
 

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

  קולט אדים למטבחקולט אדים למטבח
 טיוטה IGTD 63 :מפרט מספר

 
 BE-147   (01/10) :מתבסס על תקן

 2 :מהדורה 5מתוך  1עמוד 
 

 1.02.20120בתוקף מתאריך: 
 

 

 כללי .1

ת סתירה בין הוראות המפרט , במידה וקיימהמוצר 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 .1.2

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

 .וצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליוהמ .1.1

 

  חלות .2

בין  ,מובנהי אדים ביתיים למטבח בעלי מאוורר פנימי קולטמדרישות מגדיר את המפרט זה 

לצורך סחרור האוויר )העברת האוויר המזוהם דרך מסנן והחזרתו למטבח(, ובין לצורך 

  .מ"ק/שעה 900של  תויר מרביפליטת האוויר )אל מחוץ למטבח(, בעלי ספיקת או

 

 הגדרות .3

 .אין 

  

  דרישות .4

 

 יעילות אנרגטית של המאוורר  1.1

 ספיקתלבין  יבין צריכת הספק חשמל" )היחס משתנה "הספק המאוורר הספציפי

 )מ"ק/שעה(. /וואט 0.10פליטה לא תעלה על ( של מערכות הנפחית אוויר

ריחות למניעת מסנן ל מותאוויר מותאסחרור מערכות בהמאוורר הספציפי"  ק"הספ

 )מ"ק/שעה(. /וואט 0.15ולא יעלה על 

)אספקת אוויר חופשי( במהירות  DIN EN 61591 לפי תקןיקבע ספיקת אוויר נפחית ת

אוויר, מדד זה ייקבע כאשר  סחרורסיבוב מירבית המתאימה לשימוש רגיל. במצב 

 מסנן הריחות מותקן במכשיר. 

הרץ  50, תדירות של 1%/+ -וולט  220של תימדד במתח אספקה  יצריכת הספק חשמל

 במדידה. 1%/+ -ובאמצעים של כלי מדידה בעל דיוק של  1%/+ -

 

 תאורה יעילה אנרגטית . 1.2

של כלל המנורות המשמשות לתאורת קולט  יהספק החשמלההיחס שבין סך צריכת 

יעלה על לא  DIN EN 61591תקן נקבע בהתאם לפי שהאדים לממוצע התאורה כ

 וואט/לוקס.  0.15
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 ום, המדידה תיערך במצב הספק מירבי. עבמידה וקולט האדים מצויד במנורות עמ

 50, תדירות של 1%/+ -וולט  220צריכת הספק החשמל תימדד במתח אספקה של 

 במדידה.  1%/+ -ובאמצעים של כלי מדידה בעל דיוק של  1%/+ -הרץ 

 

 צריכת הספק חשמל במצב כבוי ובמצב המתנה   1.2

הספקת  קולט האדים יהיה מצויד במתג כיבוי שיאפשר לנתק את המכשיר ממקור

 וואט.  0.5. צריכת הספק החשמל במצב כבוי ובמצב המתנה לא תעלה על החשמל

 

 איתחול אוטומטי     .1.1

במהירות סיבוב ומעלה מ"ק/שעה  250של  תאוויר מירביספיקת קולטי אדים בעלי 

 בדרישות הבאות:דו יעמ מירבית עבור שימוש רגיל

יבי במיוחד, המכשיר יעבור במידה וקולט האדים מופעל במצב הספק אינטנס

ם. פרק הזמן הקבוע מצב הספק נמוך לאחר פרק זמן מסויאוטומטי בחזרה לאיתחול 

 דקות.  10של המכשיר לא יעלה על יצרן בברירות המחדל של הגדרות ה

 

 סילוק שמנים והפחתת ריחות .1.5

של קולטי האדים צריכות להגיע ליעילות סילוק שמנים של לפחות  יטההפלת ומערכ

 . 82%ויעילות הפחתת ריחות של לפחות  95%

מיחזור האוויר של קולטי האדים צריכות להגיע ליעילות סילוק סחרור/ת ומערכ

 . 00%ויעילות הפחתת ריחות של לפחות  95%שמנים של לפחות 

 DIN ENן הריחות יימדדו בהתאם לתק יעילות סילוק השמנים ויעילות הפחתת

61591. 

 

 פליטת רעשים .1.4

הניתנות עד )ההערכה של הרעש הנפלט מבוססת על רמות עוצמת הרעש המוצהרות 

עבור את ת. פליטת הרעש של קולטי האדים לא (מקום אחד אחרי הנקודה העשרונית

 הערכים הבאים:

 dB (A) dAWL 62.0 ≥: פליטהקולט אדים עם מערכת  (1

 dB (A) dAWL 67.0 ≥אוויר:  סחרורולט אדים עם מערכת ק (2

יימדדו בהתאם לשיטות  WAdLרמות עוצמת הרעש המוצהרות הנתונות כערכי 

 DIN EN-ב וכן DIN EN 60704-1ן המדידה הישימות המתוארות בתק

  .DIN EN 60704-3-תיקון ייקבע בהתאם להערך , כש60704-2-13

 ות המדידה ייכללו במסמכי תיעוד המוצר. מדידות בודדות לא יאושרו. תוצא
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 אספקת חלקי חילוף .1.0

מגיש הבקשה לוקח על עצמו לוודא את אספקת חלקי החילוף של המכשיר לצורך 

שנים גם לאחר הפסקת הייצור של  10וכי אספקה זו מובטחת למשך לפחות  ,תיקונים

 המוצר. 

מכשיר הקשורים ישירות חלקי חילוף הינם חלקים ומרכיבים פונקציונליים של ה

לפעילותו התקינה. מרכיבים אסטטיים הקשורים לעיצוב המכשיר אינם כלולים 

 בדרישה זו. 

 מסמכי תיעוד המוצר ייכללו מידע בנוגע לדרישות שצוינו לעיל. 

 

דרישות חומרים עבור חומרי פלסטיק המשמשים בחלקי המארז החיצוני )מארז   .1.9

 קולט האדים, תעלות וצינורות(

 חומרים המסווגים כ: מרכיבי החלקים לא יכיל בהפלסטיק 

בדירקטיבה האירופית  VIעפ"י נספח  2או  1חומרים מסרטנים בקטגוריות   (א

CLP  (1202/2009 שאומצה בת"י ,)1חלק  2202; 

 

בדירקטיבה  VIעפ"י נספח  2או  1מרים מוטגניים המסווגים בקטגוריות חו  (ב

 ;1חלק  2202(, שאומצה בת"י 1202/2009) CLPהאירופית 

 VIעפ"י נספח  2או  1חומרים רעילים למערכת הרבייה המסווגים בקטגוריות   (ג

 ;1חלק  2202(, שאומצה בת"י 1202/2009)  CLPבדירקטיבה האירופית 

המצטברים ביולוגית ברקמות אורגניזמים )המוגדרים כחומרי  חומרים רעילים  (ד

PBT (, או חומרים עמידים ומצטברים ביולוגית ביותר )המוגדרים בחומרים

vPvB המסווגים כך לפי הקריטריונים שבנספח ,)XIII  או שהינם כלולים

 של האיחוד האירופאי. REACHבתקנת ברשימת החומרים "המועמדים" 

 

לא יורשו לשימוש  ,כן-ם הלוגנים לא יורשו לשימוש. כמופולימרים הכוללי

לא יורשה שימוש , בנוסףבתור מעכבי בעירה. הלוגניות תרכובות אורגניות 

)  CLPדירקטיבה אירופית עפ"י  R 50/53בעלי משפט סיכון מעכבי בעירה ב

 ;1חלק  2202(, שאומצה בת"י 1202/2009

 

 



 

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

  קולט אדים למטבחקולט אדים למטבח
 טיוטה IGTD 63 :מפרט מספר

 
 BE-147   (01/10) :מתבסס על תקן

 2 :מהדורה 5מתוך  1עמוד 
 

 1.02.20120בתוקף מתאריך: 
 

 

 אים:סייג לקביעה זו יתקיים עבור הדברים הב

 נמנעים מבחינה -והינם בלתיניקיונות הנובעים מתהליך הייצור -אי זיהומי

 טכנית;

 המשמשים , טפטוף(-אורגניים )כמו למשל חומרים נוגדי-תוספים פלואורו

ובתנאי שאינם עולים  ,לשיפור התכונות הפיזיקליות של הפלסטיק

 ממסת המוצר; 0.5%במשקלם על 

 רם. ג 25-נמוך מ םרכיבי פלסטיק שמשקל 

 

 כן נוח לפירוקות     .1.8

ניתן יהיה להסיר נוח לצורכי פירוק המוצר לגורמיו, דהיינו שקולט האדים יהיה תכן 

 ולפרק בקלות את קולט האדים בעזרת שימוש בכלים הזמינים למשתמשים. 

 

 מידע לצרכן  .1.10

ם מדריך הוראות הפעלה ונתוני מוצר ברורים ומפורטים יודפסו ויסופקו יחד ע

 המוצר לצרכן. 

 

צריכת האנרגיה של המכשיר תלויה רבות בהתנהגות ובשימוש שנעשה על ידי הצרכן. 

על צריכת האנרגיה של קולט האדים ומידע על מידע  יכילתיעוד המוצר  ,מסיבה זו

גם את אך האוויר בכל מצבי הפעילות של המכשיר, כולל במצב המתנה,  ספיקת

 אנרגטית במוצר:מבחינה   בור שימוש יעילתמצית ההוראות/המלצות הבאות ע

  אנרגטית וחסכוני בקולט האדים. מבחינה  הוראות לשימוש יעיל 

   ,המלצות למעבר מהיר לרמת הספק חשמלי נמוכה ברגע בו השפעת הריחות

 השומנים והאדים פוחתת. 

   ,המזון צריך להיות מבושל עם מכסה עליו על מנת להפחית את פליטת הריחות

 והאדים.  השומנים

 

 שיטות בדיקה .5

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

 במידה ולא קיימת מעבדה כזו, יעשו הבדיקות במעבדה מוכרת. הנדרש.
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  מסמכים ישימים .6

 מפרטה 4.1

 Basic Criteria for Award of the Environmental Label – Household Cooker Hoods/ Blue 

Angel RAL-UZ 147 (Edition January 2010) 

2.6  DIN EN 61591. 

3.6  DIN EN 60704-1. 

4.6  DIN EN 60704-2-13. 

5.6  DIN EN 60704-3. 

6.6  DIN EN ISO/IEC17025. 

7.6  DIN EN 62301:2005. 

8.6  CLP-Regulation (EC) No 1272/2008. 

 .יון, אריזה, תיווי וסימוןחומרים ותכשירים מסוכנים:מ: 1חלק  2202ת"י   4.8

 

 נספחים .7
 .אין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זכויות יוצרים

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

 מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.


