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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.

 המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד להגנת הסביבה להענקת תו ירוק.  .1.1

 או מערכת איכות דומה. 8222:1229במפעל מערכת ניהול איכות על פי דרישות ת"י   .1.1

מערכות גילוי " – 2112ת"י  המוצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו, לרבות  .1.1

"מערכות כיבוי אש: כיבוי אש בכימיקלים  – 3335, ת"י על כל חלקיו הרלבנטיים "אש

 3122ת"י כן ו "מערכות כיבוי אש אוטומטיות בגז כיבוי" – 2381ת"י , רטובים ויבשים"

 ."מערכות לכיבוי באירוסול" –

 

  חלות .1

 :מטיוממערכות גילוי אש וכיבוי אוטמפרט זה מגדיר את הדרישות   .1.1

 מערכת גילוי. .1.2.2

 מערכת כיבוי אוטומטי. .1.2.1

 מערכת גילוי וכיבוי אוטומטי. .1.2.3

 

 הגדרות .1

ויחידת כיבוי  ,םמערכת הכוללת מערכת בקרה, גלאי – מערכת גילוי אש וכיבוי אוטומטי  .1.1

 אוטומטית. אש

מדד להערכת  –( Global warming potential, GWP) פוטנציאל התחממות עולמית  .1.1

התרומה של כמות נתונה של מאסה של גז חממה להתחממות העולמית. זהו סולם יחסי 

המשווה את הגז בו מדובר למסה זהה של פחמן דו חמצני. )שלו, על פי הגדרה יש 

 (.2פוטנציאל התחממות עולמית בגודל 

מספר המבטא את  – (Ozone depletion potential, ODP) פוטנציאל דלדול האוזון  .1.1

 .על שכבת האוזון מסויםמידת ההשפעה האפשרית, הבדוקה או המחושבת, של חומר 

את הזמן הנדרש  ןמאפיי – (Atmospheric lifetime, ALTזמן חיים באטמוספירה ) .1.1

 .אטמוספרהב יםהגלובלי של חומר נטלהאת  לסלקכדי 

 

  דרישות .1

 דרישות ממערכת הבקרה .4.2

 .92%-הכוח של מערכת הבקרה יהיה בעל נצילות אנרגטית הגבוהה מ ספק  .4.2.2
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המערכת תהיה בעלת "ניהול זרם חכם" כלומר תעבוד בהספק מינימלי כל עוד אין  .4.2.1

גילוי של עשן או אש )המצריך הספק גבוה להפעלת מערכות נלוות הקשורות 

 למערכת הבקרה(.

 שנים לפחות. 22יהיה אורך חיי שירות באופן אופטימלי של מערכת הבקרה,   .4.2.3

היצרן יספק אפשרויות איסוף מערכות בקרה שיצאו מכלל שימוש ויעביר את  .4.2.4

קטרוניים וסוללות חירום( למחזור, להשבה מרכיבי המערכת )בעיקר מרכיבים אל

ד להגנת הסביבה, ללא עלות ראו להטמנה, אצל קבלנים מאושרים על ידי המש

 נוספת למשתמש. 

ות ניתנת לפירוק בקלות, לרכיביה, על מנת לאפשר מערכת הבקרה חייבת להי .4.2.3

 חזור או השבה.או השבה של כל רכיב הניתן לממחזור 

 ,רכיבי מערכת הבקרה לא יעברו טיפול כל שהוא או לא יוספו להם חומרים .4.2.5

 .מחזורם או השבתםהעלולים למנוע את אפשרות 

 גלאיםדרישות מ  .4.1

 שה של הגלאים.לא ייעשה שימוש בחומרים רדיואקטיביים בתא החי .4.1.2

 :כל החומרים מהם בנוי הגלאי יהיו ניתנים למחזור ולא יכילו .4.1.1

 .פחממנים מוכלרים .4.1.1.2

ערכי לא יוספו לתהליך  שש כרוםהמתכות עופרת, קדמיום, כספית, ו .4.1.1.1

זיהומים הקשורים לתהליך ובלתי ניתנים למניעה  .חומרי הגלאיייצור 

הסופי עד לריכוז של לייצור(, בכל מקרה מותרים במוצר  או קשורים )טבעיים

 %2.21ערכי; ועד  שש כרוםבנוגע לקדמיום, כספית, ו משקלית %2.22

 בנוגע לעופרת. משקלית

לגלאי תהיה מערכת "אתראת תחזוקה" הגורמת לכך שתחזוקת הגלאי )המצריכה  .4.1.3

שימוש בכמות קטנה של חומרים המוגדרים כמסוכנים( תתבצע אך ורק על פי 

 בועה מראש על ידי יצרן או תקן.צורך ולא על פי שגרת זמן הק

חזור, אים שיצאו מכלל שימוש ויעבירם למהיצרן יספק אפשרויות איסוף גל .4.1.4

להשבה או להטמנה, אצל קבלנים מאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה, ללא 

 עלות נוספת למשתמש. 

הגלאי יהיה ניתן לפירוק בקלות, לרכיביו, על מנת לאפשר מחזור או השבה של כל  .4.1.3

 יב הניתן למחזור או השבה.רכ

חומרים, העלולים  הםאו לא יוספו לו/רכיבי הגלאי לא יעברו טיפול כלשהוא  .4.1.5

 .םאו השבת םלמנוע את אפשרות מחזור

 מיחידת כיבוי אש אוטומטיתדרישות  .4.3

 יהיה בעל התכונות הבאות: חומר הכיבוי .4.3.2

 .אפס=  (ODP) ול אוזוןלדפוטנציאל ד .4.3.2.2
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 .אפס (GWP) = פוטנציאל התחממות גלובלית .4.3.2.1

 .אפס (ATL) = זמן חיים באטמוספירה .4.3.2.3

אין להוסיף לתהליך הייצור של המוצר את החומרים המסווגים  .4.3.2.4

( H-statements) גורמי סיכוןת ו( או הצהרR-phrasesבמשפטי סיכון )

 המופיעים לעיל או שילובים שלהם:

משפט סיכון לפי 
 1131ת"י 

 הצהרת גורם
 GHSסיכון לפי 

 הגדרת סיכון

R 40 H 351 עדות מוגבלת להשפעה מסרטנת 
R 45 H 350 עלול לגרום סרטן 
R 46 H 340 עלול לגרום נזק גנטי תורשתי 
R 49 H 350 i עלול לגרום סרטן בשאיפה 
R 50 H 400 רעיל מאד ליצורים החיים במים 
R 51 H 411 רעיל ליצורים החיים במים 
R 52 H 412 מזיק ליצורים החיים במים 

R 53 H 413  עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה
 מימית

R 54 רעיל לצומח אין מקביל 
R 55 רעיל לחי אין מקביל 
R 56 רעיל ליצורים החיים בקרקע אין מקביל 
R 58 עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה אין מקביל 
R 59 H 420 מסוכן לשכבת האוזון 
R 60 H 360 לול לפגום בפוריותע 
R 61 H 360 D עלול להזיק לעובר אדם 
R 62 H 361 f תתכן פגיעה בפוריות 
R 63 H 361d ייתכן נזק לעובר אדם 

-השווה לבעלי פוטנציאל דלדול אוזון  על חומרי קירורהיחידה לכיבוי אש תתבסס  .4.3.1

 .32-ופוטנציאל התחממות עולמית הקטן מ 2

המכלים המכילים את חומר הכיבוי,  שיצאו מכלל היצרן יספק אפשרויות איסוף  .4.3.3

שימוש ויעבירם למחזור, להשבה או להטמנה, אצל קבלנים מאושרים על ידי 

 המשרד להגנת הסביבה, ללא עלות נוספת למשתמש. 

 מכל חומר הכיבוי יהיה עשוי מחומרים הניתנים למחזור או השבה.  .4.3.4

א יוספו לו חומרים העלולים או לו/חומר הכיבוי לא יעבור טיפול כל שהוא  מכל .4.3.3

 מחזורו או השבתו.לאפשרות הלמנוע את 

 מוצר אריזות .4.4

כלל  ערכי לא יוספו לתהליך ייצור שש כרוםעופרת, קדמיום, כספית, ו המתכות .4.4.2

או   זיהומים הקשורים לתהליך ובלתי ניתנים למניעה )טבעיים אריזות המוצר.

 2.22%לריכוז של מותרים בחומר הגלם עד  לייצור(, בכל מקרה קשורים

בנוגע  משקלית %2.21ערכי; ועד  שש כרוםבנוגע לקדמיום, כספית, ו משקלית

 לעופרת.

 אריזות המכילות פלסטיק, לא יכילו חומרים מוכלרים או חומרים הלוגנים אחרים. .4.4.1
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 (. ODP=2אריזות עם פלסטיק לא יכילו חומרים הפוגעים באוזון ) .4.4.3

ים הניתנים למחזור, ההפרדה ביניהם במידה והאריזה מורכבת ממספר סוגי חומר .4.4.4

 תהיה פשוטה ומהירה וללא צורך בשימוש במכשיר כל שהוא.

 כל חומרי אריזת המוצר יהיו מחומרים ברי מחזור. .4.4.3

 

 שיטות בדיקה .5

כל הבדיקות הנדרשות במפרט זה יבוצעו על ידי מעבדה מוסמכת לסוג הבדיקות  .3.2

עו במעבדה מוכרת או בעלת הנדרש. במידה ולא קיימת מעבדה כזו, הבדיקות יבוצ

 ניסיון בסוג בדיקות אלו.

,  ISOהבדיקות יבוצעו בשיטות מקובלות שפורסמו באחד מהמקורות האלה: תקני .3.1

, ASTM NSF ,AWWA ,EPA, תקנים של מכוני תקינה לאומיים, מסמכי: ENתקני 

FCC ,APHA standards methodsו ,- KIWA. 

 

  מסמכים ישימים .6

 ".ות גילוי אש: גלאי עשן"מערכ – 2112-2 ת"י .5.2

 .יחידות בקרה" "מערכות גילוי אש: – 2112-1 ת"י .5.1

 ויבשים". "מערכות כיבוי אש: כיבוי אש בכימיקלים רטובים – 3335ת"י  .5.3

 "מערכות כיבוי אש אוטומטיות בגז כיבוי". – 2381ת"י  .5.4

 ."מערכות לכיבוי  באירוסול" – 3122ת"י  .5.3

 

 נספחים .7

 .אין

 

 

 

 

 

 

 

 זכויות יוצרים

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

 מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.


