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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 

 .הסביבה להענקת תו ירוקהגנת המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד ל .1.1

 .או מערכת איכות דומה 9001:2008י "על פי דרישות ת איכות ניהולבמפעל מערכת  .1.1

קולטים :מערכות סולאריות לחימום מים " -1 חלק ,579י "ת דרישותבהמוצר יעמוד   .1.1

קולטים מרכזיים מורכבים : מערכות סולאריות לחימום מים " – 7חלק או  "שטוחים

 .החל עליואחר תקן ישראלי כל ו ,"סטטיים, פרבוליים

 

  חלות .1

 . 579י "תהעומדים בקולטי שמש מפרט זה קובע דרישות עבור 
 

  -גדרותה .1

 

  דרישות    .1

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

 :כדלהלן

המסומן בתור , "(אספקת אנרגיה שנתית"להלן )הפלט השנתי של קולט השמש   1.1

QKal  525חייב להיות לפחות , 40%והמתייחס למנת כיסוי סולארית של 

  .ר"מ/ש"קוט

  
 

 העברת החוםלמצע , בנוסף. העברת חוםלאין להשתמש בפחמימנים הלוגניים בתור מצע  1.1

 ;1חלק  2302י "לתמסווגים בתור חומרים מסוכנים בהתאם  חייב שלא לכלול חומרים אשר

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 . גנייםיהיו מיוצרים בעזרת פחמימנים הלולא החומרים המשמשים לבידוד קולטי 

יכילו כל חומר אשר הנדיפות שלהם בטמפרטורת לא חומרי הבידוד , מלבד זאת

רגולציה י "מסווגת אותם כחומרים מסוכנים עפ, EN 12975-1 תקןי "פע, הקיפאון

 או החומרים המחייבים סיווג כחומרים , 1חלק  2302י "ות( CLP) 1272/2008אירופית 

   .יללרגולציה לעבהתאם " לסביבה ניםמסוכ"
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1.1  

 

 

1.4  

 

 

 

1.4 

 

 

 

 

1.4  

 

י "תבהרלוונטי החלק קולטי השמש והחומרים המשמשים בייצורם חייבים לעמוד בדרישות 

579. 
 

וכן את החומרים  ,ירוקבעלי תו חזרה מוצרים משומשים במגיש הבקשה יסכים לקבל 

המידע אודות . מיחזור הולם כיולהעביר את המוצרים והחומרים לצור ,המשמשים לייצורם

 . של המכשיר יותב להיכלל בהוראות התפעולהתחייבות זו חיי

 

בטיחות בהתאם  גיליוןהמצורפות לקולט השמש חייבות לכלול  יותהוראות התפעולה

  (CLP) 1272/2008רגולציה אירופית , (REACH) 1907/2006לרגולציה האירופית 

ם הנוגעים למצע העברת החום אשר יאשר יפרטו נתונים רלוונטי, 1חלק  2302י "ות 

 . צא בשימושנמ

 

 . הליך הציפוי הבולע של קולט השמשתמגיש הבקשה יספק הודעה בנוגע ל
 

  

 אימות עמידה בדרישות .4

קולט של תעודת פלט מגיש הבקשה יגיש , לעיל 4.1עבור הדרישות המפורטות בסעיף  4.1

מעבדת בדיקה העומדת בדרישות ה תוכן בידי תעודה. QKal -ויציין את ה, שמשה

 .EN ISO/ IEC 17025הכלליות למעבדות בדיקה וכיול בהתאם לתקן 

 

4.1 
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4.1 

 

 

 

מגיש הבקשה יצהיר על תאימות עם , לעיל 4.2עבור הדרישות המפורטות בסעיף 

דרישות אם להעברת החום בהתלמצע הבטיחות של גיליונות הדרישות שלעיל ויציג 

 ( CLP) 1272/2008רגולציה אירופית , (REACH) 1907/2006הרגולציה האירופית 

  .1חלק  2302י "ות 
 

מגיש הבקשה יצהיר על תאימות עם , לעיל 4.3עבור הדרישות המפורטות בסעיף 

 .הדרישות שלעיל

 

  תאימותח בדיקת "מגיש הבקשה יגיש דו, לעיל 4.4עבור הדרישות המפורטות בסעיף 

מעבדת בדיקה בעלת האישורים המתאימים  בידיח יופק "הדו. 579י "בהתאם לת

 .EN ISO/ IEC 17025בהתאם לתקן 
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4.4  

 

 

4.4  
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מגיש הבקשה יצהיר על תאימות עם , לעיל 4.5עבור הדרישות המפורטות בסעיף 

 .וכן יגיש הוראות תפעוליות, הדרישות שלעיל

 

שה יצהיר על תאימות עם מגיש הבק, לעיל 4.6עבור הדרישות המפורטות בסעיף 

 .וכן יגיש הוראות תפעול והרכבה, הדרישות שלעיל

 

 .הליך הציפוי של המכשיריגיש הסבר לתמגיש הבקשה 

 

 

 

  מסמכים ישימים .4

 . כלליים עקרונות -סביבתיות והצהרות תיווי -ISO14020 י "ת 4.1

 . 'ה מהדורה 2010 יולי, (004י "מת)נוהל מכון התקנים  4.1

 מפרטה 4.1

 Basic Criteria for Award of the Environmental Label – Solar Collectors/ Blue Angel RAL-UZ 

73 (Edition March 2009) 

 .9001:2008י "ת 4.1

4.4  EN ISO/ IEC 17025. 

 .EN 12975-1תקן   4.4

 ".תיווי וסימון, אריזה, מיון:חומרים ותכשירים מסוכנים " – 2302י "ת 4.6

 .(REACH) 1907/2006ת רגולציה אירופי 4.6

 .(CLP) 1272/2008רגולציה אירופית  4.16

 ."קולטים שטוחים:מערכות סולאריות לחימום מים " -1 חלק ,579י "ת 4.11

קולטים מרכזיים מורכבים : מערכות סולאריות לחימום מים " – 7חלק  579י "ת 4.12

 ".סטטיים, פרבוליים

 

 נספחים .4

 

 זכויות יוצרים

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

 .מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי

 


