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 כללי .1

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

 וחוקי  מדינת ישראל , הוראת הדין היא שקובעת.  

 .הסביבה  להענקת תו ירוקהגנת המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד ל .1.3

 .או מערכת איכות דומה 1..1על פי דרישות ת"י  איכות ניהולבמפעל מערכת  .1.2

 המוצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו. .1.1

 חלות .2

קופסאות  ,מתאם שקע, מעביר, מפצל, מפסקים,עים ,שקעיםאביזרי חשמל כגון :תק .3.1

  .וארונות חשמל ביתיים , חוטי חשמלהסתעפות/חשמל

 הגדרות .3

  .(F, Cl, Br, I)פולימר המכיל את אחד או יותר מהרכיבים  -פולימר הלוגני  .2.1

חומר שנוצר לאחר שאינו יכול לשמש עוד לייעודו המקורי אצל  – חומר ממוחזר  .2.3

פנים  מחזור חוץ מפעלי( או חומר שמקורו בפסולת תהליכי ייצור ) מחזור משתמש סופי )

 מפעלי(, כולל חומר טרום צריכה וחומר לאחר צריכה.

חומר או מוצר לוואי המתקבלים במהלך ייצור המוצר,  – חומר טרום צריכה .2.3.1

 לשימוש חוזר אצל אותו יצרן.והמיועדים 

  לצרכן, שהשימוש ש אריזה או חומר, שהם תולדת שימו מוצר, – חומר לאחר צריכה   2.3.3                 

  למטרת איסוף ומחזור. הסופי בהם הסתיים ואשר הופרדו לאחר מכן                             

 דרישות  .4

  ניהול אנרגיה .1.1

   1.1.3או סעיף  1.1.1סעיף אחת משתי האפשרויות הבאות לפי רגיה היצרן נדרש לניהול אנ  

 סעיפיו  יתת על כל   

   ISO 1...5כגון באמצעות עמידה בדרישות תקן בינלאומי לניהול אנרגיה    1.4.4

 שיפור אנרגטי 1.1.3

  פחות. ליס רבעוני בס-צריכה להימדד ולהירשם על המפעל המייצר צריכת האנרגיה הכוללת של      1.4.1.4         

    קבלות מספקי האנרגיה יתבסס על מידע . ה חשמל, גז ודלק תכלול:צריכת האנרגיה                            

 . מינות לעיוןזשתהיינה                            

 או ליחידת  טון מוצרהמפעל יגדיר מדד מאפיין לצריכת אנרגיה עבור עיסוקו, כגון אנרגיה ל  1.1.3.3

 ייצור אחרת. 
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  התכנית תימשך  לאורך הזמן. המפעל יכין ויבצע תכנית רב שנתית להפחתה בצריכת אנרגיה  1.1.3.2

 המוצר הצמצום יהיה יחסי לכמות  בצריכת האנרגיה לפחות. 15%עד להפחתה מצטברת של 

 . בשנה 1%שהמפעל מייצר וברמת הפחתה של לפחות 

 בלת התו.לפני קשנים  5יילקחו בחשבון הפחתות שנעשו עד 

 חומרים אסורים: 4.2

המסווגים במשפטי הסיכון  תהליך ייצורו, חומרים או תוספים אין להשתמש או להוסיף, למוצר או ל 1.3.1

 או שילובים שלהם: להלןהמופיעים 

32.3סיכון לפי ת"י   
 

 הגדרת הסיכון GHSסיכון לפי 

R   40 H 351 עדות מוגבלת להשפעה מסרטנת 

R   45 H 350 ם סרטןעלול לגרו  

R   46 H 340 עלול לגרום נזק גנטי תורשתי 

R   49 H 350 i עלול לגרום סרטן בשאיפה 

R   50 H 400 רעיל מאד ליצורים החיים במים 

R   51 H 411 רעיל ליצורים החיים במים 

R   52 H 412 מזיק ליצורים החיים במים 

R   53 H 413 ח לסביבה מימיתעלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טוו  

R   54  רעיל לצומח אין 

R   55 רעיל לחי אין 

R   56 רעיל ליצורים החיים בקרקע אין 

R   58 עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה אין 

R   59 H 420 מסוכן לשכבת האוזון 

R   60 H 360 עלול לפגום בפוריות 

R   61 H 360 D םעלול להזיק לעובר אד  

21R    H 361 f תתכן פגיעה בפוריות 

          26   R            H 361d ייתכן נזק לעובר אדם 
  

 EU/011/65העדכנית בהתאם ל   RoHSאין להשתמש בחומרים אסורים לפי רשימת  1.3.3

 םוכימיקליאלמנטים יכילו לא  , לרבות חלקי המתכת של אביזרי החשמל,החשמל אביזרי

 :הבאים)משקל יבש(  מהאחוזים המשקליים והשריכוזם גב מזיקים
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 ריכוז סוג החומר
 )אחוז משקלי(

 1%... (Cd) קדמיום

 1%.. (6Cr+כרום שש ערכי )

 1%.. (Pbעופרת )

 1%.. (Hg) כספית

Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) ..1% 

Polybrominated biphenyls (PBBs) ..1% 

Butyl benzyl phthalate (BBP) ..1% 

Diisobutyl phthalate (DIBP) ..1% 

Dibutyl phthalate (DBP) ..1% 

Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) ..1% 

 

לא יכילו תרכובות  אביזרי החשמלשל המעטה החיצוני של ( צבע או פיגמנט)צבענים  1.3.2

 .קדמיום או כרום שש ערכי, כמרכיבים ,כספית, עופרת

 זיהומים של מתכות אלו, שאין אפשרות טכנית למנוע אותם במהלך היצור של המוצר,             

  בחשבון כחלק מהזיהומים המקסימליים האפשריים באביזרי החשמל כפי שנכתב לעיל. ויילקח

של תערובות ותרכובות הלוגניות המכילים  לא יכילו מעכבי בעירה החשמל אביזרי 1.3.1

 הבאים: החומרים

 Short chain chlorinated paraffin 

 Hexabromocyclododecane (HBCDD) 

 H   410או משפט סיכון   R 50/53לא יוספו מעכבי בעירה המסומנים עם סיכון  1.3.1.1

לשפר את התכונות  ופלואורואורגניים )כגון, מונע טפטוף( שנועד ניתן להוסיף חומרים  1.3.1.3

 ים אינם עולים על בתנאי שהתוספגרם ו 35השוקלים פחות מ  פלסטיק חלקי הפיזיקליות ל

 . משקלי 5%..

 :זיהומים בלתי נמנעים טכנית  1.3.5

 ין להוסיף למוצר או לתהליך ייצורו, באופן יזום, עופרת, קדמיום, כספית, כרום וארסן.א 1.3.5.1

     זיהומים של מתכות אלו, שאין אפשרות טכנית למנוע אותם במהלך היצור של המוצר, 1.3.5.3

 "כ המתכות שהוזכרו לעיל.משקלית )משקל יבש(, לסה 1%...לא יעלה על 
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פוליוויניל  וןכגהלוגנים  פולימריםלא יכילו וכבלים מבודדים או כיסויים לחוטי חשמל  1.3.4

 .ממשקל המוצר 1%בכמות העולה על  Polyvinyl chloride (PVC) כלוריד

 ממשקל המוצר %.3מותר להשתמש בחומר ממוחזר טרום צריכה בשיעור שלא יעלה על  1.3.4

 

 אריזות  1.2

 יחס אך ורק לדרישות הרלבנטיות לאריזות  מוצריו .היצרן יתי

במידה וקיימות אריזות מתכת, הן  לא יכילו עופרת, קדמיום, כספית וכרום.  1.2.1

זיהומים של מתכות אלו, שאין אפשרות טכנית למנוע אותם במהלך היצור אריזת 

 לסה"כ המתכות הכבדות שהוזכרו לעיל. 1%...המתכת של  המוצר,  לא יעלה על 

זות המכילות פלסטיק, לא יכילו חומרים מוכלרים או חומרים המכילים הלוגנים ארי 1.2.3

 אחרים.

במידה והאריזה מורכבת ממספר סוגי חומרים הניתנים למיחזור, ההפרדה ביניהם  1.2.2

תהיה פשוטה ומהירה וללא צורך בשימוש במכשיר כל שהוא )יש לקבל את הצהרת 

 היצרן לגבי יכולת ההפרדה(.

יש להדגים  .ומסומנים בהתאם המוצר יהיו מחומרים ברי מחזורכל חומרי אריזת  1.2.1

שבאריזות השונות של המוצר )נייר, קרטון, פלסטיק, עץ( יש אחוז מסוים של חומרים 

 ממוחזרים או מושבים.

 

 יטות בדיקהש 5

   כל הבדיקות, הנדרשות במפרט זה, יעשו ע"י מעבדה מוסמכת  לסוג הבדיקות הנדרש. במידה     5.1

 יימת מעבדה כזו, יעשו הבדיקות במעבדה מוכרת או בעלת ניסיון בסוג בדיקות אלו.ולא ק   

  ,  ISOהבדיקות יבוצעו בשיטות מקובלות, שפורסמו באחד מהמקורות האלה: תקני     5.3

  AWWA , ASTM  NSF ,EPA ,APHA : מסמכי , תקנים של מכוני תקינה לאומיים,ENתקני    

standards methods, FCC ו- KIWA. 

 

 מסמכים ישימים 6

6.2 RAL-UZ 134 Auto – Off power strips and socket adapters 

6.3      EL-207:2012-Electrical cables  

   6.4      Directive 2011/65/EU- the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical   

        and electronic equipment. 
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6.3 Directive EU 2015/863 - amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the 

European Parliament and of the Council as regards the list of restricted 

substances 

 נספחים 4

 אין

 

 

 זכויות יוצרים

רשות  מפרט זה או קטעים ממנו, ללאאין לצלם, להעתיק או לפרסם , בכל אמצעי שהוא, 

 מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.
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