
  
  
  
  
  
 

  מפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוקמפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק
  

  מכשירי חשמל ביתיים: מכונת כביסה, מדיח כלים, מקררמכשירי חשמל ביתיים: מכונת כביסה, מדיח כלים, מקרר
  טיוטה IGTD 09מפרט מספר: 

 
  2  :מהדורה 9מתוך  1עמוד 

  
 1.07.20120בתוקף מתאריך: 

 

 

  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. 9001:2008במפעל מערכת ניהול איכות על פי דרישות ת"י  .1.3

 מוצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו.ה .1.4

 

 חלות .2

מכונת : ביתייםמכשירי חשמל קבוצת המוצרים "מפרט זה מגדיר את הדרישות מ  .2.1

  :להלןעל פי הפרוט ש" מקרר , מדיח כלים,כביסה

 "מדיח כלים":  .2.1.1

  . ים)י(מכשירים שאינם תעשיית ציבור הרחבלהמשווקים  מדיחי כלים ביתיים

 "מכונת כביסה": .2.1.2

  עם פתח חזית או פתח עליון.  ביתיות כביסהמכונות 

 "מקרר": 2.1.3

לשמירת אוכל קפוא, מקפיאים (לאוכל)  מתקניםחשמליים ביתיים,  מקררים

  . ושילוב של המתקנים הנ"ל

לא נכללים במפרט זה: מכשירים עם אפשרות הפעלה על ידי מקורות אנרגיה אחרים,  .2.2

  להם מקור חום פנימי או מכונות כביסה המשלבות יבוש כמו סוללות, או מכשירים שאין 

 וכביסה.

 

 הגדרות .3

  .אין

 

 דרישות  .4

 יעילות אנרגטית .4.1

 .)4.13כלים (ראה סעיף  דרישות למדיח .4.1.1

יעילות  /מדדמקדם ":  place settings או יותר " 10מדיח כלים בעל עבור  .4.1.1.1

  .0.58- מ נמוךיהיה  ) energy efficiency index ( אנרגטית

מקדם יעילות  : 10-ל 6בין " place settings "דיח כלים בעל מספר מעבור  .4.1.1.2

  .0.64- מ נמוךיהיה  אנרגטית 

 או פחות:  5" של   place settingsמדיח כלים בעל מספר "עבור  .4.1.1.3

  .0.76- מ נמוךמקדם יעילות אנרגטית יהיה   
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 מקור המספק מים כדוגמת דוד שמש.לכלים המדיח חיבור  יתאפשר  .4.1.1.4

 )4.14(ראה סעיף  כביסהמכונת לדרישות  .4.1.2

לקילוגרם  0.17kWh-שווה או פחות מתהיה המכונה אנרגיה של צריכת  .4.1.2.1

 . של כביסה

  .54%-מ הלחות הנשארת לאחר תהליך הסחיטה קטנה יעילות סחיטה:  .4.1.2.2

  . Bאו  A-של המכונה תסווג כ יעילות הסחיטה .4.1.2.3

 )4.14(ראה סעיף  דרישות למקרר .4.1.3

  .%42- מ נמוךמקדם יעילות אנרגטית יהיה  .4.1.3.1

פגיעה הפוטנציאל הקירור וחומרי הבידוד יהיו מסוג החומרים ש גזי  .4.1.3.2

 שווה לאפס. שלהם באוזון 

התחממות תרומתם לפוטנציאל הקירור וחומרי הבידוד יהיו מסוג ש גזי .4.1.3.3

, במהלך אקוויוולנט CO 2 - מבוטאת כ( 15-מ נמוכה גלובלית, שווה או 

  .שנים) 100תקופה של 

 

 צריכת מים  .4.2

 כליםדרישות למדיח  .4.2.1

מהערך המחושב לפי  נמוכההיה שווה או ) של המדיח, תmeasuredWצריכת המים (

  הנוסחה להלן:

)25.9)625.0((  SWmeasured  

  כאשר,

measuredW" הינו צריכת המים הנמדדת עבור מחזור אחד ,cycle ,של המדיח "

  בליטר,

S הינו מספר מקומות במדיח ,  

 ת כביסהלמכונדרישות  .4.2.2

ליטר עבור קילוגרם של  12- מ נמוכהשווה או היה נה תהמכוצריכת המים של 

 ). 4.14(ראה סעיף כביסה 

 שימוש מושכל בדטרגנטים  .4.3

 .חל על מקרריםלא סעיף זה  .4.3.1

, ו/או משקלי נפחיברור, של המוצר יהיה סימון  מתקן מילוי חומר הניקוי על  .4.3.2

לדרגת העומס, כמות לדטרגנט לסוג והכמות את  להתאים המאפשר לצרכן

 .וכדומה כתמיםחומרת ך/הלכלו

 הרעש רדטמ צמצום .4.4
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 :)4.13(ראה סעיף  מדיח כליםדרישות עבור  .4.4.1

רמת הרעש מהמכשיר, לא תעלה   "built-in שאינם מסוג " /דגמיםלמוצרים .4.4.1.1

  .  dB (A) 53על 

 50רמת הרעש מהמכשיר, לא תעלה על  " built-in " / דגמים מסוג  למוצרים .4.4.1.2

dB (A).  

לעין בולטת  מהמכשיר תוצהר בצורה ברורה/מידע על רמת הרעש הנגרמת  .4.4.1.3

 . של צרכן

 )4.14(ראה סעיף דרישות למכונת כביסה .4.4.2

במהלך   LWAd 56 dB(A)רמת הרעש הנגרמת מהמכשיר, לא תעלה על  .4.4.2.1

  .כביסהה

במהלך   LWAd 76 dB(A)רמת הרעש הנגרמת מהמכשיר, לא תעלה על  .4.4.2.2

  .הסחיטה

 )4.15(ראה סעיף  למקררדרישות  .4.4.3

דרישה . .dB(A) (re lpW) 42ת מהמכשיר, לא תעלה על רמת הרעש הנגרמ .4.4.3.1

 .EC/94/2בדריקטיבה  IVתאי הקפאה המופיעים בנספח זאת אינה חלה על 

 ומחזור המוצר לאחר שימוש  מדיניות החזרת מוצרים .4.5

ללא תשלום, עבור  ת המוצרמבקש התו יציע הסדר החזרמדיח ומכונת כביסה:  .4.5.1

 .אחרת מוסמכת כל חברהעל ידי או על ידו  יםפהמכשיר או רכיביו המוחל

היצרן /מבקש התו יציע הסדר החזר ללא תשלום, עבור המכשיר או  מקרר:  .4.5.2

, לדוגמא: מקררים על ידי הצרכן  שהזדהמומוצרים ט ע, למהמוחלפים רכיביו

  גרעיניים.רפואיים וממתקנים 

  

 

 המוצרהרכב  .4.6

לזיהוי  בר קיימאן ומנו על ידי סימוגרם, יס 50-יותר מפלסטיק השוקלים  חלקי .4.6.1

  .ISO 11469-בהתאם לוהחומר ממנו עשוי החלק 

 בעירה הבאים: הבי כיכילו מע לאגרם   25חלקי פלסטיק השוקלים מעל  .4.6.2

 CASמספר   החומר שם

Decabromodiphenyl 13654-09-6 
Monobromodiphenyl ether  101-55-3 
Dibromodiphenyl ether  2050-47-7 
Tribromodiphenyl ether  49690-94-0 
Tetrabromodiphenyl ether  40088-47-9 
Pentabromodiphenyl ether  32534-81-9 
Hexabromodiphenyl ether  36483-60-0 
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Heptabromodiphenyl ether  68928-80-3 
Octabromodiphenyl ether  32536-52-0 
Nonabromodiphenyl ether  63936-56-1 
Decabromodiphenyl ether  1163-19-5 
Chloroparaffins with chain length 10-13 C 
atoms, chlorine content > 50 % by weight 85535-84-8 

 

 : ההבאחומרים מהרשימה יכילו  לא 25חלקי פלסטיק השוקלים מעל  .4.6.3

 R45 (may cause cancer), 
 R46 (may cause heritable genetic damage), 
 R50 (very toxic to aquatic organisms),  
 R51 (toxic to aquatic organisms), 
 R52 (harmful to aquatic organisms),  
 R53 (may cause long-term adverse effects in the aquatic environment),  
 R60 (may impair fertility) 
 R61 (may cause harm to the unborn child), 

 
 Council Directive חלקי הפלסטיק לא יכילו חומרים המופיעים בדרישות .4.6.4

67/548/EEC  סיווג, אריזה, תיווי וסימון של חומרים מסוכניםל תהמתייחס ,

  ותיקוניו. Commission Directive 98/98/EEC(3) במסמך וכן 

במהלך הכימי משנים את טבעם בי בעירה הכחלה על מעזאת, לא דרישה  .4.6.5

אחוז וכאשר  ,לעיל R -ה שכבר אינם מסווגים בסיווגכזאת בצורה  ,השימוש

 נשאר במצב שלפני השימוש על חלק "המטופל".  כבשל המע 0.1%-מ נמוך

גרם, היצרן  25במעכבי בעירה על או בחלקי פלסטיק מעל  במידה ונעשה שימוש .4.6.6

 יצהיר על החומרים, למכון התקנים הישראלי בעת הבקשה.

 היצרן יצהיר על סוג הקרר וחומרי איטום במוצר.  .4.6.7

  

 עיצוב המוצר .4.7

שיהיה זמין  "דו"ח פירוק"היצרן יספק  לפירוק המוצר בתום חייו. יתייחס היצרן  .4.7.1

 ן היתר, דו"ח הפירוק יוודא ש:לצד שלישי על פי בקשה. בי

  בקלות והם נגישים, החלקיםניתן למצוא את 

 ,ניתן למצוא ולפרק את הגופים החשמליים בקלות 

 ,ניתן לפרק את המכשיר בקלות, באמצעות כלי עבודה שכיחים 

  את ולסלק  שאינם מתאימיםניתן להפריד את החלקים

 החומרים המסוכנים.
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   אחריות למוצר .4.8

תתחיל מיום הספקתו לצרכן.  האחריותעבור המוצר. תקופת  ריותאחהיצרן יספק  .4.8.1

 היה: תשל האחריות  התוקפ

 לפחות שנתיים עבור מדיח כלים, .4.8.1.1

 לפחות שנתיים עבור מכונת כביסה, .4.8.1.2

 לפחות שלוש שנים עבור מקרר. .4.8.1.3

אותו של שנים לאחר הפסקת ייצור  12-הספקת חלקי חילוף תהיה מובטחת ל .4.8.2

  מוצר.ה

 שיותעיצוב המוצר /שימו .4.9

 דרישות למדיח כלים  .4.9.1

(בשימוש סטנדרטי, אם אפשר לצרכן לבחור בתכנית הפעלה יהמכשיר  .4.9.1.1

 צ'. 065-נמוכה מבטמפרטורות שיעילה דטרגנטים) 

לדוגמא: ( קיימות ההפעלה העל המכשיר יהיה סימון ברור לתכניות  .4.9.1.2

מילוי חצי ור תוכנית עבטמפרטורה נמוכה, תוכנית ב, תסטנדרטי תוכנית 

 .)וכדומהחומרת הכתמים תוכניות מותאמות למכונה, 

מים ה, המכשיר יאפשר מינון המלחים לפי קשיות במידה ויישים .4.9.1.3

 מילוי המלח.כמות לאינדיקציה . למכשיר תהיה תהמקומי

 התאמה לשימוש .4.10

 )4.13(ראה סעיף  דרישות למדיח כלים .4.10.1

בנספח  ההגדרה על פי 1,00תהיה מעל כלים מדיח של  הניקוייעילות  .4.10.1.1

 .EC/97/17של הדירקטיבה מספר  4מספר 

על פי הסיווג  Bאו  A-מדיח כלים תסווג כשל  יויעילות הניק .4.10.1.2

 .EC/97/17בדירקטיבה מספר 

על פי הגדרותיה בנספח  0,93של המכשיר תהיה מעל  יעילות הייבוש .4.10.1.3

 .EC/97/17של הדירקטיבה מספר  4מספר 

על פי הסיווג  Bאו  A-כמדיח כלים תסווג של יעילות הייבוש  .4.10.1.4

 .EC/97/17בדירקטיבה מספר 

 )4.14(ראה סעיף דרישות למכונת כביסה .4.10.2

בהתאם לבדיקה  1,00כביסה של מכונת כביסה תהיה מעל היעילות  .4.10.2.1

 060-ב, בתכנית כביסה סטנדרטית לכותנה EN 60456:1999-ב

 . EC(1)/95/12דירקטיבה ב, כפי שנבחר לזיוסצ
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על פי הסיווג  Bאו  A-של מכונת כביסה תסווג כ הכביסהות יעיל .4.10.2.2

 .EC/95/12בדירקטיבה מספר 

 הוראות הפעלה  .4.11

 יחד עם המוצר.על ידי היצרן, חוברת "הוראות שימוש/הפעלה" תסופק  .4.11.1

בין היתר, המלצות לצרכן על שימוש מושכל  במכשיר  לוהוראות הפעלה יכל .4.11.2

 ים ובדטרגנטים בפרט.בכלל, והמלצות על שימוש הולם באנרגיה, מ

 userפרק "הוראות הפעלה (הוראות הפעלה יכללו את ההמלצות שב .4.11.3

instructions7.3- ., ו7.2., 7.1-)" במסמכים ישימים המפורטים ב . 

 בסמוך לתו הירוק יופיע המידע: – לצרכן עמיד .4.12

 דרישות למדיח כלים .4.12.1

 צריכת אנרגיה נמוכה 

 צריכת מים נמוכה 

 וצב לעידוד מחזור המוצרמע 

  מכונת כביסהדרישות ל .4.12.2

 גיהאנרחסכני ב 

 חסכני במים 

  לאורך חיי מדף ארוכים יותרמעוצב 

 וצב לעידוד מחזור המוצרמע 

 מעוצב להקל על סילוק ידידותי לסביבה 

  דרישות למקרר .4.12.3

 חסכני באנרגיה 

 שכבת האוזוןאינו פוגע ב 

   גלובליתההתחממות על ההשפעות מופחתות/מצומצמות. 

 מדיח כלים: –כללי  .4.13

 (המטמיעה דרישות הדירקטיבה  4נספח מס'  EC/97/17רקטיבה  בדי .4.13.1

92/75/EEC גדרים המתייחסת לסימון אנרגיה של מדיחי כלים ביתיים), מו

 מונחים להלן:

  ,(עבור צריכת האנרגיה) אנרגטיתמקדם יעילות  .4.13.1.1

 צריכת המים, .4.13.1.2

 רמת הרעש, .4.13.1.3

 יעילות ניקוי .4.13.1.4
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 .יעילות הייבוש .4.13.1.5

 לע ו, ייעשט רמת הרעשעלמ 4.13.1עיף תחומים המפורטים בסהבדיקות עבור  .4.13.2

) programmed cycleתכנית השטיפה (ב  EN 50242 :פי שיטת הבדיקה

 .EC/97/17עבור הדירקטיבה  הנבחרש

 EN 50242 / EN 60704-2-3 / EN 60704-3 :בדיקת רמת הרעש תיעשה על פי .4.13.3

עבור  ה) שנבחרprogramme cycleובהתאם לשיטת הבדיקה ולתכנית השטיפה (

 .EC/97/17הדירקטיבה 

. EC/97/17 דירקטיבה ב (1)2במסמך מבקש התו יציג מפרט טכני הנזכר  .4.13.4

התחומים ל ממצאים עבור (לפחות) שלוש בדיקות בכל אחד מלוהמפרט יכ

 עממוצ .4.13.2סעיף בבוצעו בשיטה המפורטת ש, 4.13.1סעיף בהמפורטים 

 .4ורטות בסעיף המפיעמוד בדרישות  שנעשו, של שלושת הבדיקותאריתמטי 

 ם. מיתחואחד מהעבור כל לעיל, 

מוצהרים על יהיו .) 4.13.1.5- .4.13.1.1עבור כל אחד מהתחומים לעיל (נתונים  .4.13.5

שחושב על פי הדרישה  עבהתאם לממוצ יהיו הריםצהנתונים המו . גבי המוצר

 לדוגמה:  .4.13.3בסעיף 

  ,יותר וךלא יהיה נממקדם יעילות האנרגטית המוצהר על גבי המוצר 

 שחושב. עמהממוצ

   ,עמהממוצ לא תהיה גבוהה יותריעילות הניקוי המוצהרת על גבי המוצר 

 שחושב.

המוצהר על  .)4.13.1.5-.4.13.1.1(סיווג המוצר עבור כל אחד מהתחומים לעיל  .4.13.6

 .4.13.3גבי המוצר, יהיו בהתאם לממצאים בסעיף 

 מכונת כביסה –כללי  .4.14

, יעשו בהתאם לשיטת )4.14.1.1-4.14.1.4 ( הבדיקות המפורטות להלן .4.14.1

. הבדיקות יבוצעו בתכנית כביסה EN 60456:1999-הבדיקה ב

, כפי שנבחר עבור מעלות צלזיוס 060 -ב  סטנדרטית לכותנה

 . EC(1)/95/12הדירקטיבה 

 צריכת אנרגיה (לקילוגרם של כביסה), .4.14.1.1

 מים,צריכת   .4.14.1.2

 יעילות סחיטה, .4.14.1.3

 ,המכשירהנגרם מ רעשרמת  .4.14.1.4

 של דירקטיבה  (1)2הנזכר במסמך מבקש התו יציג מפרט טכני  .4.14.2

95/12/EC . המפרט יכלול ממצאים עבור (לפחות) שלוש בדיקות בכל
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COMMISSION DECISION (2001/689/EC): Community eco-label to 

dishwashers      

  -עבור מקררים   .6.2

COMMISSION DECISION (2000/40/EC)        :  

Community eco-label to refrigerators  

  - עבור מכונות כביסה    .6.3

COMMISSION DECISION (2001/689/EC)            :  

Community eco-label to washing machines  

 9001:2000ת"י    .6.4

6.5. ISO 11469      

6.6. Council Directive 67/548/EEC     

6.7. Commission Directive 98/98/EEC(3)     

6.8. 97/17/EC     

6.9. EN 60456:1999     

6.10. 95/12/EC(1) 

6.11. 92/75/EEC 

6.12. EN 50242 

6.13. EN 60704-2-3 

6.14. EN 60704-3 

6.15. 94/2/EC (1) 

6.16. EN 153 

 

 נספחים .7

 רשימת הנושאים/המלצות שיוכללו בהוראות השימוש של מדיח כלים.נספח א':  .7.1

 .כונת כביסהים/המלצות שיוכללו בהוראות השימוש של מרשימת הנושאנספח ב':  .7.2

 .קרררשימת הנושאים/המלצות שיוכללו בהוראות השימוש של מנספח ג':  .7.3

  

  

  

  

 זכויות יוצרים
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 מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.


