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  כללי .1

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

 .הוראת הדין היא שקובעת, וחוקי  מדינת ישראל 

ותהליך  להענקת תו ירוק  הסביבה הגנת המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד ל .1.2

  .הייצור של המוצר לא יפגע באדם ובעובדים

 .או מערכת איכות דומה 9001:2008י "ל פי דרישות תע איכות ניהולבמפעל מערכת  .1.3

נטלים " – 5485י "ת לרבות , המוצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו .1.4

  ".דרישות ליעילות אנרגטית וסימון -לנורות פלואורניות

 

  חלות .2

 .רכיבים אלקטרוניים של מנורות פלואורוסנטמ  דרישותמגדיר את המפרט זה   .2.1
  

   -הגדרות .3

  אין 

 

  דרישות .4
לעיל זכאים לקבלת תו ירוק במידה והם עומדים בדרישות  2מוצרים המפורטים בסעיף 

  :כדלהלן

שעות  50,000הרכיבים האלקטרונים חייבים להבטיח אורך חיי שירות של לפחות   .4.1

מירבית ותחת תנאי רשת  tcמדידה מותרת - תאורה בטמפרטורת נקודת

שעות  1,000לכל  K 2.5לא יעלה על  דירוג הכשל של הרכיבים. סטנדרטיים

  . תאורה

הרכיבים האלקטרונים חייבים להישאר תקינים , אפילו אם מספר ההפעלות יעלה

מזמן חיי השירות של המנורה לעומת מנורות המופעלות  50%למשך הארכה בת 

  . במכשירים קונבנציונליים

טרונים כמו גם יש להקפיד על תנאי התפעול החלים על הרכיבים האלק, בו זמנית

  . על המנורות

הרכיבים האלקטרונים חייבים להיות מתוכננים לשימוש תחת תנאי התפעול   .4.2

  :הבאים

-קילו 25> מנורה של -הרכיבים חייבים להיות מתוכננים לתדירות פעילות  .4.2.1

  . הרץ
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, הרכיבים חייבים להיות מתוכננים לטווח רחב של דירוגי מתח חשמלי  .4.2.2

  ). 6%(+וולט  240ועד ) 10%-(וולט  220ן הנעים בי

גורם ( BLFהמערכת המורכבת מרכיבים אלקטרונים ומנורות חייבת להיות בעלת   .4.3

  . BLF ≥ 0.95 ≤ 1.00של ) תאורת רכיב

תוביל לשינויים  10%אסור ששונות מתח של עד . חובה להבטיח שטף תאורה קבוע  .4.4

  . מהספקּה 2%-בתאורה שגבוהים מ

 DIN ENהרכיבים האלקטרונים חייבים להתאים לתנאים המפורטים בתקנים   .4.5

 DIN-ו) שונות זרם מירבית( DIN EN 61000-3-3, )ביטול הפרעות רדיו( 55015

EN 61000-4 )תאימות אלקטרומגנטית .(  

, הרכיבים האלקטרונים חייבים להיות ניתנים לפירוק בקלות לרכיבי המארז  .4.6

המדופס והרכיבים המכילים אלקטרוליטים על מנת לאפשר  הלוח, הרדיד המבודד

  . מיחזור שהינו ספציפי לפי חומר

, ISO 11 469או  DIN 54 840חלקי מארז הפלסטיק יסומנו בהתאם לתקנים   .4.8

  . בהתאמה

מגיש הבקשה ייקח על עצמו לוודא שרכיבים אלקטרונים משומשים המסומנים   .4.9

יתנים להעברה למיחזור או שימוש מתאים אחר בתו הירוק ומסופקים על ידו נ

  . בהתאמה, בחומרים

  

  

  שיטות בדיקה .5

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

 .יעשו הבדיקות במעבדה מוכרת, במידה ולא קיימת מעבדה כזו .הנדרש
  

  מסמכים ישימים .6
 מפרטה  .6.1

 Basic Criteria for Award of the Environmental Label – Electronic Ballasts for 
Fluorescent Lamps/ Blue Angel RAL-UZ 67 (Edition April 2009) 

  

6.2.   DIN EN 55015 )ביטול הפרעות רדיו(.  

6.3.   DIN EN 61000-3-3 )שונות זרם מירבית(.  

6.4.   DIN EN 61000-4 )תאימות אלקטרומגנטית.(  

6.5.   DIN 54 840.  
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6.6.   ISO 11 469.  

  דרישות ליעילות אנרגטית וסימון -נטלים לנורות פלואורניות - 5485י "ת  .6.7

  

  נספחים .7

הגבלות צריכת ההספק החשמלי של המערכת המורכבת מרכיבים אלקטרונים   -  1נספח 

  . ומנורות לעיצובים וערכי דירוג הספק שונים של המנורה

  

T4 רכיבים אלקטרונים (ת צריכה חשמלית מירבי  סיווג

  דירוג הספק של המנורה במעגל החשמלי  וולט 230במתח זרם של ) ומנורה

TC-S     
  וואט X 5 1  וואט 7

1 X 7 וואט 9  וואט  

1 X 9 וואט 11  וואט  

1 X 11 וואט 14  וואט  

TC-S     
  וואט X 10 1  וואט 13

1 X 13 וואט 16  וואט  

1 X 18 וואט 21  וואט  

1 X 26 וואט 30  טווא  

5T סיווג    

  דירוג הספק של המנורה במעגל החשמלי
1 X 4 וואט 6  וואט  

1 X 6 וואט 8  וואט  

1 X 8 וואט 10  וואט  

1 X 13 וואט 16  וואט  

TC-DD     
  וואט X 10 1  וואט 13

1 X 16 וואט 19  וואט  

1 X 21 וואט 24  וואט  

1 X 28 וואט 31  וואט  

1 X 38 וואט 42  וואט  

TC-L     

  וואט X 18 1  וואט 21

1 X 24 וואט 28  וואט  
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1 X 36 וואט 40  וואט  

1 X 40 וואט 47  וואט  

1 X 55 וואט 64  וואט  

8T סיווג    

  דירוג הספק של המנורה במעגל החשמלי

1 X 10 וואט 13  וואט  

1 X 15 וואט 18  וואט  

1 X 16 וואט 18  וואט  

1 X 18 וואט 21  וואט  

1 X 30 וואט 33  וואט  

1 X 36 וואט 40  וואט  

1 X 38 וואט 42  וואט  

1 X 58 וואט 60  וואט  

12T סיווג    

  דירוג הספק של המנורה במעגל החשמלי

1 X 20 וואט 22  וואט  

1 X 40 וואט 42  וואט  

1 X 65 וואט 67  וואט  

1 X R 22 וואט 25  וואט  

1 X R 32 וואט 38  וואט  

1 X R 40 וואט 42  וואט  

1 X U 40 וואט 42  וואט  
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