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 שאלות כלליות
 

 הסכמים וולונטריים
 ?הסכמים וולונטריים, כיצד הם נאכפים, ועל אילו מוצרים קיימים הסכמים וולונטרייםמהם שאלה:  .1

 

 תשובה:

מתאפשרת לתעשייה לגבש רגולציה עצמית למוצרים  EcoDesign-ל EC/2009/125במסגרת הדירקטיבה 

 שבהם הפונקציונליות שלהם מתעדכנת באופן תדיר משמעותית ונדרשת גמישות גדולה לשינויים בשוק. 

וולונטרית לכל מוצר, כאשר הרגולציות  או מחייבתבין אם הדירקטיבה מייצרת קווים מנחים לגיבוש רגולציה 

 שאנו מכירים תקנות המוצריםבתנאי הדירקטיבה עצמה. למשל, הרגולציות המחייבות הן  צריכות לעמוד

 . (למקררים EcoDesign)כגון רגולציית 

  

הם מוצרים  Eco-Designמכירה בהסכמים וולונטריים תחת חקיקת מוצרים לגביהם הנציבות האירופאית 

אלף יחידות בשנה(, בעלי השפעה סביבתית ובעלי פוטנציאל גבוה  200בעלי נתח מכירות גבוהים )מעל 

 לשיפור ההשפעה הסביבתית. המוצרים הם:

 Complex set-top boxes )אינו בתוקף – )ממירים 

 Imaging equipment )ציוד הדמיה( 

 Game consoles )קונסולות משחקים( 

 

לאחר הגשת ההצעה להסכם וולונטרי, הנציבות האירופאית מבצעת הערכה להשפעת הרגולציה ביחס 

 למטרות הדירקטיבה וביחס לסט פרמטרים שהיא הגדירה כגון: 

   חובת הצגת שיפור בביצועים הסביבתיים ביחס לתרחיש עסקים כרגיל 

   חייבת להראות אפקטיביות כלכלית אדמיניסטרטיבית 

    חייבת לכלול מערך מפורט ומתוכנן למערכת ניטור, עם אחריות מוגדרת לגופים המבצעים

 ולבודקים עצמאיים.

 ההסכם הוולונטרי הכי עדכני יתפרסם באתר הנציבות האירופאית ועל התעשיה לפעול לפיו. 

 

 רגולציית מצבי המתנה
מטילה דרישות שונות לצריכת חשמל במצב מתח נמוך והאם היא גולציית מצבי המתנה ר מהישאלה:  .2

 ?עבור סוגי מוצר שונים

 

  תשובה:

 יתההי התיקוןמטרת .  -והתיקון לרגולציה , 1275/2008רגולציה רגולציית מצבי המתנה הקיימת היא 

להכניס דרישות ספציפיות למוצרים שיש להם אפשרות למצב המתנה, ויכולת קישוריות לרשת 

(networked standby -  הרגולציה מגדירה דרישות לצריכת החשמל .)שליטה מרחוק על ידי מנהל המערכת

יש ( ומידע שnetworked standbyבמצבים שונים של המתנה וכיבוי, שלבים לבחינת מצב המתנה מרושת )

 לספק.

 כוללת רשימת מוצרים עליהם היא חלה: 1275/2008הרגולציה המקורית 

 Household appliances  

 Washing machines  
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 Clothes dryers 

 Dish washing machines 

 Electric ovens  

 Electric hot plates  

 Microwave ovens  

 Toasters Fryers Grinders  

 coffee machines and equipment for opening or sealing containers or packages  

 Electric knives  

 Other appliances for cooking and other processing of food, cleaning, and 

maintenance of clothes  

 Appliances for hair cutting, hair drying, tooth brushing, shaving, massage and 

other body care appliances Scales 

  

כי הרגולציה אינה חלה על מוצרי חשמל המשווקים באירופה וכוללים מקור  מציינת גם 801/2013רגולציה  

 אספקת חשמל חיצוני במתח נמוך. 

 

 מצב כיבוי, מצב המתנה ומצב השהייה: -הרגולציה מגדירה שלושה מצבים 

מצב בו המכשיר מחובר לחשמל אך אינו מספק שירות כלשהו. בנוסף, מצב כיבוי  - מצב כיבוי .1

 כולל את המצבים הבאים:

 המכשיר מספק רק אינדיקציה על מצב כבוי.   •

 המכשיר מספק רק שירותים נחוצים להבטחת תאימות אלקטרומגנטית.   •

  

מצב בו המכשיר מחובר לחשמל ומספקת את השירותים הבאים בלבד, אשר  – מצב המתנה  .2

 עשויים להתקיים למשך זמן בלתי מוגבל:

 ( או יכולת הפעלה מחדש בתוספת אינדיקציה לאפשרותreactivationיכולת הפעלה מחדש ) •

 זו; ו/ או

 יכולת הפעלה מחדש באמצעות חיבור לרשת; ו/ או •

 או /תצוגת מידע או תצוגת מצב; ו •

 יישומי זיהוי עבור אמצעי חירום.  •

 

באופן ספציפי להשהות את מועד התחלת  מצב בו בחר המשתמש - (delay startמצב השהיה )  .3

 פעילות המכשיר. 

  

מוצרים להם יכולת  - HiNAפונקצית עוד מגדירה הרגולציה דרישות לצריכת חשמל במוצרים בהם קיימת 

זמינות גבוהה לחיבור לרשת , כאשר הם מכילים את הפונקציונליות הבאה כמרכזית: ציוד כגון ראוטר, מתג 

 רשת, נקודת גישה אלחוטית ועוד. 

  

באופן אחיד על המוצרים, ללא הבדלה בין סוג המוצרים הרגולציה מכילה את דרישת הצריכה במצבים אלו 

. כלומר, דרישות הספק במצב המתנה של מדפסת יהיו זהות לדרישות מצב המתנה של מייבש עצמם

 כביסה. 

 

, נוצר מהלך שבו דרישות מצב המתנה משולבות RESCALE-כחלק מעדכון התקנות במסגרת מהלך ה

 .יש להקפיד ולהתייחס לדרישות אלו כעדכניות ביותר. EcoDesign-בתקנות ה
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 ?צריכה מצבי מתח נמוך חלות על כל סוגי המזגניםשאלה: האם דרישות  .3

 

 תשובה:

מחלקת  הרגולציה  .coDesignE 206/2012 חלה רגולציית ,KW 12-מזגנים עם תפוקת קירור מתחת לעבור 

 את המזגנים לשלושה סוגים: 

 Single duct 

 Double duct 

 Air conditioners except double and single duct air conditioners. 

 

של המזגן, קובעת  GWP-לצד קביעת דרישות יעילות אנרגטית למזגנים לפי סוג המזגן, תפוקת הקירור וה

, ניתן לראות כי 7לרגולציה, תחת טבלה  13מתנה. בעמ' הרגולציה גם את דרישות הצריכה במצב כיבוי וה

 , תוך הגדרת הצריכה המקסימלית למצבים הבאים:הן אחידות עבור שלושת סוגי המזגניםהדרישות 

 מצב כבוי 

  מצבים  2הדרישות מפרידות בין  -מצב המתנה–  

o ( המכשיר מספק רק יכולת הפעלה מחדשreactivation ;) 

o  מידע או תצוגת מצב;המכשיר מספק רק תצוגת 

 

  :המצבים הבאים של מתח נמוךעבור מייבשי כביסה, מה ההבדל בין שאלה:  .4

  HiNA equipment 

 other networked equipment, etworked standbyN  

 

 תשובה:

לעניין צריכת חשמל במצבי המתנה וכיבוי.  עבור מוצרים  EU 801/2013מייבשי כביסה כפופים לרגולציית 

 להם יכולת חיבור לרשת, הרגולציה מפרידה בין שני מצבים: 

בעלי יכולת חיבור לרשת להם יש נקודה אחת  מוצרים - "networked equipmentמוצרי עם " .א

 (. network portאו יותר לחיבור לרשת )

מוצרים להם יכולת חיבור לרשת המאפשרת זמינות רשת גבוהה,  - HiNAמוצרים בעלי פונקציית  .ב

המאפשרים את הפונקציונליות הבאה כמרכזית: ראוטר, מתג רשת, נקודת גישה אלחוטית, 

 וטלפון עם וידיאו )כל אחת מהפונקציות הללו מוגדרת ברגולציה עצמה(.  VoIPמודם, טלפון 

 netowrked equipment with highמוצרים אלו מוגדרים כבעלי יכולת גבוהה לחיבור לרשת )

network availability.) 

 

 

 פרטניות למוצריםשאלות 
 KW 12מזגנים עם תפוקת קירור עד 

לפי איזה איזור אקלים יש להתייחס למזגנים  ?ו המזגנים בישראלשאלה: לפי איזו תצורת בדיקה יאושר .5

 המיובאים לישראל? 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0206-20170109&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:225:0001:0012:en:PDF
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  תשובה:

אשר בתוקף    Design 206/2012-Ecoמחויבים לעמידה ברגולציית  KW 12מזגנים עם תפוקת קירור עד 

 Eco-design-רגולציית ה .מדרגות לדרישות היעילות האנרגטית המזערית 2הרגולציה כוללת  .2013משנת 

 מונחים חשובים: ה מספרמגדיר

 Seasonal energy efficiency ratio (SEER) –  מדד המשקף את היעילות הממוצעת לפי שקלול ערכים

צריכת ו( referenceהקירור השנתית בבסיס ) תפוקת המדד משקף את היחס בין. בתנאי סביבה שונים

 .השנתית לקירורהחשמלית האנרגיה 

 Seasonal coefficient of performance (SCOP)  מקדם מתאם כולל לביצועי משאבות חום

( referenceהמבוססות חשמל, המייצג את עונת החימום, ומחושב כצריכת החימום השנתית בבסיס )

 המחולקת בצריכת האנרגיה השנתית לחימום. 

 EER rated – ( מדד המשקף את היחס בין תפוקת הקירור הנקובהKW לבין ההספק החשמלי הנקוב )

 ( של יחידה המספקת קירור בתנאי סביבה סטנדרטיים. KWהנצרך )

 COP rated - ( מדד המשקף את היחס בין תפוקת חימום הנקובהKWלבין ההס ) פק החשמלי הנקוב

 ( של יחידה המספקת חימום בתנאי סביבה סטנדרטיים.  KWהנצרך )

 

מחושבים תוך לקיחה בחשבון תנאי סביבה אופייניים ועומסי עבודה בכל עונה. עונה  SEER/SCOP -מקדמי ה

ה ממוצעת, חמ –עונות חימום שונות  3-מוגדרת כאחת מארבעת האפשרויות הקיימות: עונת קירור אחת, ו

 יותר או קרה יותר. 

 

 6לרגולציה מגדיר את הדרישות לכל מערכת, כאשר הדרישות העדכניות ביותר מופיעות בטבלה  1נספח 

לפי המצוין  COP-וה EER-לעמוד בדרישות ה single/double ductלרגולציה. על מזגנים מסוג  12שבע"מ 

של הרגולציה. על מזגנים שאינם  2לנספח  2בטבלה, כאשר תנאי הסביבה הסטנדרטיים מוגדרים בטבלה 

single duct  ואינםdouble duct יש לעמוד בדרישות ה-SEER ודרישות ה-SCOP  עונת החימוםשל 

 ציה. של הרגול 2לנספח  3, בהתאם לתנאי הסביבה הסטנדרטיים המוגדרים בטבלה הממוצעת

 

 

 ? כיצד נקבעת מגבלת הייבואשאלה:  .6

 

 תשובה:

אשר בתוקף    Design 206/2012-Ecoמחויבים לעמידה ברגולציית  KW 12מזגנים עם תפוקת קירור עד 

מדרגות לדרישות יעילות אנרגיה המזערית, כאשר האחרונה נכנסה לתוקף  2. הרגולציה כוללת 2013משנת 

 . 2014-ב

לעמוד בדרישות היעילות אנרגיה  KW 12-, על מערכות מיזוג וחימום עם תפוקת קירור מתחת ל2014-החל מ

 נבדלות לפי הקריטריונים הבאים:. דרישות היעילות Iלנספח  6המינימלית המוגדרת בטבלה 

 ( סוג המזגן single duct, double duct, air conditioners except single and double duct) 

 מתחת ל( 6-תפוקת הקירור שלו KW ,12-6 KW) 

 ( פוטנציאל ההתחממות הגלובליתGWP150-, מעל ל150-( של הקרר במערכת )מתחת ל .) 

חימום או קירור.  –דרישות ליעילות מזערית, כתלות בפונקציית המיזוג  2ות כאשר עבור כל סוג מזגן קיימ

 ומדד חימום ratedEERיעילות קירור מוגדר מדד  single/double ductלמזגנים שהם מסוג עבור קירור 

ratedCOP   עבור מזגנים שאינם אלו, מוגדר מדד קירורRSEE  ועבור חימום מוגדר מדד יעילותSCOP.   להגדרות(

 (. 5מלאות ראו שאלה 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0206-20170109&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0206-20170109&from=EN
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. על תווית האנרגיה יופיעו שני label 626/2011-Energyדירוג האנרגיה למוצרים אלו מפורט ברגולציית 

 חימום או קירור.  –יית המיזוג דירוגי אנרגיה, בהתאם לפונקצ

 

 

 ( והיכן ניתן למצוא אותו? GWPכיצד נקבע פוטנציאל ההתחממות הגלובלית של קרר ) .7

 

 תשובה:

הקובע את  ) GWP -Potential Warming Global(לכל קרר קיים מקדם פוטנציאל התחממות גלובלית 

 פליטות גזי חממה מהגז במונחי שווה ערך פחמן דו חמצני )פד"ח(. 

 GWP-כי יש להשתמש במקדמי ה I( לנספח 7.)1קובעת בסעיף  Design 206/2012-Ecoרגולציית 

 שנה.  100, לפי ערך תקופת IPCC-המפורסמים במסגרת דו"ח הערכה השלישי של ה

 :58בעמ'  3לדו"ח, טבלה  ניתן למצוא את הערכים בקישור הבא

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/WGI_TAR_full_report.pdf 

 

 

 ? R-32ופועל על קרר מסוג  double ductאו  Singleמהי מגבלת הייבוא למזגן שאינו  .8

 

 תשובה:

 R32 ((150(> 1550GWP=)הפועל על  KW 6-ל מתחתעם תפוקת קירור  double ductאו  Singleמזגן שאינו 

 3.80מינימלי של  SCOP -( וומעלה Bכלומר דירוג יעילות אנרגיה ) 4.60מינימלי של  SEER-יידרש לעמוד ב

 (. ומעלה Aכלומר דירוג יעילות אנרגיה )

 

 4.30מינימלי של  SEER-יידרש לעמוד ב R32, הפועל גם כן על KW 12-ל 6עם תפוקת קירור בין כזה אך מזגן 

 (. ומעלה Aכלומר דירוג יעילות אנרגיה ) 3.80מינימלי של  SCOP -( וומעלה Cכלומר דירוג יעילות אנרגיה )

 

-מובדלות לפי ה KW 12הם דרישות היעילות האנרגטית של מזגנים עם תפוקת קירור של עד שאלה:  .9

GWP  ?בלבד 

 

 תשובה:

דרישות הרגולציה  .coDesignE 206/2012 חלה רגולציית ,KW 12-מזגנים עם תפוקת קירור מתחת לעבור 

 . 2014ינואר -ו 2013נכנסו לתוקף במדרגות: ינואר 

לרגולציה, ניתן לראות את דרישות היעילות האנרגטית, תוך  13-11. בעמ' Iתנאי הסף מוגדרים בנספח 

, אשר 2014המדרגה הרלוונטית, היא זו שנכנסה לתוקף בשנת  . כניסה לתוקףהמדרגות  2-התייחסות ל

 . 7-6דרישותיה מופיעות בטבלאות מס' 

 

 single/doubleריית המזגן )ניתן לראות כי דרישות היעילות האנרגטית מתייחסות לקטגובטבלאות אלו,  

duct, otherכאשר הדרישה נקבעת לפי ) : 

 של הקרר GWP-ה .א

a. 150-מתחת או שווה ל 

b.  150מעל 

 :תפוקת הקירור של המזגן  .ב

                                                           
 IPCC-לפי דו"ח הערכה השלישי של ה  1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0626-20200809&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0206-20170109&from=EN
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/WGI_TAR_full_report.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0206-20170109&from=EN
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/WGI_TAR_full_report.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/WGI_TAR_full_report.pdf
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a.  6עד KW 

b.  12-6 KW 

 

 ? KW 12 עדשאלה: אלו ערכי יעילות אנרגטית נדרש להציג עבור מזגנים  .10

 

  תשובה:

אשר בתוקף    Design 206/2012-Ecoמחויבים לעמידה ברגולציית  KW 12מזגנים עם תפוקת קירור עד 

 Eco-design-רגולציית ה .מדרגות לדרישות היעילות האנרגטית המזערית 2הרגולציה כוללת  .2013משנת 

 מונחים חשובים: מספרמגדירה 

 Seasonal energy efficiency ratio (SEER) –  מדד המשקף את היעילות הממוצעת לפי שקלול ערכים

צריכת ו( referenceהקירור השנתית בבסיס ) תפוקת המדד משקף את היחס בין. בתנאי סביבה שונים

 .השנתית לקירורהחשמלית האנרגיה 

 Seasonal coefficient of performance (SCOP)  מקדם מתאם כולל לביצועי משאבות חום

( referenceהמבוססות חשמל, המייצג את עונת החימום, ומחושב כצריכת החימום השנתית בבסיס )

 המחולקת בצריכת האנרגיה השנתית לחימום. 

 EER rated – ( מדד המשקף את היחס בין תפוקת הקירור הנקובהKWלבין ההספק החשמלי הנק ) וב

 ( של יחידה המספקת קירור בתנאי סביבה סטנדרטיים. KWהנצרך )

 COP rated - ( מדד המשקף את היחס בין תפוקת חימום הנקובהKW לבין ההספק החשמלי הנקוב )

 ( של יחידה המספקת חימום בתנאי סביבה סטנדרטיים.  KWהנצרך )

 

מחושבים תוך לקיחה בחשבון תנאי סביבה אופייניים ועומסי עבודה בכל עונה. עונה  SEER/SCOP -מקדמי ה

ממוצעת, חמה  –עונות חימום שונות  3-מוגדרת כאחת מארבעת האפשרויות הקיימות: עונת קירור אחת, ו

 יותר או קרה יותר. 

 

 6מופיעות בטבלה  לרגולציה מגדיר את הדרישות לכל מערכת, כאשר הדרישות העדכניות ביותר 1נספח 

לפי המצוין  COP-וה EER-לעמוד בדרישות ה single/double ductלרגולציה. על מזגנים מסוג  12שבע"מ 

על מזגנים שאינם של הרגולציה.  2לנספח  2בטבלה, כאשר תנאי הסביבה הסטנדרטיים מוגדרים בטבלה 

single duct  ואינםdouble duct יש לעמוד בדרישות ה-SEER ודרישות ה-SCOP  עונת החימוםשל 

 של הרגולציה.  2לנספח  3, בהתאם לתנאי הסביבה הסטנדרטיים המוגדרים בטבלה הממוצעת

 

המכילה את דירוג האנרגיה ופירוט  Annex III-מחייבת בתווית אנרגיה המופיעה ב Energy label-רגולציית ה

על התווית יוצגו נתוני האנרגיה עבור פונקציית הקירור ועבור לפי הרגולציה, . המקדמים לפי איזורי האקלים

יכול לבחור מזגן הנמכר ביותר מאזור אקלים אחד, פונקציית החימום לפי עונת החימום הממוצעת )חובה(. 

 ,את הפרמטרים הנדרשים בהתאם לאזור האקלים הרלוונטי להציגבנוסף 

-, ודירוג האנרגטי ל(אשר אינו תלוי בתנאי אקלים) SEER-להדירוג האנרגטי לדוגמה התווית יופיע כלומר, על 

SCOP תחת  ויופיע נוסף על כך. יוצג אזור האקלים הממוצע לכל הפחות, כאשר לפי איזור האקלים הרלוונטי

איזור אותו וצריכת האנרגיה השנתית לפי  SCOP-נתונים אודות תפוקת הקירור, מקדמי ה SCOP-דירוג ה

ניתן לראות בתווית מפה של אירופה בחלוקה למצבי האקלים, אשר מראים לכל לצורך המחשה האקלים. 

 אזור משווק את הפרמטרים הללו. 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0206-20170109&from=EN
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 ? האם אפשר לעשות זאת גם בצ'ילרים?EERבמקום  COPהאם מקובל להציג ערכי שאלה:  .11

 

 תשובה:

אשר בתוקף    Design 206/2012-Ecoמחויבים לעמידה ברגולציית  KW 12מזגנים עם תפוקת קירור עד 

 Eco-design-רגולציית ה .מדרגות לדרישות היעילות האנרגטית המזערית 2הרגולציה כוללת  .2013משנת 

 מונחים חשובים: מספרמגדירה 

 Seasonal energy efficiency ratio (SEER) –  מדד המשקף את היעילות הממוצעת לפי שקלול ערכים

צריכת ו( referenceהקירור השנתית בבסיס ) תפוקת המדד משקף את היחס בין. בתנאי סביבה שונים

 .השנתית לקירורהחשמלית האנרגיה 

 Seasonal coefficient of performance (SCOP) כולל לביצועי משאבות חום  מקדם מתאם

( referenceהמבוססות חשמל, המייצג את עונת החימום, ומחושב כצריכת החימום השנתית בבסיס )

 המחולקת בצריכת האנרגיה השנתית לחימום. 

 EER rated – ( מדד המשקף את היחס בין תפוקת הקירור הנקובהKW לבין ההספק החשמלי הנקוב )

 ( של יחידה המספקת קירור בתנאי סביבה סטנדרטיים. KWהנצרך )

 COP rated - ( מדד המשקף את היחס בין תפוקת חימום הנקובהKW לבין ההספק החשמלי הנקוב )

 ( של יחידה המספקת חימום בתנאי סביבה סטנדרטיים.  KWהנצרך )

 

 6יותר מופיעות בטבלה לרגולציה מגדיר את הדרישות לכל מערכת, כאשר הדרישות העדכניות ב 1נספח 

לפי המצוין  COP-וה EER-לעמוד בדרישות ה single/double ductלרגולציה. על מזגנים מסוג  12שבע"מ 

של הרגולציה. על מזגנים שאינם  2לנספח  2בטבלה, כאשר תנאי הסביבה הסטנדרטיים מוגדרים בטבלה 

single duct  ואינםdouble duct יש לעמוד בדרישות ה-SEER ודרישות ה-SCOP  עונת החימוםשל 

 של הרגולציה.  2לנספח  3הממוצעת, בהתאם לתנאי הסביבה הסטנדרטיים המוגדרים בטבלה 

יש לפעול לפי דרישות חוקיות הייבוא האירופאיות כפי שהוגדרו ברגולציה הנ"ל, ואין לסטות מהנתונים 

 הנדרשים להצגה. 

 

. heating and cooling products Air -קטגוריית המוצרים צ'ילרים נכללים ברגולציה האירופאית תחת 

. דרישות היעילות האנרגטית לצ'ילרים EcoDesign 2016/2281הרגולציה הרלוונטית למוצרים אלו היא 

 לרגולציה.  2נקבעים בנספח 

 :צ'ילריםסוגי ה הדרישות נבדלות בין

 מסוג  צ'ילריםhigh temperature process chillers  - יחס ביצועי אנרגיה מוגדר מדד  עבורם

השנתית לבין יחס בין דרישת הקירור הי: ( מינימלSeasonal energy performance ratio)עונתי 

לות של יחידת ימייצג את היעאשר הינו מדד ביצועי אנרגיה עונתיים  SEPR צריכת החשמל השנתית.

המדד מחושב  .ידועים לכל אורך השנהההעיבוי להפקת קירור בתנאי סביבה )טמפרטורה( ועומס 

כן, תפוקת בעל עיבוי מים או עיבוי אוויר. כמו  –כתלות בתפוקת הקירור הנקובה ובסוג הצ'ילר 

, בטמפרטורת אוויר 100%, כלומר תנאי עומס של Aהקירור הנקובה נקבעת לפי תנאי בדיקה 

מעלות צלזיוס  35או  30-מעלות צלזיוס, וטמפרטורת כניסה/יציאה של המים ב 35בכניסה של 

 )תלוי באזור האקלים(.

  עונתית בקירור חללים רף מינימלי יעילות מוגדר ליתרת הצ'ילרים עליהם חלה רגולציה זו

(minimum seasonal space cooling energy efficiency )-   יחס בין תפוקת הקירור השנתית

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0206-20170109&from=EN
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/air-heating-and-cooling-products_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.346.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2016%3A346%3ATOC


 
 משרד האנרגיה 

( לבין צריכת האנרגיה השנתית לקירור, עם מקדמי תיקון לטמפרטורה שונה, referenceהבסיסית )

 (.ולצריכת חשמל למשאבות סחרור מים במערכות גיאותרמיות )במקרים בהם רלוונטי

גם במקרה זה, יש לפעול לפי דרישות חוקיות הייבוא האירופאיות כפי שהוגדרו ברגולציה הנ"ל, ואין לסטות 

 מהנתונים הנדרשים להצגה. 

 

  KW 12מזגנים וצ'ילרים עם תפוקת קירור מעל 

 ?KW 12שאלה: מה נדרש להציג בהיבט של היעילות האנרגטית עבור מזגנים עם תפוקת קירור מעל  .12

  

 תשובה:

 Air heating and cooling -נכללים ברגולציה האירופאית תחת קטגוריית המוצרים  KW 12מזגנים מעל 

products . 

על היבואן להציג בהתאם ( קיימת.  Energy labelלקטגוריית מוצרים אלו, אין רגולציית תיווי אנרגיה )

 : 3, תיקון מס' 1989-לדרישות חוקיות הייבוא שהוגדרו בחוק מקורות האנרגיה, תש"ן

 ( DOC -Declaration of Conformityמסמך הצהרת התאמה לתקנות ולתקנים אירופאיים ) .1

או מאת מכון התקנים  ILACתעודת בדיקה מאת מעבדה מוסמכת שהסמיך גוף החבר בארגון .2

הישראלי או מאת מעבדה מאושרת, שלפיה המוצר עומד בדרישות רמת הנצילות האנרגטית של 

 המכשיר החשמלי כאמור בדרישות חוקיות הייבוא האירופיות

לכלל דרישות חוקיות הייבוא כל מסמך אחר שקבע השר, שיש בו להוכיח את התאמת המוצר  .3

 האירופאיות החלות על המכשיר.

 

האם יש מגבלות וערכי מינימום עבור פרמטרים , KW 12עבור מזגנים עם תפוקת קירור מעל שאלה:  .13

 ?נוספים שיש להציג

 

 תשובה: 

אשר בתוקף    Design 206/2012-Ecoמחויבים לעמידה ברגולציית  KW 12מזגנים עם תפוקת קירור עד 

 .2013משנת 

מגדירה לצד דרישות יעילות אנרגטית, דרישות למידע נוסף  EcoDesign-עבור כל מוצר חשמלי, רגולציית ה

בתיקון . 1989-לחוק מקורות האנרגיה, תש"ן 3פורסם ברשומות תיקון מס'  18.11.2021 יוםבאודות המוצר.  

נקבע כי כל מוצר חשמלי המופיע בתוספת השלישית לחוק ומיובא לישראל או מיוצר בישראל, נדרש לעמוד 

 בדרישות חוקיות היבוא האירופאיות לעניין דרישת נצילות אנרגטית ותווית דירוג אנרגטי. 

אך לא נקבעו עבור  –כן, חלה חובת דיווח על מידע נוסף שהוגדר לכל מוצר בהיבטים אנרגטיים בלבד על 

  פרמטרים אלו ערכי מינימום.

 

 

להציג מקובל לתת במסגרת חישוב של היצרן או של  הנדרשיםהאם את הערכים עבור צ'ילרים, שאלה:  .14

 נדרשים להציג מסמכים נוספים?האם החישוב מספיק לצורכי שחרור במכס ולא ? היבואן

 

 תשובה:

 

 12ניתן לראות תשובה לשאלה 

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/air-heating-and-cooling-products_en
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/air-heating-and-cooling-products_en
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/air-heating-and-cooling-products_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0206-20170109&from=EN
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 צגים אלקטרוניים )לרבות טלוויזיות(
 ? , האם טלוויזיות חכמות נכללותלטלוויזיותמהן הרגולציות המתאימות שאלה:  .15

 

 תשובה: 

(. electronic display" )צגים אלקטרוניים"בקבוצת המוצרים  תטלוויזיוהרגולציה האירופאית מכלילה 

, לרבות טלוויזיות, צגי מחשב וצגים דיגיטליים סמ"ר 100-הגדולים מהרגולציה האירופאית חלה על צגים 

 נוספים. 

 על צגים אלקטרוניים, לרבות טלוויזיות, חלות הרגולציות הבאות:

  2019/2021רגולצייתcoDesign E  2021/341ותיקוןEU   

  2019/2013רגולציית Energy Label  2021/340ותיקוןEU  

  

 באופן הבא:  תטלוויזיומגדירה את המונח  Ecodesign-רגולציית ה

 ‘ Television’ means an electronic display designed primarily for the display and reception of 

audiovisual signals and which consists of an electronic display and one or more 

tuners/receivers; 

חכמות, על  תבטלוויזיוחיבור לרשת ועל כן ניתן להניח שמדובר גם יות הכוללות טלוויז חלה גם עלהרגולציה 

 בצורה מפורשת. מוגדרותאף שהן לא 

 

לאילו קטגוריות טלוויזיות הרגולציה מטילה דרישות יעילות אנרגטית? האם דרישות מצב ההמתנה שאלה:  .16

 ?שונות בין סוגי הטלוויזיות

 

 תשובה:

(. electronic display" )צגים אלקטרוניים"בקבוצת המוצרים  תטלוויזיוהרגולציה האירופאית מכלילה 

, לרבות טלוויזיות, צגי מחשב וצגים דיגיטליים סמ"ר 100-הגדולים מהרגולציה האירופאית חלה על צגים 

 נוספים. 

 

 מדדים:  2של צגים אלקטרוניים מגדירה  Eco-design-רגולציית ה

(, כאשר המדד קובע דרישות יעילות אנרגטית לפי on-modeלמצב הפעלה ) EEIמדד יעילות אנרגטית  .1

 :HD, HD and up to UHD, UHD and for MicroLED – רזולוציהסוגים של טווח  3

לשלושת סוגי  זהותדרישות אלו  -צריכת חשמל במצבי המתנה, כיבוי ומצב המתנה המקושר לרשת  .2

 )אשר הוגדרו לפי טווח הרזולוציה שלהן(.  היהטלוויזקטגוריות 

 . 14-16לרגולציה, עמ'  IIאת הדרישות המלאות ניתן לראות בנספח 

, על ידי התייחסות לצריכת החשמל 2, מחושב לפי המשוואה המצוינת בנספח EEIמדד היעילות האנרגטית 

 (. SDRבמצב הפעלה בטווח דינמי סטנדרטי )

 

: ניתן לראות כי על התווית מוצגת צריכת החשמל במצב הפעלה בשני מצבים Energy label-ברגולציית ה

לטווח דינמי סטנדרטי,  SDR -. מצבים אלו מייצגים את צריכת החשמל במצב הפעלה HDRומצב  SDRמצב 

 .  (HDRוצריכה בטווח דינמי גבוה )

, אך על SDR-לפי ה ECODESIGN-נקבע בהתאם לרגולציית ה EEI-הסקאלה הצבעונית כמו גם דירוג ה

 (.HDRהתווית יוצג מטה גם מדד היעילות האנרגטית בהינתן הטווח הדינמי הגבוה )

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R2021-20210501&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0341&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R2013-20210501&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0340&from=EN


 
 משרד האנרגיה 

 

 ממירים 
: ממיר דיגיטלי, וממיר אפיקים תל התוספת השלישית והרביעית מתייחסות לממירים משני סוגים שאלה: .17

 . אלו רגולציות אירופאיות מתאימות לכל אחד מהסוגים?ספרתי

 

 תשובה:

בתוספת הראשונה לתקנות מקורות אנרגיה )הספק חשמלי מרבי במצב המתנה  מוגדר דיגיטלי ממיר

כממיר דיגיטלי לקליטת שידורי כבלים ולווין )למעט  2011-למכשירים חשמליים ביתיים ומשרדיים(, תשע"א

לממיר לפי ההגדרה  .טליים המנוהלים על ידי מוקד שידורים או באמצעות הצפנת שידורים(יממירים דיג

 Simple set top-דיגיטלי, ניתן להבין כי ממירים דיגיטליים מתחברים להגדרה הרגולטורית האירופאית ל

 boxes . 

 ‘Simple set-top box’ (SSTB) 

means a stand-alone device which, irrespectively of the interfaces used, (a) has the primary 

function of converting standard-definition (SD) or high-definition (HD), free-to-air digital 

broadcast signals to analogue broadcast signal suitable for analogue television or radio; (b) 

has no ‘conditional access’ (CA) function; (c) offers no recording function based on 

removable media in a standard library format  

 

דרישות צריכת  הכוללת esign 107/2009DEco היא רגולצייתעבור ממירים דיגיטליים הרגולציה הקיימת 

 המתנה ובמצב הפעלה.  אנרגיה מקסימלית במצב

 

תקנות מקורות אנרגיה להספק חשמלי מרבי במצב המתנה פעיל של ממיר מוגדר בממיר אפיקים ספרתי 

, באופן הבא: מכשיר, לרבות מקלט טלוויזיה, המקבל מידע 2015, הטלוויזיאפיקים ספרתי לקליטת שידורי 

, לרבות באמצעות שרת 1982-התשמ"בספרתי ממוקד שידור כהגדרתו בחוק התקשורת )בזק ושידורים(, 

  ;המחובר לרשת האינטרנט ומתרגם אותו לאות טלוויזיה

עוד התקנות מגדירות על מי הן לא חלות, כאשר מדובר בממירים אין להם פונקציות המוגדרות בתוספת 

 ד. ועו הטלוויזיעם מערכות חיצוניות, קליטת תוכן עצמאי לכמה מקלטי  האינטראקצילרבות הקלטה, 

 

 , המוגדרים באופן הבא:Complex set up boxes (CSTB) -ההגדרה של ממיר אפיקים ספרתי, מתאימה ל

 

Complex set up boxes (CSTB): 

A CSTB is a device equipped to allow conditional access by descrambling using dynamically 

allocated keys, where the primary function of the device is the reception, descrambling and 

processing of data from digital broadcasting streams and related services. It may also have 

audio and video decoding and output capability and/or the ability to provide content to one 

or more dedicated Thin-Client/Remote CSTBs via a home network. 

 

כפי שהוסבר לעיל על הסכמים וולונטריים, בכדי להבטיח על ממירי אפיקים סדרתיים חל הסכם וולונטרי. 

שהמידע הרלוונטי והדרישות הכי עדכניות יהיו זמינות למחזיקי העניין, ובמיוחד הגופים החתומים, ההסכם 

הכי עדכני והערכת ההשפעה שבוצעה על ידי הנציבות יפורסמו באתר הנציבות ויתעדכנו באתר בהתאם. 

  גתי עבור צריכת החשמל. הדרישות נקבעו באופן הדר

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0107-20170109&from=EN
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בוטל הסכם הוולונטרי על ממירים מסוג זה ונבחנות האפשרויות לרגולציה עליהם. נכון , 2020החל משנת 

תנאי הסף להספק במצב המתנה שמגדירה הרגולציה הכללית ממירים מסוג זה מחויבים בדרישות להרגע, 

 .1275/2008למצבי המתנה 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0504(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1275-20210301&from=EN

