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 כללי .1

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

 מדינת ישראל, הוראת הדין היא שקובעת.

 המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד להגנת הסביבה להענקת תו ירוק. .1.1

 או מערכת איכות דומה. 8001:2009במפעל מערכת ניהול איכות על פי דרישות ת"י  .1.1

"מחמים חשמליים  – 251 ת"יתקן ישראלי החל עליו, לרבות כל מוצר יעמוד בדרישות ה .1.1

 ."לחימום מי שתייה ולהרתחתם לשימוש ביתי ולשימושים דומים

 

  חלות .1

 קומקומים חשמליים לשימוש ביתי.מפרט זה קובע דרישות עבור 

 

 הגדרות .1

 אין

 

 דרישות .1

 ום מוסתרלהסרה וגוף חימ-עיצוב: הצגת מיכל מים ניתן  1.1

להסרה לצורך שימוש אלחוטי. כבל -הקומקום החשמלי חייב להיות בעל מיכל מים ניתן 

החשמל נותר מחובר ללוח הבסיס ואין צורך בניתוקו מהשקע החשמלי לצורך הסרת המיכל )על 

. עמידה בקריטריון הנ"ל אינה ווהמנת למלא מים(. בנוסף, המוצר יצויד בגוף חימום סלילי מוס

אלא גם, באופן עקיף, מאריכה את  ,למשתמש של המכשיר-ת את מידת הידידותיותרק משפר

 חיי השירות של המוצר. 

 צריכת חשמל מירבית 1.1

מעלות צלזיוס( עד  20צריכת החשמל הדרושה לחימום מים מזוקקים )טמפרטורת התחלה: 

בר. ערך  1קוט"ש לליטר מים בלחץ אטמוספרי של   0.110לטמפרטורת הרתיחה לא תעלה על 

, צריכת החשמל המירבית 15°C. כאשר טמפרטורת ההתחלה הינה 95%זה מתאים ליעילות של 

 לליטר מים. קוט"ש   0.117המותרת תהיה 
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 מחוון רמת מילוי מים 1.1

המכשירים חייבים להיות מצוידים במחוון רמת מילוי מים. רמת מילוי המים במיכלי המים 

לות מחוץ למכשיר וכאשר המכסה סגור, וכן להיות ברוחב של חייבת להיות ניתנת לקריאה בק

חייבת להיות בין הידית למיכל. רמת מילוי המים שבמיכל המחוון לא ימוקם ס"מ.  0..0לפחות 

גם בכמות המילוי הנמוכה ביותר האפשרית, לכל הפחות, או ברמת מילוי מינימלית של קריאה 

ליטרים לפחות וימשיך  0.50ים יתחיל בכמות של ליטרים. הסימון של מדד רמת מילוי המ 0..0

 ליטרים.  0.25במרווחים של 

 

 חומרי פלסטיק המשמשים במיכל המים ולוח הבסיס 1.1.1

 חומרי הפלסטיק לא יכילו את החומרים המסווגים בתור:

 ; EC Regulation 1272/2008לפי  2או  1מסרטנים )קרצינוגניים( בקטגוריות  .א

 ;EC Regulation 1272/2008לפי  2או  1נים( בקטגוריות גורמי מוטציות )מוטג .ב

 EC Regulationלפי  2או  1פוגעים במערכת הרבייה )רפרוטוקסיים( בקטגוריות  .ג

1272/2008; 

( וכן חומרים PBTחומרים עמידים, מצטברים במערכות ביולוגיות ורעילים )חומרי  .ד

( לפי vPvBם רעילים ביותר ומצטברים ביותר במערכות ביולוגיות )חומרי

של האיחוד האירופי, או חומרים הכלולים  REACHהקריטריונים שברגולציית 

 . REACHברשימה המכונה "רשימת המועמדים" שברגולציית  

פולימרים הלוגניים לא יורשו. כמו כן, לא תורשה הוספה של תרכובות אורגניות הלוגניות 

מעכבי בעירה הנושאים משפטי  בתור מעכבי בעירה. יתרה מזאת, לא יורשו תוספות של

 . EC Regulation 1272/2008על פי  Risk Phrase R 50/53סיכון 

 סייג לכלל זה יתקיים עבור:

 נמנעים מבחינה טכנית;-תהליך שהינם בלתי-ניקיונות מקושרי-אי 

 טפטוף( המשמשים לשיפור התכונות -אורגניים )דוגמת חומרים נוגדי-תוספים פלואורו

 אחוז משקלי; 0.5הפלסטיק, ובתנאי שהם אינם עולים על הפיזיקליות של 

 גרם.  25-חלקי פלסטיק השוקלים פחות מ 
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  ידית  1.1.1

באמצעות שיטת בדיקה מקובלת. הערך המירבי  PAHsהידית תיבדק לתכולת תרכובות  

מ"ג/ק"ג. הערך המירבי המותר עבור  10הינו  PAHsתרכובות  11המותר של סכום 

benzo[a]pyrenes  מ"ג/ק"ג.  1הינו 

  

 חלקי פלסטיק הבאים במגע עם מי השתייה 1.1.1

פלסטיק הבא במגע עם מי שתייה חייב לעמוד בתנאים של דירקטיבה אירופית 

2002/72/EC  בנוגע לחומרי פלסטיק וחלקים המיועדים לבוא במגע עם מזון, וכן בתנאי

,וכן ברגולציה  EC ,2008/39/EC ,78/142/EEC/2007/19דירקטיבות אירופיות 

Regulation (EC) No 282/2008  בנוגע לחומרי פלסטיק ממוחזרים המיועדים לבוא

 במגע עם מזון. 

בנוסף, חלקי פלסטיק וחומרי איטום הבאים במגע עם מי שתייה לא רשאים לשחרר 

bisphenol A . 

 

 חלקי מתכת הבאים במגע עם מי השתייה 1.1.1

בשחרור של ניקל, העשוי להעלות את ריכוז הניקל במים ביותר חימום המים לא ילווה 

מיקרוגרם/ליטר. דרישה זו תקפה גם לתהליך החימום הראשוני של המים לאחר  5-מ

אבנית או ניקוי -ההפעלה, בהתאם להוראות ההפעלה של המכשיר, וגם מיד לאחר הסרת

מפורט בהוראות המכשיר בעזרת חומרים מומלצים להסרת אבנית או ניקוי, בהתאם ל

 ההפעלה.

 

 דרישות בטיחות 1.1

טמפרטורות פני השטח המרביות המותרות או כאלה שלא יגרמו כוויות עור ייקבעו בהתאם 

)טמפרטורות של משטחים חמים אשר סביר שיבואו  CENELEC-Guide 29:2007להנחיות 

מכוון וזמן -מגע בלתיפונקציונלי )-שניות למגע לא 5במגע עמם(. החישוב יתבסס על זמן מגע של 

 דקות למגע פונקציונלי )למשל, החזקת הידית(.  .-תגובה ממושך(, ו

 שניות לכל היותר במידה והוא מופעל ללא מים.  15הקומקום החשמלי חייב לכבות עצמו בתוך 

 המיכל חייב להיות יציב ולשבת היטב במקומו על לוח הבסיס, מבלי להתנדנד. 

 בבירור תציין כי הקומקום החשמלי הינו פעיל. נורת מחוון אזהרה הנראית 

 

 

 דרישות נוספות לצורך ידידותיות למשתמש 1.4
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מוצרים העומדים בדרישות תו ירוק יהיו גם ידידותיים למשתמש. לשם כך, המכשירים יהיו 

 מצוידים בדברים הבאים:

 מסנן מזיגה על מערכת סינון, 

 היטב, -מתוכננתזרבובית בעלת כושר תפעול מלא או שפת מזיגה 

 מכסה רחב הנפתח כלפי מעלה, 

 מכסה המתאים ויושב היטב במקומו בעת המזיגה, וגם

 כבל חשמלי שניתן לגלגל תחת לוח הבסיס.

 

 מידע לצרכן 1.4

ניתן לשפר את צריכת האנרגיה של המכשירים על ידי חימום של כמות המים הנדרשת בלבד. 

וגע לשימוש יעיל מבחינה אנרגטית במוצר. יומלץ העמודים עם נתוני המוצר ייכללו עצות בנ

 למשתמשים לחמם רק את כמות המים הנדרשת. 

על מנת למנוע אבנית יתרה, עמודי נתוני המוצר ימליצו למשתמשים לשפוך החוצה שאריות 

מים לאחר החימום. כמו כן, נתוני המוצר יכללו הודעה המציינת את הצורך הקבוע ואת האופן 

 אבנית, במיוחד באיזורים המאופיינים במים קשים. -של הליך הסרת

 יופיעו הוראות מפורטות בנוגע לשימוש בטוח בקומקום החשמלי. 

 יופיעו הוראות מקיפות בנוגע לדרך הסילוק הנכונה של המוצר. 

 ליטר מים.  1נתוני המוצר יציינו את צריכת החשמל המחושבת עבור 

ני המוצר )גודל גופן, מרווחים וכדומה(, על המסמך על מנת להבטיח את נוחות הקריאה של נתו

 . DIN EN 62079לעמוד בדרישות של תקן 

 

 שיטות בדיקה .4

כל הבדיקות, הנדרשות במפרט זה, יעשו ע"י מעבדה מוסמכת  לסוג הבדיקות הנדרש. במידה   .4.1

 ולא קיימת מעבדה כזו, יעשו הבדיקות במעבדה מוכרת.

 

  מסמכים ישימים .4

 המפרט .1.1

 Basic Criteria for Award of the Environmental Label – Electric Kettles for Household 

Use/ Blue Angel RAL-UZ 133 (Edition July 2009) 

 .8001:2009ת"י  .1.2

 EC/2002/72דירקטיבה אירופית   ..1

  EC/2007/19דירקטיבה אירופית  1.4

 EC/2008/39דירקטיבה אירופית   1.5

 EEC/78/142יבה אירופית דירקט 1.1
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1..  Regulation (EC) No 282/2008 

1.9 Regulation (EC) 1272/2008 (CLP) 

1.8 REACH) Regulation (EC) No 1907/2006 ) 

1.10 CENELEC-Guide 29:2007 

 מזרנים מגומי ספוגי – .51ת"י  1.11
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 דומים"

 

 נספחים .7

 אין.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זכויות יוצרים

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

 .ובכתב ממכון התקנים הישראלי


