יצרן המטען 
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 גבי עקומת -לזרם הטעינה עI-T  

 ( 100%( ומלאה )80% ≤זמני הטעינה המתקבלים לטעינה כמעט מלאה .) 

 .  1.0.1.1מגיש הבקשה יתעד את זמן הטעינה לקיבולת כמעט מלאה בתצהיר בהתייחס לסעיף 

 . 1.1זמן הטעינה לטעינה מלאה יתועד בתיאור המוצר בהתאם לסעיף 

ע"י  1.1[ בהתאם לסעיף h/1Ah] Ah 1הממוצע עבור בנוסף, מגיש הבקשה יגדיר את זמן הטעינה 

 שימוש בנוסחה שלהלן וציון הערך המתקבל בתיאור המוצר:

 [hזמן טעינה לטעינה מלא ]                                                 

 ------------------------------------------------------------=          Ah 1-זמן טעינה ממוצע ל

 [               Ahטעינה מאופיינת או קיבולת נומינלית, בהתאמה ]                                               

 

עבור מוצרים בהם המודול הסולארי והסוללה הנטענת תישמר  NOCTההתנהגות התרמית בתנאי  . 2

וללה צריכה להיות מותאמת אינם ניתנים להפרדה באופן מקומי בזמן הטעינה. טמפרטורת הס

של הסוללה יכולה להיות מוגדרת באמצעות  NOCT-. טמפרטורת הNOCTלטמפרטורה בתנאי 

 מדידה מחוץ לבית, למשל.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זכויות יוצרים

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

 .הישראליובכתב ממכון התקנים 


