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 כללי .1

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

 וחוקי מדינת ישראל, הוראת הדין היא שקובעת.

 .הסביבה להענקת תו ירוקהגנת המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד ל .1.9

 .או מערכת איכות דומה 2001:9009על פי דרישות ת"י  איכות ניהולבמפעל מערכת  .1.1

 .וצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליוהמ .1.4

 

  חלות .2

 : מאת הדרישות מפרט זה מגדיר  .9.1

כל סוגי מוניטורים לתינוקות ללא קשר האם הסיגנל מועבר ברדיו או באמצעות   .9.1.1

חוטי.  חוץ מתפקידן המקורי, המכשירים יכולים לשמש למטרות נוספות כמו קשר 

  למשל קשר בין שני מקומות.

-מכשירים המשמשים לשידור קבוע או שמעבירים מידע תוך שימוש ב לא נכללים :  .9.1.9

ultra short pulses (>1x/20 sec). 

 

 הגדרות .3

 .אין

 

  דרישות .4

חלק מהדרישות שיופיעו להלן מתייחסים ליחידות מכשירים הנמצאים בצד של החדר אותו 

 .baby side -מנטרים שייקראו מכאן והלאההם 

 פליטה .4.1

 תייחס למוצרים המבוססים על קשר חוטי(קרינת תדר גבוה )לא מ .4.1.1

-91תדר גבוה )טווח תדר  י כדי להקטין את ההשפעה של שדות חילופין בעל .4.1.1.1

 1.25לא תעלה על  baby sideקרינה ממשדר של ספק המגהרץ(, ה 9.400

mW. 

שידור הניתן להתאמה יעמדו בדרישה שלעיל כאשר  הספקמכשירים עם 

 .שידור במצב-שידור מקסימלי הספקהם במצב 

( תותר רק אם התדר וזמן שידור הסיגנל, range checkבדיקת טווחים )

 מוגבלים:

 .1x/20 secבנוגע לתדר: לא יותר מתדירות 

 . msec. 90 -בנוגע לזמן: קטן מ
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 יימדד במצב שידור בהתאמה לדרישות הרלבנטיות של קרינההספק ה .4.1.1.9

ETSI EN 300 220-1:2006-04   בי הקטן מ)למכשירים עם טווח אפקטי-

1 1GHz  או )ETSI EN 300 440-1:2001-09  למכשירים עם טווח(

(. מדידה תתבצע  על ידי שימוש בזמן ממוצע 1GHz 1-אפקטיבי גדול מ

 .EU 1999/519דקות שידור, בהתאם לאמור בדירקטיבה    6במהלך 

 קרינת תדר נמוך  .4.1.9

רינת קילוהרץ )קרינת תדר נמוך(, ק 0.090-100אם טווח הקרינה הוא  .4.1.9.1

 baby -יחידת הספקת כוח( ב המגנטי החילופי מהמכשיר )כולל השדה

side   שבטבלה שבהמשך במרחק האפקטיביים לא יעלה על הערכים

 ס"מ. 10מדידה של 

 (nTצפיפות זרם מגנטי ) טווח תדר

 = תדר בקילוהרץ f  f/5 קילוהרץ 0.090-0.9

 6.90 קילוהרץ 0.9-1

 6.90 קילוהרץ 1-100

שידור הניתן להתאמה יעמדו בדרישה שלעיל כאשר הם במצב  הספקעם  מכשירים

 .במצב שידור-מקסימלישידור  הספק

מדידות של צפיפות זרם מגנטי במצב שידור יתבצעו בהתאם לתקן הבסיסי  4.1.2.2

EN 50413 – נהלי מדידה וחישוב לחשיפת אנשים לשדות חשמליים, מגנטים

המדידות יתבצעו בכל כיווני החדר. אף  הרץ(.גיג 100הרץ עד  0ואלקטרומגנטים )

אחד מערכי המדידות יעלה על הדרישות שלעיל בהתייחס לצפיפות הזרם המגנטי 

  וחוזק השדה החשמלי.

 צריכת חשמל .4.9

וואט במצב  9לא יעלה על מקסימום של baby side -בצריכת החשמל של רכיבי  המכשיר 

Room Monitoring  )המכשיר מנטר אך לא משדר(. 

במצב כבוי )המכשיר כבוי אך יחידת הספקת הכוח מחוברת לחשמל( צריכת החשמל לא 

 וואט. 1תעלה על 

 דרישות מחומרים לחלקי פלסטיק .4.1

 :פלסטיק המשמש למכסים וכיסוי לא יכיל 

 ותוספים של חומרים אורגאניים מוכלרים )כמו מעכבי בעירה(.פולימרים מוכלרים  -

 יוצאים מן הכלל:

 יים הקשורים לייצור שלא ניתן להימנע מהם.זיהומים טכנ
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 .PTFEפלסטיק המכיל פלואור כמו 

או  PBBs  ,PBDEsגרם. חלקים אלו לא יכילו  90-חלקי פלסטיק השוקלים פחות מ

 פרפינים מוכלרים.

 German Electrical and Electronic Equipment-של ה 0חומרים שנאסרו על פי חלק -

Act. 

 כ: EEC/67/548לא יוספו לפלסטיק חומרים שמוגדרים על פי דירקטיבה  -

 .Carc.Cat 3או  Carc.Cat 2או  Carc.Cat 1  הבהתאם לקטגורימסרטנים 

 .Mut.Cat 3או  Mut.Cat 2או   Mut.Cat 1  המוטגנים בהתאם לקטגורי

 Repr.Cat 3או  Repr.Cat 2או  Repr.Cat 1  הבהתאם לקטגורי  רעיל לרבייה

 .TRGS 905 -או שמסווגים ב

 

 מידע לצרכן .4.4

מסמכי המוצר יכיל את ערכי הקרינה הממשיים של המכשיר המתאים )לקרינת  .4.4.1

( כמו גם צריכת 4.1.9-ו 4.1.1תדר גבוה ותדר נמוך בהתאם לדרישה מסעיף 

יחד עם נתונים  4.9האנרגיה במצבי ההפעלה השונים, בהתאם לנדרש בסעיף 

 טכניים אחרים.

 baby -במתייחסים לכל רכיבי המכשירים  4.9-ו 4.1.9, 4.1.1מסעיפים  הדרישות .4.4.9

side  . 

את ההרכבה המתוכננת של הרכיבים השונים  )בייחוד מוניטור ויחידת  כדי להבטיח .4.4.1

הספקת כוח(, יש להוסיף סימון ברור וקבוע לרכיבי המכשיר, השייכים יחד. מסמכי 

 המוצר יכילו הסברים תואמים.

תמש בסעיף נפרד במסמכי המוצר על אמצעי הזהירות בנוגע לשדות יש לדווח למש .4.4.4

 באמצעות הטקסט הבא: -תדר גבוה או נמוך

"מחקרים מדעיים בנוגע לסיכון אפשרי משדות אלקטרומגנטים בתדר גבוה ונמוך, 

תוצאה". מחקרים -קשר ישיר כל שהוא של " סיבה -עד עתה-לא הצליחו להוכיח

אפשרית לסיכון בריאותי. מסיבות זהירות יתר כל מסוימים מציגים אינדיקציה 

האמצעים הטכניים יינקטו כדי להקטין למינימום את החשיפה לשדות תדרים 

 במיוחד לתינוקות וילדים. –נמוכים וגבוהים 

בנוסף לכך שהנך משתמש במוצר בעל תו ירוק יש ביכולתך לנקוט באמצעים נוספים 

 כדי להקטין את הסיכון:

  מטר ממיטת התינוק. 1-כשיר במרחק הקטן מאל תמקם את המ
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 ככל הניתן מהילד. וקהדאג לכך שיחידת הספקת הכוח תהיה רח

בדבר האפשרויות להפחתה נוספת של  תנפרד פסקהי המוצר יכלו כבנוסף מסמ

פסקה זו תתייחס להיבטים כמו הפרדה מלאה צריכת החשמל של המכשיר. 

השפעה של קבוצות הספק שידור מהספקה מרכזית, השפעת טענת סוללה ואו ה

 שונות.

 

 שיטות בדיקה .5

כל הבדיקות, הנדרשות במפרט זה, יעשו ע"י מעבדה מוסמכת  לסוג הבדיקות הנדרש.   .0.1

במידה ולא קיימת מעבדה כזו, יעשו הבדיקות במעבדה מוכרת או בעלת ניסיון בסוג 

 בדיקות אלו.

,  ISOות האלה: תקני הבדיקות יבוצעו בשיטות מקובלות, שפורסמו באחד מהמקור .0.9

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

,EPA ,APHA standards methods, FCCו-  KIWA. 

 

 מסמכים ישימים .6

6.1. Der Blaue Engel – baby monitors   RAL-UZ 125  Edition  December 2006 

 

 נספחים .7

 .אין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זכויות יוצרים

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

 מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.


