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 כללי .1

, במידה וקיימת כמו גם בדרישות הסביבתיות המוצר יעמוד בכל דרישות דין רלבנטיות .1.1

 סתירה בין הוראות המפרט וחוקי מדינת ישראל, הוראת הדין היא שקובעת.

 או מערכת איכות דומה. 9001במפעל מערכת ניהול איכות על פי דרישות ת"י  .1.2

 .המוצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו .1.3

 

 ת חלו .2

אוויר הבנויים מיחידה אחת או יותר שתפוקתם הנקובה המרבית  מפרט זה חל על מזגני .2.1

 לרבות: ביתייםקו"ט  18

 מזגן בודד .2.1.1

 מזגן מפוצל  .2.1.2

 מזגן רב מאיידים .2.1.3

 מזגן בתפוקה משתנה .2.1.4

 :מזגנים מהסוגים הבאים מפרט זה לא חל על .2.2

 מזגנים ניידים .2.2.1

 (packaged room air conditionerמיזוג אחודה לחדרים ) מערכת .2.2.2

 יחידה בודדת שאינה מהווה מערכת קירור שלמה. .2.2.3

 .(air conditioner with absorbing cooling recycleמיזוג בטכנולוגיית ספיגה ) .2.2.4

 

 הגדרות .3

. מספק אוויר מעובד לחלל סגור, לחדר או לאזורה מתייחס למכשיר –ביתי מזגן .3.1

אוויר שיכול לקרר טיהור הלסירקולציה ו המכשיר כולל בעיקר מערכת קירור ומתקן

אותם במעטפת או  לאחדלחות, כמו גם מכשיר לחימום ואוורור אוויר )ניתן להפחית ו

, (free blowing air conditioner) מזגןן יחד( כגואחת לכלל השימושים לתכנן מערכת 

מיזוג אוויר, לה מתועלת , יחידמיזוג אוויר תיחידמקור מים, מיחידת משאבת חום 

 .גגבויחידת מיזוג  (multi-coupled air conditioning) צימדית-זוג רביחידת מי

מספר המבטא את  –( Potential Depletion Ozone, ODPפוטנציאל דלדול האוזון ) .3.2

 .מידת ההשפעה האפשרית, בדוקה או מחושבת, של חומר מסוים על שכבת האוזון

ילות אנרגטית מזערית, רמת היעילות האנרגטית של מזגן לעומת יע –דירוג אנרגטי  .3.3

 ר(.הגבוהה ביות) A עד (הנמוכה ביותר)רמת יעילות   Gאותיותסולם המבוטאת ב
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  דרישות .4

 דרישות טכניות .4.1

 עיצוב מוצר ידידותי לסביבה .4.1.1

 עיצוב למיחזור קל .4.1.1.1

ממשקל  %83 יהיה לא פחות מ( recyclability) מיחזורשיעור  .4.1.1.1.1

 המוצר. 

-או מכסים יותר מגרם  25חלקים מפלסטיק השוקלים יותר מ .4.1.1.1.2

מסוג אחד של  יםמורכבו יהי משטח הפנים של המוצר 2מ"מ 200

 .בלוק פולימראו מ פולימר

-מכסים יותר מהגרם או  25חלקים מפלסטיק השוקלים יותר מ .4.1.1.1.3

 ISOמשטח הפנים של המוצר יסומנו בהתאם לדרישות תקן   2מ"מ 200

11469 . 

 חומרים מסוכנים ברכיבים .4.1.1.2

 .(ODP=0)באוזון  וגעמחומר שאינו פיהיה גז הקירור במוצר  .4.1.1.2.1

העדכנית  הדירקטיבהמוצר יעמדו בדרישות הכלל חלקי  .4.1.1.2.2

 . (RoHS)להגבלת חומרים מסוכנים 

 שלב הייצור .4.1.2

 (.refrigerants ם )גזי קירור,רריקמיחזור למתקן נדרש  .4.1.2.1

 ,HCFCs: כממס לניקויבחומרים הבאים  במהלך הייצור איסור שימושחל  .4.1.2.2

Br7H3, C4, CCL3, CHCL2CL2, CH2CLCH3, CH3HCL2, C3CL3H2C . 

 נטולי םעשה שימוש בחיבוריי רכיבי המוצר חיבור והרכבה שלתהליך ב .4.1.2.3

 .עופרת

מסיר שומנים שימוש ב לא יהיה גליונות מתכתיפול בתהליך קדם טב .4.1.2.4

 .זרחן יםהמכיל ובציפוי

 

 דרישות ממוצר .4.2

 הגבלת חומרים מסוכנים .4.2.1

ומרים או תוספים המכילים יצורו, חלתהליך יאין להשתמש או להוסיף, למוצר או 

 מרכיבים המסווגים במשפטי הסיכון המופיעים לעיל או שילובים שלהם:

 סיכון לפי
 2302ת"י 

 סיכון לפי
 GHS 

 הגדרת הסיכון

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 
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 סיכון לפי
 2302ת"י 

 סיכון לפי
 GHS 

 הגדרת הסיכון

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 
R 55 רעיל לחי אין 
R 56 ליצורים החיים בקרקע רעיל אין 
R 58 עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח  אין

 לסביבה
R 59 H 420 מסוכן לשכבת האוזון 
R 60 H 360 עלול לפגום בפוריות 
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 

 טיתת אנרגיעילו .4.2.2

מקורות אנרגיה העדכניות לתקנות ב ,Aרמה בדירוג אנרגטי המוצר יהיה בעל 

 .)יעילות אנרגטית, סימון אנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים(

 : באיםלא יעלה על ערכי הסף ה(   Outdoor units) של המוצר רעשרמות הדירוג  .4.2.3

 

 (dB(a)) מירביות רעשרמות  (kW) תפוקת קירור  פריט בדיקה

sound power 

  dB 58 ≥ 4.5≥ יחידה חיצונית

  kW < Prated ≤ 6 kW4.5  ≤ 62 dB יחידה חיצונית

  kW < Prated ≤ 12 kW6   ≤ 68 dB  יחידה חיצונית

  kW < Prated ≤18 kW 13   ≤ 71 dB  יחידה חיצונית

 

 מוצר אריזות .4.3

 היצרן יתייחס אך ורק לדרישות הרלבנטיות לאריזות מוצריו.

 .RoHS-REACHות המוצר יעמדו בדרישות אריז .4.3.1

כת, הן לא יכילו עופרת, קדמיום, כספית וכרום שש במידה וקיימות אריזות מת .4.3.2

ערכי. זיהומים של מתכות אלו, שאין אפשרות טכנית למנוע אותם במהלך ייצור 

)משקל יבש( לסה"כ המתכות הכבדות  0.01%אריזת המתכת של המוצר, לא יעלה על 

 שהוזכרו לעיל.

http://www.sii.org.il/


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

  מערכות מיזוג אוויר ביתיותמערכות מיזוג אוויר ביתיות

 IGTD 15 מפרט מספר:
 

 1מהדורה:  4מתוך  4עמוד 
 

 19.08.20בתוקף מתאריך: 
 

 www.sii.org.il  6461011-03פקס'  6465114-03, טל' 69977אביב -, תל42רח' חיים לבנון 

המכילים אריזות המכילות פלסטיק, לא יכילו חומרים מוכלרים או חומרים  .4.3.3

 הלוגנים אחרים.

 (.ODP=0אריזות לא יכילו חומרים הפוגעים באוזון ) .4.3.4

במידה והאריזה מורכבת ממספר סוגי חומרים הניתנים למחזור, ההפרדה ביניהם  .4.3.5

 תהיה פשוטה ומהירה וללא צורך בשימוש במכשיר כל שהוא.

מחומרי אריזת המוצר יהיו מחומרים ברי מחזור שניתן למחזרם  90%לפחות  .4.3.6

 ארץ, בחברות מאושרות.ב

יש להדגים שבאריזות השונות של המוצר )נייר, קרטון, פלסטיק, עץ( יש אחוז  .4.3.7

 מסוים של חומרים ממוחזרים או מושבים.

 

 שיטות בדיקה .5

ג הבדיקות במפרט זה יבוצעו על ידי מעבדה מוסמכת לסו הנדרשותכל הבדיקות  .5.1

במעבדה מוכרת או בעלת ניסיון  הנדרש. במידה ולא קיימת מעבדה כזו, הבדיקות יבוצעו

 בסוג בדיקות אלו.

,  ISOהבדיקות יבוצעו בשיטות מקובלות שפורסמו באחד מהמקורות האלה: תקני .5.2

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

FCC ,APHA standards methodsו ,- KIWA. 

 

 מסמכים ישימים .6

 .אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה . מזגני1חלק  – 994 ת"י .6.1

 .מזגני אוויר: שיטות מדידה אקוסטית במעבדה 3חלק  – 994ת"י  .6.2

תקנות מקורות אנרגיה )יעילות אנרגטית, סימון אנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים(,  .6.3

 .2004-תשס"ה

 .1992-, התשנ"ג(מניעת רעש)ם תקנות למניעת מפגעי .6.4

6.5. ISO 11469:2016. Plastics — Generic identification and marking of 

plastics products 

6.6. Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous 

substances in electrical and electronic equipment 

 נספחים .7

 .אין

 יםזכויות יוצר

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

 מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.
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