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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.

 .הסביבההמפעל המייצר יקבל את אישור המשרד להגנת  .1.2

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

"בטיחות  – 800ת"י המוצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו, לרבות  .1.1

 ".מכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות

 

  חלות .2

  ,"וויר חםבאמצעות א חשמלייםידיים  מייבשי"דרישות עבור ה מגדיר אתמפרט זה  .2.1

 .מצוידים במפסקי הדלק/כבה ללא מגעה

 

 הגדרות .3

 .אין

 

  דרישות .4

 קילוואט 0.010רבית תהיה מהצריכת האנרגיה  ,שניות 20בוש יחסי של יהחל מזמן י .1.1

  ./השימושיובאו בהוראות ההרכבהכשיר הספק מדורג ותפוקת מנוע של המ שעה.

 DIN-יסומן בתאימות לאוויר חם הידיים באמצעות  המשמש במייבשהפלסטיק   .1.2

 .ISO 11469או  54840

עם מסירת המכשיר המסומן בתו הירוק עפ"י מפרט זה ללקוח, מגיש הבקשה יערוב  .1.2

לקבלת המכשיר בחזרה מהלקוח. המכשיר המוחזר ימוחזר, או במידה והדבר אינו 

ניתן, יועבר לטיפול הולם. הוראות ההרכבה/השימוש יכילו מידע בדבר אפשרויות 

 החזרה של המכשיר במגמר השימוש. ה

לצורך הגנה על חלקי הפלסטיק לא ייעשה שימוש במעכבי בעירה מסוג   .1.1

polybrominated diphenyls  אוpolybrominated diphenyl ether. 

 לא יעשה שימוש בחלקים מצופי קדמיום.  .1.4

 דרישות הבטיחות הרלוונטיות. המכשיר יעמוד בכל  .1.4

 

 בדיקהשיטות  .5

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

 במידה ולא קיימת מעבדה כזו, יעשו הבדיקות במעבדה מוכרת.

 



 

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

    הצורך אנרגיה מועטההצורך אנרגיה מועטהאוויר חם אוויר חם   באמצעותבאמצעות  ידייםידיים  מייבשמייבש
 טיוטה IGTD 72 :מפרט מספר

 
 BE-87 (4/10) :מתבסס על תקן

 2: מהדורה 2מתוך  2עמוד 
 

 01.02.2012בתוקף מתאריך: 
 

 

  מסמכים ישימים .6

 מפרטה 4.1

Basic Criteria for Award of the Environmental Label – Low-Energy 

Hot-Air Hand Driers/  

 Blue Angel RAL-UZ 87 (Edition April 2010) 

4.2. 1882 ,Plastics; marking of plastic DIN 54840 

4.2.  Plastics - Generic identification and marking of plastics products-ISO 

11469:2000 

"בטיחות מכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות  – 800ת"י   4.1

 כלליות".

תקן זה דן בבטיחות מכשירי חשמל לחימום ובבטיחות מכשירי חשמל המונעים  

חשמלית, המיועדים לשימוש ביתי או לשימושים אחרים דומים, שמתחם הנומינלי 

-וולט במכשירים תלת 110-מופעיים ומ-וולט במכשירים חד 240-אינו גדול מ

 מופעיים. אין תקן זה בא לגרוע מהוראות כל דין.

 

 נספחים .7

 .אין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זכויות יוצרים

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

 .מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי


