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ELi KHRi kriteeriumid arvutitele ja kuvaritele 
 

 

ELi keskkonnahoidlike riigihangete (edaspidi „ELi KHR“) kriteeriumide eesmärk on hõlbustada riigi ametiasutustel väiksema keskkonnamõjuga 

toodete, teenuste ja tööde ostmist. Kriteeriumide kasutamine on vabatahtlik. Kriteeriumid on sõnastatud viisil, mis võimaldab konkreetsel 

asutusel need asjakohasel juhul oma pakkumisdokumentidesse lülitada. Keskkonnahoidlik riigihange (KHR) on vabatahtlik vahend. Käesolev 

dokument sisaldab ELi KHRi kriteeriume, mis on välja töötatud arvutite ja kuvarite tooterühma jaoks. Lisatud tehnilises taustaruandes on esitatud 

nende kriteeriumide valimise põhjuste täielik selgitus ja viited lisateabele.  

 

Kriteeriumid on jaotatud valikukriteeriumideks, tehnilisteks kirjeldusteks, pakkumuste hindamise kriteeriumideks ja lepingu täitmise klausliteks. 

Iga kriteeriumivaldkonna jaoks on esitatud kahed kriteeriumid:  

 

 põhikriteeriumid on välja töötatud keskkonnahoidlike riigihangete lihtsaks kohaldamiseks, keskendudes toote keskkonnatoime peamistele 

valdkondadele ja ettevõtjate halduskulude võimalikule vähendamisele;  

 lisakriteeriumide puhul võetakse arvesse rohkemaid keskkonnatoime aspekte või keskkonnahoidlikkuse kõrgemat taset. Neid kriteeriume 

kasutavad ametiasutused, kes soovivad keskkonna- ja innovatsioonieesmärkide toetamisel kaugemale minna. 

 

1. SISSEJUHATUS 

1.1 Mõisted ja kohaldamisala 

Arvutite ja kuvarite kriteeriumid käsitlevad arvuteid ja kuvaseadmeid. Käesolevate KHRi kriteeriumide kohaldamisala, mis vastab USA ja ELi 

lepingule,
1
 nagu seda on muudetud dokumendiga „Energy Star v6.1“ arvutite kohta ja dokumendiga „Energy Star v6.0“ kuvarite kohta, on 

järgmine:  

 

                                            
1
 15. jaanuari 2008. aasta määrus (EÜ) nr 106/2008 ühenduse kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse programmi kohta. 
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Paiksed arvutid 

 Lauaarvutid (sh integreeritud lauaarvutid ja kõhnklientarvutid) 

 Väikeserverid 

 Tööjaamad 

 

Kuvaseadmed 

 Arvutimonitorid 

 

Kaasaskantavad arvutid 

 Sülearvutid (sh kompaktarvutid) 

 Kaks ühes sülearvutid 

 Tahvelarvutid  

 Kaasaskantavad kõik ühes arvutid 

 Mobiilsed kõhnklientarvutid 

 

Märkus keskvalitsuse hangete nõuete kohta 

 

Energiatõhususe direktiivi (2012/27/EL) artiklis 6 ja III lisas, mis tuli siseriiklikku õigusse üle võtta 2014. aasta juuniks, on ametiasutustele 

sätestatud konkreetsed nõuded teatavate energiatõhusate seadmete hankimiseks. Muu hulgas on nad kohustatud ostma üksnes tooteid, mis  

vastavad energiatõhususe nõuetele, mis on vähemalt sama ranged kui Ameerika Ühendriikide valitsuse ja Euroopa Ühenduse vahelise 

kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse programmide („Energy Star“) kooskõlastamise lepingu C lisas loetletud nõuded
2
. 

See kohustus kehtib üksnes keskvalitsusele ja hankedirektiivides sätestatud piirmäärasid ületavatele ostudele. Lisaks peavad nõuded tagama 

kulutõhususe, majandusliku teostatavuse, üldise jätkusuutlikkuse, tehnilise sobivuse ja piisava konkurentsi. Need tegurid võivad olla eri 

ametiasutustes ja turgudel erinevad. Üksikasjalikumad suunised energiatõhususe direktiivi artikli 6 ja III lisa selle aspekti tõlgendamiseks 

energiatõhusate toodete, teenuste ja ehitiste hankimisel keskvalitsusasutustele on komisjoni juhenddokumendi
3
 punktides 33–42. 

 

 

 

                                            
2
 ELT L 63, 6.3.2013, lk 5. 

3
 COM/2013/0762 final, Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule: Komisjoni suunised energiatõhususe direktiivi rakendamise kohta.  
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1.2 Hankimisviisid ja lepingute liigid  

Hankemenetlus võib toimuda erinevates vormides olenevalt konkreetse juhtumi asjaoludest. Kolm turul kasutatavat tüüpilist lepinguvormi on 

järgmised. 

 

1. Ühekordne hankeleping: pakkumise võitja peab tarnima ettenähtud arvu nõutud toimivusnäitajatele vastavaid IT-seadmeid;  

2. Pikemaajaline raamleping: lepinguga nähakse ette toimivusnäitajad, millele vastavalt valitakse ettenähtud ajaks üks või mitu pakkujat 

tarnima IT-seadmeid üksiktellimuste alusel. Pakkujate valimise aluseks võib olla: 

a. suutlikkus tarnida konkreetseid IT-seadmete mudeleid, mis vastavad sätestatud toimivusnäitajatele; 

b. võime tarnida minimaalsetele toimivusnäitajatele vastavaid IT-seadmeid. IT-seadmed täpsustatakse raamlepingu alusel 

toimuvates edaspidistes hangetes. 

3. Teenuste hankeleping: lepinguga nähakse ette nõuded IT-funktsioonide toimivusele, mida valitud teenusepakkuja(d) peavad täitma. 

Seejärel tuleb lepingulis(t)el teenusepakkuja(te)l otsustada, kuidas ettenähtud funktsionaalne suutlikkus tagatakse. IT-seadmed 

renditakse tellijale.  

 

Esimesel ja teisel juhul tuleb eduka(te)l teenusepakkuja(te)l anda ka garantii, et tarnitavad IT-seadmed vastavad tellija spetsifikatsioonidele. 

Kolmandal juhul peab edukas pakkuja tagama, et teenuse osutamiseks kasutatavad seadmed ja seonduv IT-tugi, kui see on olemas, vastavad 

tellija toimivusnõuetele. Teenuste hankeleping hõlmab üldjuhul tellijale kasutamiseks antavate IT-seadmete kogu teenindustsüklit, sealhulgas 

remonti ja uuendusi ning kasutusest kõrvaldamist ja korduskasutuseks või ringlussevõtuks ettevalmistamist. Selle dokumendi jaotise 4.1 

kriteeriumeid võib kohandada kasutamiseks kõigil kolmel juhul, ehkki kontrolli ajastus võib olla erinev (üksikasjalikumalt vt 3. jaotis). 

 

Veel üht lepingutüüpi, millega reguleeritakse konkreetselt ette IT-seadmete olelusringi lõpu haldamist, käsitletakse selle kriteeriumidokumendi 

jaotises 4.2. Seda võib teha kahte moodi: 

 

o Vanade IT-seadmete uuendamine: vanade IT-seadmete äraviimise leping võidakse sõlmida paralleelselt või koos uute IT-seadmete 

hankelepinguga. Näiteks mõned tootjad ehitavad oma margitooteid ümber ja/või tagavad andmete kustutamise ning äraviidavate mis 

tahes marki toodete nõuetekohase käitlemise.  

o Kasutuselt kõrvaldatud seadmete käitlemise teenused: võidakse sõlmida eraldi leping, mille konkreetne eesmärk on leida kasutatud IT-

seadmete korduskasutusele ja ringlussevõtule spetsialiseerunud pakkujaid. Paljudes ELi riikides osalevad olelusringi lõpus IT-seadmete 

haldamise pakkumistel sotsiaalsed ettevõtted.  
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2. PÕHILISED KESKKONNAMÕJUD 

Arvutite ja kuvarite kriteeriumid keskenduvad toodete olelusringi tähtsaimatele keskkonnamõjudele, mis on jagatud nelja eraldi kategooriasse: 

 energiatarbimine; 

 ohtlikud ained; 

 toodete kasutusea pikendatavus; 

 kasutuselt kõrvaldatud seadmete käitlemine. 

 

Olelusringi hindamistest nähtub, et arvutite ja kuvarite keskkonnakriteeriumides tuleks eristada arvutite korpuse tüüpe (nt lauaarvuti, sülearvuti, 

tahvelarvuti) ning arvutite ja kuvarite kasutamise viise. 

o Rohkem energiat tarbivad: lauaarvutite ja kuvarite põhilised keskkonnamõjud on seotud elektritarbimisega nende kasutamisel.  

o Vähem energiat tarbivad: süle- ja tahvelarvutite puhul, mis tarbivad suhteliselt vähem elektrit ja koosnevad moodsamatest 

miniaturiseeritud komponentidest, on põhilised keskkonnamõjud seotud nende alakoostude, näiteks emaplaatide, kõvaketaste, akude ja 

kuvarite tootmisega. 

o Kaasaskantavad: kaasaskantavate toodete töö- ja väliskeskkonnas kasutamise olud ja koormus mõjutavad nende kasutusiga. 

 

Ehkki energiatarbimisega seotud kriteeriumid on hankijatele tuttavad ja mõjutavad otseselt toimivust, on ELi KRH kriteeriumide võimalik vahetu 

mõju üksikute arvutikomponentide tootmisele arvatavasti väike. See on osalt tingitud täiustamisvõimaluste kindlakstegemise keerukusest, näiteks 

protsessorite ja emaplaatide tootmisega seotud konfidentsiaalsusküsimustest. Seetõttu on neis kriteeriumides vaja teistsugust käsitlust. Toodete 

kavandatud kasutusea pikendamine (nt vastupidavust ja uuendatavust arvestav disain), mis pikendab kaudselt toodete kasutusiga, soodustades 

korduskasutust ja võimaldades toodete olelusringis olulist keskkonnamõju omavate metallide ja kriitilise tähtsusega toorainete
4
 hõlpsat eraldamist 

toodetest ja taaskasutamist pärast olelusringi lõppu, võimaldab vähendada tootmisetapi mõjusid, kuna vältida saab tootmise algetappide ja 

kaevandamisega seonduvaid mõjusid.  

 

Arvestades olelusringi hindamiste tulemusi ja turuanalüüsi, on kriteeriumides erilist tähelepanu pööratud toodete kasutusea pikendamisele parema 

vastupidavuse, uuendatavuse ja remonditavusega. Kriteeriumid lähtuvad andmetest toodete enneaegse rikkimineku või asendamise põhjuste 

kohta ning tootjate esitatud üldiste parenduste spetsifikatsioonidest. Toote olelusringi võimalikku pikendamist ametiasutuses kasutamise ajal ja 

pärast selle lõppu on käsitletud ka seoses toodete uuendamise ja remondi võimalustega ning seoses seadmete korduskasutatavuse võimalikkusega, 

et suunata need uude olelusringi.  

 

                                            
4
 ELil on kriitilise tähtsusega toorainete loend. Üksikasjalikumalt vt http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical/index_en.htm. 
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Metallide ja kriitilise tähtsusega toorainete eemaldamine arvutitest ja kuvaseadmetest pärast nende olelusringi lõppu ja taaskasutamine võib 

parandada ELi ressursitõhusust ning vähendada uute IT-seadmete valmistamise mõju. Seetõttu kajastavad kriteeriumid tehnika taset, et 

soodustada seadmete valikulist demonteerimist ja lammutamist. 

 

Põhilised keskkonnamõjud  KHRi meetod 

 Energiatarbimine ja sellega kaasnev 

kasvuhoonegaaside heide tootmisel ja kasutamisel. 

 Toorainete kaevandamisest ja töötlemisest 

põhjustatud õhu-, pinnase- ja veereostus, 

bioakumulatsioon ja mõju veeorganismidele ning 

toodetes kasutatavad ohtlikud ained. 

 Taastumatute ressursside ja kriitilise tähtsusega 

toorainete tarbimine IT-toodete tootmisel.  

 Potentsiaalselt ohtlike elektroonikaromude teke 

lõplikul kõrvaldamisel. 

  Energiasäästlike mudelite ostmine. 

 Piiratud hulgal ohtlikke aineid sisaldavate ja 

kõrvaldamisel potentsiaalselt vähem ohtlike ainete 

heidet põhjustavate toodete ostmine. 

 Vastupidavusele, uuendatavusele ja 

remonditavusele suunatud disain. 

 Toote olelusringi pikendamine kasutusea 

lõppemisel.  

 Demonteeritavusele ja olelusringi lõpu 

hallatavusele suunatud disain, et maksimeerida 

ressursside taaskasutust.  

NB! Keskkonnaaspektide järjekord ei väljenda tingimata nende tähtsuse järjekorda.  

3. ÜLDINE MÄRKUS TÕENDAMISE KOHTA 

Mitmete kriteeriumide puhul on ettenähtud tõendamisviisiks katsearuannete esitamine. Iga kriteeriumi puhul on ära toodud vastavad 

katsemeetodid. Ametiasutus otsustab ise, millisel etapil tuleb kõnesolevad katsetulemused esitada. Üldjuhul ei peaks kõikidelt pakkujatelt kohe 

nõudma katsetulemuste esitamist. Pakkujate ja ametiasutuste koormuse vähendamiseks võiks pakkumiste esitamisel lugeda piisavaks pakkuja 

kinnitust. Seejärel on erinevaid valikuid, kas ja millal neid katseid nõuda: 

 

a) Pakkumisetapil:  

Ühekordsete hankelepingute puhul võib nõuda, et tõendid esitaks majanduslikult kõige soodsama pakkumise tegija. Kui tõendid leitakse 

olevat piisavad, võib sõlmida lepingu. Kui tõendid leitakse olevat ebapiisavad või mittevastavad:  

(i) kui tegemist on tehnilise spetsifikatsiooniga, võib küsida tõendeid paremuselt teise pakkumise tegijalt ja kaaluda temaga lepingu 

sõlmimist;  

(ii) kui tegemist on hindamiskriteeriumiga, võib selle alusel saadud punktid pakkumiselt ära võtta ja pakkumiste järjestuse ümber 

arvutada, koos kõikide kaasnevate tagajärgedega.  
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Samas tagab see üksnes, et nõuete täitmist on katsetatud näidismudeliga, mitte aga lepingu alusel tegelikult tarnitavate seadmetega. 

Raamlepingute puhul võib olukord olla teistsugune ning seda käsitletakse üksikasjalikumalt järgmises, lepingu täitmist käsitlevas punktis 

ning allolevates lisaselgitustes.   

 

b) Lepingu täitmise ajal: Katsetulemusi võib küsida ühe või mitme lepingu alusel tarnitava eseme kohta kas üldiselt või kui on kahtlus, et 

kinnitused ei vasta tõele. See on eriti oluline raamlepingute puhul, milles pole tellitavad seadmed esialgu määratletud.  

 

Soovitatav on lepingusse lisada selgesõnalised toimivussätted. Neis tuleks sätestada, et tellijal on lepingu kehtivusajal igal ajal õigus (ise või 

spetsialiseeritud organi kaudu) teha pistelisi kontrollkatseid. Kui tulemused näitavad, et tarnitud tooted ei vasta kriteeriumidele, on tellijal õigus 

rakendada rikkumisega proportsionaalseid sanktsioone ning võimalus leping lõpetada. Mõned ametiasutused lisavad tingimused, et kui katsetatud 

toode osutub nende nõuetele vastavaks, kannab ametiasutus katsetamise kulud; kui aga nõuded on täitmata, kannab kulud hankija.  

 

Raamlepingute puhul sõltub konkreetse lepingu struktuurist, millal tõendite esitamist nõutakse: 

 Ühe ettevõtjaga sõlmitud raamlepingute puhul, mille alusel tarnitavad konkreetsed mudelid on raamlepingu sõlmimisel kindlaks 

määratud ning määramata on vaid vajalik ühikute arv, lähtutakse eespool ühekordsete hankelepingute jaoks kirjeldatud kaalutlustest.  

 Raamlepingute puhul, millega valitakse välja mitu potentsiaalset hankijat ja hanked toimuvad edaspidi väljavalitute osalusel, võidakse 

hankijatelt esmasel valikuetapil küsida vaid kinnitust, et nad suudavad tarnida raamlepingu minimaalsetele toimivusnõuetele vastavaid 

tooteid. Edaspidiste tellimuslepingute (või tellimuste) puhul, mis sõlmitakse pärast väljavalitud hankijate osalusel toimunud konkurssi, 

lähtutakse põhimõtteliselt samadest kaalutlustest kui punktides a ja b, kui lisanõuete täitmist tuleb tõendada konkursi käigus. Kui 

konkurss on üksnes hinnapõhine, tuleks kaaluda kontrollimist lepingu sõlmimise ajal.  

 

Oluline on pakkujatele ka rõhutada võimalust läbida kontroll seadmetega, millel on ELi ökomärgis või muu vastav (ISO 14024 kohane) I liiki 

ökomärgis, mis vastab samadele ettenähtud nõuetele. Sellised seadmed loetakse samuti asjaomastele kriteeriumidele vastavaks ning kontrollimist 

taotletakse katsetulemuste jaoks ette nähtuga samal viisil.  

Oluline on arvestada, et vastavalt direktiivi 2014/24/EL artikli 44 lõikele 2 peavad tellijad vastu võtma ka muid sobivaid tõendeid. Tõendiks võib 

olla näiteks tootja tehniline toimik, kui asjaomasel ettevõtjal puudus juurdepääs katsearuannetele või ta ei saanud neid ettenähtud tähtaja jooksul 

hankida. Sel juhul on eelduseks, et juurdepääsu puudumine ei olnud seotud asjaomase ettevõtja tegevusetusega ning asjaomane ettevõtja kasutab 

toimikut tõendamaks, et tema tööd, kaubad või teenused vastavad tehniliste spetsifikatsioonide nõuetele või kriteeriumidele, 

hindamiskriteeriumidele või lepingu täitmise nõuetele. Kui viidatakse konkreetse vastavushindamisorgani sertifikaadile/katsearuandele, peavad 

tellijad katsete läbiviimisel aktsepteerima ka teiste samaväärsete hindamisorganite sertifikaate/katsearuandeid.  
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4. ELI KHRI KRITEERIUMID ARVUTITELE JA KUVARITELE 

4.1 Arvutite ja kuvarite hankimine  

Reguleerimisese 

Selliste arvutite ja/või kuvarite ostmine, millel on kogu olelusringis väike keskkonnamõju. 

 Põhikriteeriumid 4.1.1

4.1.1.1 Tehnilised kirjeldused 

Energiatõhususe kriteeriumid 

TS1. Arvutite energiatõhususe 

miinimumtase  

Põhjendus:  

Energy Stari nõuetele vastavatelt arvutitelt 

eeldatakse märkimisväärselt väiksemat 

energiatarbimist puhke- ja jõudeolekus, 

mis moodustavad olulise osa arvutite ja 

sülearvutite energiakasutusest.  

Arvutite energiatõhususe näitajad peavad vastama Energy Stari standardi uusima versiooni energiatõhususnõuetele. 

Selle dokumendi avaldamise seisuga kehtib versioon 6.1 ja uuendusi saab jälgida veebiaadressil: 

http://www.eu-energystar.org/specifications.htm. 

Energiatõhusust käsitleva direktiivi 2012/27/EL III lisas nõutakse, et keskvalitsuse ostetavad arvutid peavad vastama Energy Stari 

uusimale ELi versioonile.  

Tõendamine: Pakkuja peab esitama Energy Stari uusima versiooniga ette nähtud katsemeetoditele vastavad katsearuanded. Need 

esitatakse lepingu sõlmimisel või nõudmise korral enne seda.  

Mudelid, mis on ELi Energy Stari järgi kvalifitseeritud ja programmi andmebaasi kantud, loetakse nõuetele vastavateks. Kui katsed 

on tehtud Euroopa sisendvõimsuse nõuete kohaselt, siis aktsepteeritakse ka Energy Stari uusima versiooni alusel USAs 

registreeritud andmeid. 

Tooted, millel on personaal-, süle- ja tahvelarvutite ELi ökomärgis või muu ettenähtud kriteeriumidele vastav asjaomane I tüübi 

ökomärgis, loetakse nõuetele vastavateks. 

http://www.eu-energystar.org/
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TS2. Kuvarite energiatõhususe 

miinimumtase 

Põhjendus:  

Energy Stari nõuetele vastavatelt 

arvutikuvaritelt eeldatakse tööolekus 

märkimisväärselt väiksemat 

energiatarbimist. 

Kuvarite energiatõhususe näitajad peavad vastama Energy Stari standardi uusima versiooni energiatõhususnõuetele. 

Selle dokumendi avaldamise seisuga kehtib versioon 6.0 ja uuendusi saab jälgida veebiaadressil: 

http://www.eu-energystar.org/ specifications.htm. 

Energiatõhusust käsitleva direktiivi 2012/27/EL III lisas nõutakse, et keskvalitsuse ostetavad kontoriseadmed peavad vastama 

Energy Stari uusimale versioonile.  

Tõendamine:  

Pakkuja peab esitama Energy Stari uusima versiooniga ette nähtud katsemeetoditele vastavad katsearuanded. Need esitatakse 

nõudmise korral enne või pärast [täpsustatakse hiljem] lepingu sõlmimist.  

Mudelid, mis on ELi Energy Stari järgi kvalifitseeritud ja programmi andmebaasi kantud, loetakse nõuetele vastavateks. Kui katsed 

on tehtud Euroopa sisendvõimsuse nõuete kohaselt, siis aktsepteeritakse ka Energy Stari USA registreeringuid. 

Asjaomase I tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad ettenähtud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

Ohtlike ainetega seotud kriteeriumid 

TS3. REACHi kandidaatainete loetelu 

ainete deklareerimine 

Põhjendus:  

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) avaldab 

väga ohtlikeks liigitatud ainete (VOA) 

nimekirja. Need võivad olla 

kantserogeensed, mutageensed või 

reproduktiivtoksilised (CMR) ja/või 

püsivad, bioakumuleeruvad ja 

keskkonnatoksilised (PBT). Nimetatud 

ained kantakse kandidaatainete nimekirja, 

millele kehtivad ELis piirangud. Nende IT-

seadmetes sisalduvuse avaldamisega 

suurendatakse läbipaistvust ja seeläbi 

potentsiaalselt kontrolli nende kasutamise 

üle. 

Pakkuja peab deklareerima kõik REACHi kandidaatainete loetellu kantud ained, mille sisaldus ületab 0,1 (massi)%, kogu toote ja 

iga järgmise alakoostu kohta:  

- integreeritud komponentidega emaplaat (sh protsessor, mälu, graafikakomponendid); 

- kuvaseade (sh taustavalgustus); 

- korpused ja paneelid; 

- väline klaviatuur, hiir ja/või puutetundlik paneel; 

- välised vahelduv- ja alalisvoolukaablid (sh adapterid ja akupangad). 

Tõendamine: 

Pakkuja peab esitama deklaratsiooni, milles on märgitud seadmetes sisalduvad konkreetsed ained.  

 

Toote kasutusea pikendamine 

TS4. Garantii- ja hoolduslepingud  Pakkuja peab andma vähemalt kaheaastase garantii, mis jõustub toote üleandmisel. Garantii hõlmab remonti ja asendamist ning 

http://www.eu-energystar.org/
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Põhjendus:  

Rikkis seadmed või komponendid võivad 

olla enneaegse asendamise põhjuseks. 

Garantii- ja hoolduslepingu olemasolu 

motiveerib hankijaid tagama oma toodetele 

pikema kasutusea ja kindlustab ühtlasi, et 

nad vastutavad võimalike vigade 
parandamise eest. 

 

hoolduslepingut, mille alusel saab valida äraviimise ja tagasitoomise või kohapeal remontimise vahel.  

Garantii tagab toodete vastavuse lepingu spetsifikatsioonidele ilma lisatasu maksmata. See hõlmab ka akudefekte 5.  

 

Tõendamine:  

Pakkuja peab esitama kirjaliku kinnituse, et tarnitavatel toodetel on lepingu spetsifikatsioonidele ja hooldusnõuetele vastav garantii.  

 

TS5 Komponentide ja osade 

remonditavus ja asendatavus 

Põhjendus:  

Kriteeriumi eesmärk on tagada, et 

parandatavad vead, mille põhjuseks on 

enamasti asendatavate komponentide 

rikked, ei tooks kaasa seadmete enneaegset 

kasutusest kõrvaldamist. 

 

TS5(a) Varuosade jätkuv saadavus  

Pakkuja peab garanteerima varuosade, sh vähemalt kriteeriumis TS5(b) märgitud varuosade saadavuse vähemalt kolm aastat alates 
ostukuupäevast.  

 

Tõendamine: 

Pakkuja peab esitama kinnituse, et teeb tellijale ise või teenuseosutaja kaudu kättesaadavaks ühilduvad varuosad, sh akud (kui on). 

Tooted, millel on ELi ökomärgis või muu ettenähtud kriteeriumidele vastav asjaomane I tüübi ökomärgis, loetakse vastavateks. 

TS5(b) Remontimist võimaldav disain 

Järgmised osa, kui need on olemas, peavad olema hõlpsalt juurdepääsetavad ja asendatavad  

tavatööriistadega (st kruvikeeraja, spaatel, näpitsad või pintsetid):  

Arvutid 

(i) kõvaketas/pooljuhtketas  

(ii) mälu  

(iii) aku  

Kuvarid 

(i) ekraani koost ja vedelkristallekraani taustvalgusti 

(ii) toite- ja juhtsüsteemi trükkplaadid 

(iii) alused (v.a korpusesse integreeritud) 

Punktide i ja ii alla ei kuulu tahvelarvutite ja kaks ühes sülearvutite osad. Nende toodete puhul kasutatakse parema disaini 
soodustamiseks hindamiskriteeriumi C7.  

 

Pakkuja peab esitama selged juhised demonteerimise ja remondi kohta (nt paberil, elektrooniliselt või videona), et toote saaks 

oluliste komponentide või osade uuendamise või remontimise jaoks vajalikuks asendamiseks demonteerida seda kahjustamata. 
Need tehakse kättesaadavaks püsikoopiana või tootja veebilehel. 

                                            
5
 Defektiks loetakse muu hulgas see, kui aku ei lae või puudub ühendus akuga. Kasutamise käigus toimuvat aku mahutavuse järkjärgulist vähenemist ei loeta defektiks, kui selle 

kohta ei ole eraldi garantiiklauslit (vt kriteerium C6).  
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Tõendamine: 

Pakkuja peab andma juhendi, mis sisaldab seadme laotusjoonist, kus on näidatud ligipääsetavad ja asendatavad osad, ning vajalike 
tööriistade kirjeldust. Samuti tuleb kinnitada, millised osad kuuluvad garantii kohaselt hoolduslepingute alla.  

Tooted, millel on ELi ökomärgis või muu ettenähtud kriteeriumidele vastav asjaomane I tüübi ökomärgis, loetakse vastavateks. 

TS5(c) Akude vahetamise lihtsus  

Akud ei tohi olla kaasaskantavate toodete külge liimitud ega joodetud. Professionaalsel kasutajal või remonditeenuse osutajal peab 

olema võimalik akut vahetada. 

Akupaki väljavõtmise juhised peavad sisalduma kasutusjuhendis või olema kättesaadavad tootja veebilehel. 

Tõendamine: 

Pakkuja peab selgitama, kuidas on aku tootesse paigaldatud, eemaldamiseks vajalikke samme ja katte märgistust. Samuti tuleb 

anda asjaomase kasutusjuhendi koopia.  

Tellija jätab endale õiguse nõuda tarnitavate toodete valikulist visuaalset kontrolli. Tooted, millel on ELi ökomärgis või muu 

ettenähtud kriteeriumidele vastav asjaomane I tüübi ökomärgis, loetakse vastavateks. 

Olelusringi lõpu haldamine 

TS6. Plastist korpuste, kestade ja 

paneelide märgistus 

Põhjendus:  

Plastosade märgistus lihtsustab nende 

ringlussevõttu, kuna võimaldab 

ringlusettevõtjal erinevad plastosad 

materjali liigi järgi tõhusamalt eraldada. 

Välised plastist korpused, kestad ja paneelid kaaluga üle 100 grammi ja pindalaga üle 50 cm2 peavad olema märgistatud ISO 11469 

ja ISO 1043-1 kohaselt. 

Tõendamine:  

Pakkuja peab loetlema plastosad koos nende kaalu, polümeerse koostise ning standardite ISO 11469 ja ISO 1043 kohaste 

markeeringutega. Märgistuse mõõtmed ja asukoht tuleb visuaalselt ära näidata. 

Tooted, millel on ELi ökomärgis või muu ettenähtud kriteeriumidele vastav asjaomane I tüübi ökomärgis, loetakse vastavateks. 

 

4.1.1.2 Hindamiskriteeriumid 

Energiatõhususe kriteeriumid 

AC1. Ettenähtud Energy Stari 

standardist parem energiatõhusus 
Seda kriteeriumit on soovitatav kasutada koos lauaarvutite kriteeriumiga TS1, juhul kui ettenähtud toodete kasutusviis on 
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Põhjendus:  

Ettenähtud Energy Stari standardi 

miinimumnõuetest paremat energiatõhusust 

tuleb soodustada ja eelistada kõikide 

tooteliikide puhul – eriti rohkem energiat 

tarbivate lauaarvutite puhul, mis on 

komplektis kuvaritega.  

graafikamahukas.  

Punkte antakse toodetele, mis on arvutite ETEC_MAX väärtusest6 ja kuvarite PON_MAX väärtusest7 energiatõhusamad. Need arvutatakse 

võrreldes Energy Stari nõutavate miinimumnäitajatega (vt kriteeriumid TS1 ja TS2).  

Maksimaalselt võib anda x punkti [täpsustatakse hiljem]. Punkte antakse proportsionaalselt energiatõhususe paremusele võrreldes 

ETEC_MAX või PON_MAX väärtusega: 

 üle 80 % väiksem: x punkti 

 60–79 % väiksem: 0,8x punkti 

 40-59 % väiksem: 0,6x punkti 

 20-39 % väiksem: 0,4x punkti 

 10-19 % väiksem: 0,2x punkti 

Teise võimalusena võib arvutite ETEC_MAX väärtuse või kuvarite PON_MAX väärtuse asemel nõuda olelusringi kulude arvestust, mille 

tulemusena pakutav võimalik paremus tooks kaasa toote üldiste kasutuskulude suhtelise vähenemise võrreldes vähem 

energiatõhusa mudeliga.  

Tõendamine: 

Pakkuja peab esitama Energy Stari uusima versiooniga ette nähtud katsemeetoditele vastavad katsearuanded. Aktsepteeritakse 

katsearuandes olevat ETEC või PON väärtust või ELi Energy Stari andmebaasi kantud kvalifitseeritud mudelite väärtusi. Need 

esitatakse lepingu sõlmimisel või nõudmise korral enne seda. 

Toote kasutusea pikendamine 
8
 

AC2. Varuosade hinna 

konkurentsivõimelisus  

Põhjendus:  

Selle kriteeriumi eesmärk on tagada, et 

remont oleks seadmete asendamisega 

võrreldes majanduslikult otstarbekas, 

vältimaks enneaegset majanduslikel 

põhjustel kasutusest kõrvaldamist. 

Pakkuja peab esitama vähemalt järgmiste komponentide hinnakirja:  

[siia lisatakse komponentide nimekiri, mis sisaldab vähemalt TS5(b) nimekirja]  

Eespool loetletud komponentide puhul tuleb esitada pakkuja volitatud teenusepakkujate teostatavate asendustööde eeldatavad 

tööjõukulud. Punkte antakse vastavalt pakkumiste hinna konkurentsivõimelisusele.  

Esitatud komponentide nimekirja võib lisada veel komponente, mida peetakse hinnavõrdluse jaoks oluliseks. 

Tõendamine: 

                                            
6
 ETEC_MAX on arvuti suurim lubatav elektritarbimine Energy Stari märgise andmiseks tehtavatel katsetustel. See ülempiir arvutatakse arvuti puhul vastavalt ELis Energy Star 6.1 

rakendamist käsitleva otsuse (EL) 2015/1402 võrrandile 2. 
7
 PON_MAX on sisselülitatud olekus arvutikuvari suurim lubatav elektritarbimine Energy Stari märgise andmiseks tehtavatel katsetustel. See ülempiir arvutatakse arvutikuvari puhul 

vastavalt ELis Energy Star 6.0 rakendamist käsitleva otsuse 2014/202/EL tabelile 1. 
8 Varuosadele ja garantiile kahe eraldi hindamiskriteeriumi kehtestamise asemel võib need ühendada üheks kriteeriumiks, millega hinnatakse pakkumist üldiselt, sealhulgas garantii 

pikkust ja terviklikkust ning varuosade pakkumist. 
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 Pakkuja peab esitama originaal- või ühilduvate varuosade hinnakirja ja nende asendamise, sealhulgas akude (kui on) asendamise 

tööjõukulud. 

AC3. Pikem garantii ja hoolduslepingud 

Põhjendus:  

Pikemat garantiid ja hoolduslepinguid tuleb 

soodustada ja eelistada, kuna need 

motiveerivad hankijaid tagama toodetele 

pikemat kasutusiga ning et parandatavad 

vead ei tooks kaasa seadmete enneaegset 

kasutusest kõrvaldamist. 

 

Lisapunkte antakse garantii ja hoolduslepingu iga täiendavalt pakutava kehtivusaasta eest võrreldes tehnilise 

miinimumspetsifikatsiooniga. Neid antakse järgmiselt.  

Maksimaalselt võib anda x punkti [täpsustatakse hiljem].  

 +4 aastat või rohkem: x punkti  

 +3 aastat: 0,75x punkti 

 +2 aastat: 0,5x punkti 

 +1 aasta: 0,25x punkti  

 

Tõendamine:  

Pakkuja peab esitama garantii- ja hoolduslepingu koopia. Ta peab esitama kinnituse, et need tagavad kauba vastavuse lepingu 

spetsifikatsioonidele. 

AC4. Tahvelarvutite ja kõik ühes 

sülearvutite mälu ja salvesti 

Põhjendus:  

Selle kriteeriumi eesmärk on tagada, et 

seadmeid ei kõrvaldata enneaegselt 

kasutusest ebapiisava mälumahu ja 

uuendatavuse tõttu, kuivõrd mõlemad 

võivad piirata võimalust kasutada tulevikus 

uut tarkvara ja täiustatud 

operatsioonisüsteeme. 

Punkte antakse toodetele, millel on järgmised omadused.  

i) Muutmälu: 

- joodetud muutmälu mahutavusega vähemalt 4GB; või 

- võimalus muutmälu asendada ja uuendada (pistikdisain). 

ii) Massmälu: 

- võimalus lisada mälu massmälukandjate ühenduspesade kaudu; või 

- klaviatuuri sisse ehitatud täiendav massmälu (kõik ühes sülearvutite puhul). 

Muutmälu alakriteeriumid ei sobi kasutamiseks seadmetel, mil põhirakendused on ette nähtud pilvepõhiseks kasutamiseks. Seda 

kriteeriumi ei peaks kasutama pakkumiste võrdlemiseks, milles pakutavad lahendused on erinevad, st integreeritud salvestus ja 

pilvesalvestus. 

Tõendamine:  

Pakkuja peab esitama teabe tarnitava(te) mudeli(te) mälu ja/või salvesti füüsilise disaini kohta. 

AC5. Aku tööaeg ja kasutusiga  

Põhjendus:  

Selle kriteeriumi eesmärk on eelistada 

Punkte antakse pikema kasutusea eest, mis ületab vastavalt 300 tsüklit (säilitades 80 % mahutavuse). Maksimaalselt võib anda x 
punkti [täpsustatakse hiljem].  

 1000 tsüklit või rohkem: x punkti  
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akude pikemat kasutusiga, mis vähendab 

uute akude tootmisega seonduvaid 

keskkonnamõjusid ning võib pikendada 

akutoitega toodete kasutusiga. 

 800 tsüklit või rohkem: 0,75x punkti  

 500 tsüklit või rohkem: 0,5x punkti  

 kuni 499 tsüklit: 0,25x punkti 

Aku minimaalne tööaeg tundides määratakse vastavalt tellija nõudmistele. 

Tõendamine: 

Pakkuja peab esitama akuelementide või akupakkide katsearuande, mis näitab vastavust IEC EN 61960 katsele „vastupidavus 

tsüklites“, mis tehakse 25o C juures ja koormusel 0,2 It A või 0,5 It A (kiirendatud katsemenetlus). 

Vastavuse tõendamiseks võib kasutada osalist laadimist, kui vastav tarkvara on tehases vaikeseadena paigaldatud ning hanke 

kohased aku tööaja nõuded ja tsüklite arvu nõuded on täidetavad osalise laadimisega. 

Tooted, millel on ELi ökomärgis või muu ettenähtud kriteeriumidele vastav asjaomane I tüübi ökomärgis, loetakse vastavateks. 
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 Lisakriteeriumid 4.1.2

4.1.2.1 Kvalifitseerimise tingimused 

Ohtlike ainetega seotud kriteeriumid 

SC1. Piiratud kasutusega ainete kontroll 

Põhjendus:  

Osa arvutite ja kuvarite tootmisel 

kasutatavaid aineid on teadaolevalt 

keskkonnale või inimeste tervisele eriti 

ohtlikud. Need ained võivad sattuda 

keskkonda: 

- tootmisprotsessi käigus (võimalik 

oht töötajatele või keskkonnale);  

- seadmete kasutamise käigus 

(võimalik oht kasutajale); või 

- seadmete ringlussevõtu või 

jäätmete kõrvaldamise käigus 

(võimalik oht tervetele 

kohalikele kogukondadele ja 

toiduahelale).  

Nimetatud ainete olemasolu 

kontrollimisega projekteerimis- ja 

tootmisetapil saab need erinevad mõjud 

olelusringis miinimumini viia. 

 

Pakkuja peab tõendama piiratud kasutusega ainete kontrolli raamistiku rakendamist tarnitavate toodete kogu tarneahelas. Toodete 

hindamine piiratud kasutusega ainete kontrolli seisukohalt peaks hõlmama vähemalt järgmisi valdkondi: 

- toodete planeerimine/projekteerimine; 

- tarnijate nõuetele vastavus; 

- analüütilised katsed.  

Piiratud kasutusega ainete kontrolli kohaldatakse vähemalt REACHi kandidaatainete loetellu kantud ainete ja RoHS-direktiivi 

alusel piiratud ainete suhtes. Andmed tarnitavate toodete koostise seire ja deklareerimise kohta võetakse IEC 62474 

materjalideklaratsioonide andmebaasist9. Piiratud kasutusega ainete kontrolli abil tagatakse, et pakkuja on teadlik IEC 62474 

andmebaasis sisalduvate ainete olemasolust või puudumisest.  

Tarnijate piiratud kasutusega ainete kontrolli meetmetele vastavuse kinnitused kogutakse ja hoitakse ajakohastatuna kõigi 

tarnitavate toodete materjalide, osade ja alakoostude kohta. Nende tõendamiseks võib vajaduse korral kasutada tarnijate auditeid ja 

analüütilisi katseid. Piiratud kasutusega ainete kontrolli menetlustega tuleb tagada, et toote ja tarnija vastavust hinnatakse uuesti, 

kui: 

- muutuvad piiratud kasutusega ainetele kehtivad nõuded; 

- muutuvad materjalid, osad ja alakoostud; 

- muutuvad tootmis- ja koosteprotsessid. 

Piiratud kasutusega ainete kontrolli meetmed peavad põhinema IEC 62476 või samaväärsetel suunistel ning IEC 62474 

materjalideklaratsioonide andmebaasil. 

Tõendamine: 

Pakkuja peab esitama dokumentatsiooni, milles kirjeldatakse süsteemi, selle protseduure ja tõendeid rakendamise kohta.  

 

 

 

 

                                            
9
 Rahvusvaheline Elektrotehnikakomisjon (IEC), IEC 62474: Material declaration for products of and for the 

electrotechnical industry, http://std.iec.ch/iec62474. 
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4.1.2.2 Tehnilised kirjeldused 

Energiatõhususe kriteeriumid 
TS1. Arvutite energiatõhususe 

miinimumtase 

Põhjendus:  

Energy Stari nõuetele vastavatelt arvutitelt 

eeldatakse märkimisväärselt väiksemat 

energiatarbimist puhke- ja jõudeolekus, 

mis moodustavad olulise osa arvutite ja 

kuvarite energiakasutusest. 

Arvutite energiatõhususe näitajad peavad vastama Energy Stari standardi uusima versiooni energiatõhususnõuetele. 

Selle dokumendi avaldamise seisuga kehtib versioon 6.1 ja uuendusi saab jälgida veebiaadressil: 

http://www.eu-energystar.org/specifications.htm 

Energiatõhusust käsitleva direktiivi 2012/27/EL III lisas nõutakse, et keskvalitsuse ostetavad arvutid peavad vastama Energy Stari 

uusimale ELi versioonile.  

Tõendamine: Pakkuja peab esitama Energy Stari uusima versiooniga ette nähtud katsemeetoditele vastavad katsearuanded. Need 

esitatakse lepingu sõlmimisel või nõudmise korral enne seda. 

Mudelid, mis on ELi Energy Stari järgi kvalifitseeritud ja programmi andmebaasi kantud, loetakse nõuetele vastavateks. Kui katsed 

on tehtud Euroopa sisendvõimsuse nõuete kohaselt, siis aktsepteeritakse ka Energy Stari uusima versiooni alusel USAs 

registreeritud andmeid. 

Tooted, millel on ELi ökomärgis või muu ettenähtud kriteeriumidele vastav asjaomane I tüübi ökomärgis, loetakse vastavateks. 

TS2. Kuvarite energiatõhususe 

miinimumtase 

Põhjendus:  

Energy Stari nõuetele vastavatelt 

arvutikuvaritelt eeldatakse tööolekus 

märkimisväärselt väiksemat 

energiatarbimist. 

Kuvarite energiatõhususe näitajad peavad vastama Energy Stari standardi uusima versiooni energiatõhususnõuetele. 

Selle dokumendi avaldamise seisuga kehtib versioon 6.0 ja uuendusi saab jälgida veebiaadressil: 

http://www.eu-energystar.org/ specifications.htm 

Energiatõhusust käsitleva direktiivi 2012/27/EL III lisas nõutakse, et keskvalitsuse ostetavad arvutid peavad vastama Energy Stari 

uusimale versioonile.  

Tõendamine:  

Pakkuja peab esitama Energy Stari uusima versiooniga ette nähtud katsemeetoditele vastavad katsearuanded. Need esitatakse 

nõudmise korral enne või pärast [täpsustatakse hiljem] lepingu sõlmimist.  

Mudelid, mis on ELi Energy Stari järgi kvalifitseeritud ja programmi andmebaasi kantud, loetakse nõuetele vastavateks. Kui katsed 

on tehtud Euroopa sisendvõimsuse nõuete kohaselt, siis aktsepteeritakse ka Energy Stari USA registreeringuid. 

Tooted, millel on ELi ökomärgis või muu ettenähtud kriteeriumidele vastav asjaomane I tüübi ökomärgis, loetakse vastavateks. 

Ohtlike ainetega seotud kriteeriumid 

TS3. REACHi kandidaatainete loetelu 

ainete deklareerimine 

Põhjendus:  

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) avaldab 

Pakkuja peab deklareerima kõik REACHi kandidaatainete loetellu kantud ained, mille sisaldus ületab 0,1 (massi)%, kogu toote ja 

iga järgmise alakoostu kohta:  

- integreeritud komponentidega emaplaat (sh protsessor, mälu, graafikakomponendid); 

- kuvaseade (sh taustavalgustus); 

http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
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väga ohtlikeks liigitatud ainete (VOA) 

nimekirja. Need võivad olla 

kantserogeensed, mutageensed või 

reproduktiivtoksilised (CMR) ja/või 

püsivad, bioakumuleeruvad ja 

keskkonnatoksilised (PBT). Nimetatud 

ained kantakse kandidaatainete nimekirja, 

millele kehtivad ELis piirangud. Nende IT-

seadmetes sisalduvuse avaldamisega 

suurendatakse läbipaistvust ja seeläbi 

potentsiaalselt kontrolli nende kasutamise 

üle. 

- korpused ja paneelid; 

- väline klaviatuur, hiir ja/või puutetundlik paneel; 

- välised vahelduv- ja alalisvoolukaablid (sh adapterid ja akupangad) 

Tõendamine: 

Pakkuja peab esitama deklaratsiooni, milles on märgitud sisalduvad konkreetsed ained. Tooted, millel on ELi ökomärgis või muu 

ettenähtud kriteeriumidele vastav asjaomane I tüübi ökomärgis, loetakse vastavateks. 

TS4. Väliste kaablite plastifikaatorid 

Põhjendus:  

Selle kriteeriumi eesmärk on kontrollida, et 

toitejuhtmed ei sisaldaks 2019. aastast 

RoHS-direktiivi muudatuse alusel 

piiratavaid ohtlikke ftalaate, millest osa on 

juba kantud kanditaatainete loetellu väga 

ohtlike ainetena, ning keskmise ahelaga 

klooritud parafiine (MCCP), mille 

kasutamist juhtivad tootjad juba piiravad, 

kuna need on reproduktiivtoksilised ja 

kahjustavad veekeskkonda.  

Välised vahelduv- ja alalisvoolukaablid ei tohi sisaldada järgmisi plastifikaatoreid. 

i) Ftalaatplastifikaatorid: DEHP, DBP, BBP ja DIBP.  

Suurim lubatav kontsentratsioon: 0,1 % kaabli polümeerkesta massist iga ftalaadi kohta.  

ii) Keskmise ahelaga klooritud parafiinide (MCCP) alkaanid C14–17. 

Suurim lubatav kontsentratsioon: 0,1 % kaabli polümeerkesta massist. 

Tõendamine: 

Tõendamiseks kasutatakse ettenähtud katsemeetodit ja kontsentratsiooni piirmäärade kontrolli. 

a) Ftalaatplastifikaatorid: DEHP, DBP, BBP ja DIBP.  

Katsemeetod: EN 14372, EPA 8270D või samaväärne10.  

 b) Keskmise ahelaga klooritud parafiinide (MCCP) alkaanid C14–17. 

Katsemeetod: EPA 8270D, EPA 3550C või samaväärne 

Pakkuja peab lepingu sõlmimisel esitama iga tarnitava tooteperekonna toitejuhtmete katsearuande. 

Tooted, millel on ELi ökomärgis või muu ettenähtud kriteeriumidele vastav asjaomane I tüübi ökomärgis, loetakse vastavateks. 

Toote kasutusea pikendamine 

TS5. Garantii- ja hoolduslepingud  

Põhjendus:  

Rikkis seadmed või komponendid võivad 

Pakkuja peab andma vähemalt kolmeaastase garantii, mis jõustub toote üleandmisel. Garantii hõlmab remonti ja asendamist ning 

hoolduslepingut, mille alusel saab valida äraviimise ja tagasitoomise või kohapeal remontimise vahel.  

Garantii tagab toodete vastavuse lepingu spetsifikatsioonidele ilma lisatasu maksmata. See hõlmab ka akudefekte5.  

                                            
10

 Väljatöötamisel on uus standard, mis toetab komisjoni 31. märtsi 2015. aasta delegeeritud direktiivi (EL) 2015/863 rakendamist. IEC 62321-8 Determination of specific phthalates 

in polymer materials by mass spectrometry sisaldab ühtlustatud katsemeetodit, millele tuleks viidata kuni loetletud standardite avaldamiseni (eeldatavalt 2017. aasta juunis).  
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olla enneaegse asendamise põhjuseks. 

Garantii- ja hoolduslepingu olemasolu 

motiveerib hankijaid tagama oma toodetele 

pikema kasutusea ja kindlustab ühtlasi, et 

nad vastutavad võimalike vigade 
parandamise eest. 

 

Tõendamine:  

Pakkuja peab esitama kirjaliku kinnituse, et tarnitavatel toodetel on lepingu spetsifikatsioonidele ja hooldusnõuetele vastav garantii.  

TS6. Komponentide ja osade 

remonditavus ja asendatavus 

Põhjendus:  

Kriteeriumi eesmärk on tagada, et 

parandatavad vead, mille põhjuseks on 

enamasti asendatavate komponentide 

rikked, ei tooks kaasa seadmete enneaegset 
kasutusest kõrvaldamist. 

 

TS6(a) Varuosade jätkuv saadavus 

Pakkuja peab garanteerima varuosade, sh vähemalt kriteeriumis TS6(b) märgitud varuosade saadavuse vähemalt viis aastat alates 

ostukuupäevast. Võimalusel tehakse kättesaadavaks ühilduvad suurema mahutavuse või parema toimivusega osad. 

Tõendamine: 

Pakkuja peab esitama kinnituse, et teeb tellijale ise või teenuseosutaja kaudu kättesaadavaks ühilduvad varuosad, sh akud (kui on). 

Tooted, millel on ELi ökomärgis või muu ettenähtud kriteeriumidele vastav asjaomane I tüübi ökomärgis, loetakse vastavateks. 

TS6(b) Remontimist võimaldav ja lihtsustav disain 

Järgmised osad, kui need on olemas, peavad olema hõlpsasti juurdepääsetavad ja tavatööriistadega (st kruvikeeraja, spaatel, tangid, 

pintsetid) vahetatavad:  

Arvutitel: 

(i) kõvaketas/pooljuhtketas;  

(ii) mälu;  

(iii) aku:  

(iv) ekraani koost ja vedelkristallekraani taustvalgusti:  

(v) klaviatuur ja puuteplaat;  

Kuvaritel: 

(i) ekraani koost ja vedelkristallekraani taustvalgusti; 

(ii) toite- ja juhtsüsteemi trükkplaadid; 

(iii) alused (v.a korpusesse integreeritud). 

Punktide i ja ii alla ei kuulu tahvelarvutite ja kaks ühes sülearvutite osad. Parema disaini soodustamiseks kasutatakse 

hindamiskriteeriumi C7.  

Pakkuja peab esitama selged demonteerimis- ja remondijuhised (nt paberil, elektrooniliselt või videona), et toote saaks oluliste 

komponentide või osade uuendamise või remontimise jaoks vajalikuks asendamiseks demonteerida seda kahjustamata. Need 

tehakse kättesaadavaks püsikoopiana või tootja veebilehel. 
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Tõendamine: 

Pakkuja peab andma juhendi, mis sisaldab seadme laotusjoonist, kus on näidatud ligipääsetavad ja asendatavad osad, ning vajalike 

tööriistade kirjeldust. Samuti tuleb kinnitada, millised osad kuuluvad garantii kohaselt hoolduslepingute alla. 

Tooted, millel on ELi ökomärgis või muu ettenähtud kriteeriumidele vastav asjaomane I tüübi ökomärgis, loetakse vastavateks. 

TS6(c) Akude vahetamise lihtsus  

Akud ei tohi olla kaasaskantavate toodete külge liimitud ega joodetud. Professionaalsel kasutajal või remonditeenuse osutajal peab 

olema võimalik akut vahetada. 

Kui aku vastupidavus on IEC EN 61960 kohaselt katsetatuna alla 800 töötsükli, peab olema võimalik see tootest eemaldada 

järgmiste tingimuste kohaselt: 

 sülearvutitel ja kaasaskantavatel kõik ühes arvutitel käsitsi, tööriistu kasutamata; 

 kompaktarvutitel kuni kolme sammuga,11 kasutades kruvikeerajat; 

 tahvelarvutitel ja kaks ühes sülearvutitel kuni nelja sammuga, kasutades kruvikeerajat ja spaatlit. 

Akupaki väljavõtmise juhised peavad sisalduma kasutusjuhendis või olema kättesaadavad tootja veebilehel. 

Tõendamine: 

Pakkuja peab selgitama, kuidas on aku tootesse paigaldatud, eemaldamiseks vajalikke samme ja katte märgistust. Samuti tuleb 

anda asjaomase kasutusjuhendi koopia. Tellija jätab endale õiguse nõuda tarnitavate toodete valikulist visuaalset kontrolli.  

Tooted, millel on ELi ökomärgis või muu ettenähtud kriteeriumidele vastav asjaomane I tüübi ökomärgis, loetakse vastavateks. 

Olelusringi lõpu haldamine 

TS7. Osade ringlussevõetavus 

Põhjendus:  

Nende kriteeriumide eesmärk on lahendada 

ringlussevõtuga seotud probleemid, mis 

tekivad teatavate polümeeride, pinnakatete, 

mitteeraldatavate metallikihtide ja sulamite 

kombinatsioonide puhul. Kriteeriumid 

käsitlevad nõudeid metalldetailide, 

pinnakatete ja leegiaeglustite 

ringlussevõetavusele, kuna on kindlaks 

TS7(a) Plastist korpuste, kestade ja paneelide ringlussevõetavus 

Osade külge ei tohi olla vormitud ega liimitud metalldetaile, mida ei saa eemaldada üldkasutatavate tööriistadega. 
Demonteerimisjuhendis peab olema näidatud, kuidas neid eemaldada. 

Tõendamine:  

Pakkuja peab üksikasjalikult kirjeldama, milliseid tööriistu on vaja võimalike metalldetaile sisaldavate plastosade eemaldamiseks. 

Vastavuse kinnitamiseks tuleb esitada visuaalsed tõendid Tooted, millel on ELi ökomärgis või muu ettenähtud kriteeriumidele 
vastav asjaomane I tüübi ökomärgis, loetakse vastavateks. 

TS7(b) Plastist korpuste, kestade ja paneelide ringlussevõetavus  

Kasutatud värvid ja pinnakatted ei tohi oluliselt kahjustada neist komponentidest ringlussevõtul valmistatava plastmaterjali 

                                            
11

 Üks samm tähendab toimingut, mis lõpeb mõne komponendi või osa eemaldamise ja/või tööriista vahetamisega. 
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tehtud, et konkreetselt need takistavad 
ringlussevõttu.  

 

tugevust katsetamisel standardi ISO 18012 või samaväärsete nõuete kohaselt. 

Tõendamine:  

Pakkuja peab esitama kehtivad standardi ISO 180 või samaväärsete nõuete kohaste mehaaniliste/füüsikaliste katsete aruanded. 

Aktsepteeritakse kolmandatest isikutest plasti ringlussevõtjate, vaigutootjate ja sõltumatute proovikatsete tegijate katsearuandeid. 

Tooted, millel on ELi ökomärgis või muu ettenähtud kriteeriumidele vastav asjaomane I tüübi ökomärgis, loetakse vastavateks. 

TS8. Plastist korpuste, kestade ja 

paneelide märgistus 

Põhjendus:  

Plastosade märgistus lihtsustab nende 

ringlussevõttu, kuna võimaldab 

ringlusettevõtjatel erinevad plastosad 
materjali liigi järgi tõhusamalt eraldada. 

Välised plastist korpused, kestad ja paneelid, tahvelarvutitel ja kõik ühes sülearvutitel kaaluga üle 25 grammi ning arvutitel ja 

kuvaritel üle 100 grammi ja mõlemal juhul pindalaga üle 50 cm2 peavad olema märgistatud ISO 11469 ja ISO 1043 jaotiste 1 ja 4 

kohaselt. 

Tõendamine:  

Pakkuja peab loetlema plastosad koos nende kaalu, polümeerse koostise ning standardite ISO 11469 ja ISO 1043 kohaste 

markeeringutega. Märgistuse mõõtmed ja asukoht tuleb visuaalselt ära näidata. Tooted, millel on ELi ökomärgis või muu 

ettenähtud kriteeriumidele vastav asjaomane I tüübi ökomärgis, loetakse vastavateks. 

 

4.1.2.3 Hindamiskriteeriumid 

Energiatõhususe kriteeriumid 

AC1. Ettenähtud Energy Stari 

standardist parem energiatõhusus 

Põhjendus:  

Ettenähtud Energy Stari standardi 

miinimumnõuetest paremat energiatõhusust 

tuleb soodustada ja eelistada kõikide 

tooteliikide puhul – eriti rohkem energiat 

tarbivate lauaarvutite puhul, mis on 
komplektis kuvaritega.  

Seda kriteeriumit on soovitatav kasutada koos lauaarvutite kriteeriumiga TS1, juhul kui ettenähtud toodete kasutusviis on 

graafikamahukas.   

Punkte antakse toodetele, mis on arvutite ETEC_MAX väärtusest13 ja kuvarite PON_MAX väärtusest14 energiatõhusamad. Need 

arvutatakse võrreldes Energy Stari nõutavate miinimumnäitajatega (vt kriteeriumid TS1 ja TS2).  

Maksimaalselt võib anda x punkti [täpsustatakse hiljem]. Punkte antakse proportsionaalselt energiatõhususe paremusele võrreldes 

ETEC_MAX või PON_MAX väärtusega: 

 üle 80 % väiksem: x punkti 

 60-79 % väiksem: 0,8x punkti 

 40-59 % väiksem: 0,6x punkti 

                                            

12
 Oluliseks kahjustamiseks loetakse selle kriteeriumi puhul ringlussevõetud vaigu Izod' löögisitkuse vähenemist sälguga teimikul standardi ISO 180 kohase katse põhjal > 25 %. 

 
13

 ETEC_MAX on arvuti suurim lubatav elektritarbimine Energy Stari märgise andmiseks tehtavatel katsetustel. See ülempiir arvutatakse arvuti puhul vastavalt ELis Energy Star 6.1 

rakendamist käsitleva otsuse (EL) 2015/1402 võrrandile 2. 
14

 PON_MAX on sisselülitatud olekus arvutikuvari suurim lubatav elektritarbimine Energy Stari märgise andmiseks tehtavatel katsetustel. See ülempiir arvutatakse arvutikuvari puhul 

vastavalt ELis Energy Star 6.0 rakendamist käsitleva otsuse 2014/202/EL tabelile 1. 
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 20-39 % väiksem: 0,4x punkti 

 10-19 % väiksem: 0,2x punkti 

Arvutitel, millel on eraldi graafikakaardiga kuvar, antakse võimalikud punktid kriteeriumi A3 alusel proportsioonis 60:40. 

Teise võimalusena võib arvutite ETEC_MAX väärtuse või kuvarite PON_MAX väärtuse asemel nõuda olelusringi kulude arvestust, mille 

tulemusena pakutav võimalik paremus tooks kaasa toote üldiste kasutuskulude suhtelise vähenemise võrreldes vähem 

energiatõhusa mudeliga.  

Tõendamine: 

Pakkuja peab esitama Energy Stari uusima versiooniga ette nähtud katsemeetoditele vastavad katsearuanded. Aktsepteeritakse 

katsearuandes olevat ETEC või PON väärtust või ELi Energy Stari andmebaasi kantud kvalifitseeritud mudelite väärtusi. Need 

esitatakse lepingu sõlmimisel või nõudmise korral enne seda. 

Ohtlike ainetega seotud kriteeriumid 

AC2. Komponentide ohtlike ainete heide 

olelusringi lõpus 

Põhjendus:  

Need kriteeriumid kajastavad võimalikku 

toksiliste ainete heidet trükkplaatide ja 

kaablite nõuetele mittevastava jäätmetena 

kõrvaldamise korral väljaspool ELi, kus 

neid võidakse põletada või pürolüüsida, et 

eraldada metalle ja kriitilise tähtsusega 

tooraineid. Kriteeriumid suunavad tootjaid 

kasutama materjale ja keemilisi ühendeid, 

mille puhul olelusringi lõpus on võimalik 
ohtlikemate ainete heide väikseim.  

  

AC2(a) Põhiline trükkplaat (emaplaat) 

Seda kriteeriumi ei kohaldata kuvaritele. 

Punkte antakse, kui põhiline trükkplaat on IEC 61249-2-21 kohaselt „halogeenivaba” ja elektroonikaseadmete romude direktiivi 

nõuetele mittevastavat kõrvaldamist imiteeriva tulekatse kohaselt on kantserogeensete polütsükliliste aromaatsete süsivesinike 

(PAHide) heide  0,1 mg TEQ/g.  

Tõendamine:  

Plaadi koostise ja heite katsearuanded paigaldusvalmis emaplaadi kohta esitatakse lepingu sõlmimisel.  

Tulekatse viiakse läbi ISO 5660 kohaselt oksüdatiivse pürolüüsi tingimustes (IEC 60695-7-1 tulekindlus 1b, soojusvoog 

50 kW/m2). PAHide heidet mõõdetakse ISO 11338 kohaselt (PAHid). 

Tooted, millel on ELi ökomärgis või muu ettenähtud kriteeriumidele vastav asjaomane I tüübi ökomärgis, loetakse vastavateks. 

AC2(b) Välised toitekaablid 

Punkte antakse, kui välised toitekaablid on IEC 62821 kohaselt „halogeenivabad ja tekitavad vähe suitsu“, kusjuures toitejuhtme 

polümeeri tulekatsel mõõdetud halogeenhappegaaside heide on alla 5,0 mg/g.  

Tõendamine:  

Toitekaablite tulekatse aruanne koos heitenäitajatega esitatakse lepingu sõlmimisel. Tulekatse viiakse läbi ISO 60754-1 kohaselt 

alaventileeritud tingimustes (IEC 60695-7-1 tulekindlus 3a, soojusvoog 50 kW/m2). 

Tooted, millel on ELi ökomärgis või muu ettenähtud kriteeriumidele vastav asjaomane I tüübi ökomärgis, loetakse vastavateks. 
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Toote kasutusea pikendamine 
15

 
AC3. Varuosade hinna 

konkurentsivõimelisus  

Põhjendus:  

Selle kriteeriumi eesmärk on tagada, et 

remont oleks seadmete asendamisega 

võrreldes majanduslikult otstarbekas, 

vältimaks enneaegset majanduslikel 

põhjustel kasutusest kõrvaldamist. 

 

Pakkuja peab esitama vähemalt järgmiste komponentide hinnakirja:  

[siia lisatakse komponentide nimekiri, mis sisaldab vähemalt TS6(b) nimekirja]  

Eespool loetletud komponentide puhul tuleb esitada pakkuja volitatud teenusepakkujate teostatavate asendustööde eeldatavad 

tööjõukulud. Punkte antakse vastavalt pakkumiste hinna konkurentsivõimelisusele.  

Esitatud komponentide nimekirja võib lisada veel komponente, mida peetakse hinnavõrdluse jaoks oluliseks. 

Tõendamine: 

Pakkuja peab esitama originaal- või ühilduvate varuosade hinnakirja ja nende asendamise, sealhulgas akude (kui on) asendamise 

tööjõukulud. 

AC4. Pikem garantii ja hoolduslepingud 

Põhjendus:  

Pikemat garantiid ja hoolduslepinguid tuleb 

soodustada, kuna need motiveerivad 

hankijaid tagama toodetele pikemat 

kasutusiga ning et parandatavad vead ei 

tooks kaasa seadmete enneaegset 

kasutusest kõrvaldamist. 

 

Lisapunkte antakse garantii ja hoolduslepingu iga täiendavalt pakutava kehtivusaasta eest võrreldes tehnilise 

miinimumspetsifikatsiooniga.  Neid antakse järgmiselt.  

Maksimaalselt võib anda x punkti [täpsustatakse hiljem].  

 +3 aastat või rohkem: x punkti  

 +2 aastat: 0,6x punkti  

 +1 aasta: 0,3x punkti  

Kaasaskantavate seadmete puhul antakse 0,3x lisapunkti juhul, kui kolme esimese garantiiaasta jooksul antakse tasuta asendusaku, 

juhul kui mahutavus on vähenenud rohkem kui 50 % võrra.  

Tellija võib soovida määrata aku tööaja võrdlustarkvara, mida tuleb aku tööaja vähenemise hindamiseks kasutada.  

Tõendamine:  

Pakkuja peab esitama garantii- ja hoolduslepingu koopia. Ta peab esitama kinnituse, et need tagavad kauba vastavuse lepingu 

spetsifikatsioonidele. Täiendavalt lisatakse teave aku mahutavuse vähenemise tarkvara kohta.  

AC5. Tahvelarvutite ja kõik ühes 

sülearvutite mälu ja salvesti 

Põhjendus:  

Selle kriteeriumi eesmärk on tagada, et 

seadmeid ei kõrvaldata enneaegselt 

kasutusest ebapiisava mälumahu ja 

uuendatavuse tõttu, kuivõrd mõlemad 

Punkte antakse toodetele, millel on järgmised omadused.  

i) Muutmälu: 

- joodetud muutmälu mahutavusega vähemalt 8GB; või 

- võimalus muutmälu asendada ja uuendada (pistikdisain). 

ii) Massmälu:  

                                            
15 Varuosadele ja garantiile kahe eraldi hindamiskriteeriumi kehtestamise asemel võib need ühendada üheks kriteeriumiks, millega hinnatakse pakkumist üldiselt, sealhulgas garantii 

pikkust ja terviklikkust ning varuosade pakkumist. 
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võivad piirata võimalust kasutada tulevikus 

uut tarkvara ja täiustatud 
operatsioonisüsteeme. 

- võimalus lisada mälu massmälukandjate ühenduspesade kaudu; või 

- klaviatuuri sisse ehitatud täiendav massmälu (kõik ühes sülearvutite puhul).  

Muutmälu alakriteeriumid ei sobi kasutamiseks seadmetel, mil põhirakendused on ette nähtud pilvepõhiseks kasutamiseks. Seda 

kriteeriumi ei peaks kasutama selliste pakkumiste võrdlemiseks, milles pakutavad lahendused on erinevad, st integreeritud 

salvestus ja pilvesalvestus. 

Tõendamine:  

Pakkuja peab esitama teabe tarnitava(te) mudeli(te) mälu ja/või salvesti füüsilise disaini kohta. 

AC6. Aku tööaeg ja kasutusiga 

Põhjendus:  

Selle kriteeriumi eesmärk on eelistada 

akude pikemat kasutusiga, mis vähendab 

uute akude tootmisega seonduvaid 

keskkonnamõjusid. 

Punkte antakse pikema kasutusea eest, mis ületab vastavalt 500 tsüklit (säilitades 80 % mahutavuse)16. 

Maksimaalselt võib anda x punkti [täpsustatakse hiljem].  

 1000 tsüklit või rohkem: x punkti  

 800 tsüklit või rohkem: 0,6x punkti  

 kuni 799 tsüklit: 0,3x punkti 

Aku minimaalne tööaeg tundides määratakse vastavalt tellija nõudmistele. 

Tõendamine: 

Pakkuja peab esitama akuelementide või akupakkide katsearuande, mis näitab vastavust IEC EN 61960 katsele „vastupidavus 

tsüklites“, mis tehakse 25o C juures ja koormusel 0,2 It A või 0,5 It A (kiirendatud katsemenetlus).  

Vastavuse tõendamiseks võib kasutada osalist laadimist, kui vastav tarkvara on tehases vaikeseadena paigaldatud ning hanke 

kohased aku tööaja nõuded ja tsüklite arvu nõuded on täidetavad osalise laadimisega. 

Tooted, millel on ELi ökomärgis või muu ettenähtud kriteeriumidele vastav asjaomane I tüübi ökomärgis, loetakse vastavateks. 

AC7. Sülearvutite kettad 

Põhjendus:  

Selle kriteeriumi eesmärk on eelistada 

vastupidavamaid ja tugevamaid kettaid, 

mis taluvad paremini igapäevaseid lööke ja 

õnnetusi, kaitstes seeläbi väärtuslikke 

andmeid ja võimaldades pikendada 
seadmete kasutusiga. 

 

Punkte antakse juhul, kui sülearvuti peamise andmesalvesti katsetamisega on tõendatud, et see vastab vähemalt ühele järgmistest 

tingimustest:  

 

(i) kõvaketas peab vastu poolsinusoidaalsele põrutusele jõuga 400 G (töötades) ja 900 G (mittetöötades) 2 ms ilma, et 
andmed või ketta töö saaksid kahjustatud; 

(ii) kõvaketta kirjutamis-lugemispea tõmbub ketta pinnalt eemale hiljemalt 300 millisekundit pärast seda, kui on tuvastatud, 

et sülearvuti on töölaua kõrguselt (76 cm) mis tahes asendis maha kukkunud;  

(iii) kasutatakse pooljuhtketta tehnoloogiat, näiteks SSD või eMMC. 

 

                                            

16 Tsüklite arvu nõude võib täita akut osaliselt laadiva tarkvaraga. Sel juhul peab pakkuja eelpaigaldama selle tarkvara vaikimisi laadimisrežiimina.  
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Tõendamine:  

Pakkuja esitab tootesse integreeritud ketta või ketaste tehnilised kirjeldused. Need saadakse ketta tootjalt ning i variandi puhul peab 

olema lisatud IEC 62131 või samaväärsete nõuete kohane katsearuanne ja ii variandi puhul IEC 60068, osa 2-31: Ec 

(vabalangemine, menetlus 1) ning IEEE 1293 või samaväärsete nõuete kohane katsearuanne. 

Tooted, millel on ELi ökomärgis või muu ettenähtud kriteeriumidele vastav asjaomane I tüübi ökomärgis, loetakse vastavateks. 

AC8. Sülearvutite vastupidavuse 

katsetamine 

Põhjendus:  

Selle kriteeriumi eesmärk on eelistada 

sülearvuteid, mille disain ja toodang on 

vastupidavamad ja tugevamad ning taluvad 

paremini igapäevaseid koormusi ja 

õnnetusi, mis võib vähendada 

remondikulusid ja pikendada seadmete 
kasutusiga.   

 

Punkte antakse seadmetele, mis on läbinud IEC 60068, US MIL810G või samaväärsete nõuete kohased vastupidavuskatsed.  

Maksimaalselt võib anda x punkti [täpsustatakse hiljem]. 

 Juhuslik kukkumine (x/4 punkti) 

 Löögitaluvus (x/4 punkti)  

 Vibratsioonitaluvus (x/4 punkti) 

 Ekraani vastupidavus (x/8 punkti)  

 Temperatuuritaluvus (x/8 punkti) 

Funktsionaalsed toimivusnõuded ja katsete spetsifikatsioonid on esitatud kriteeriumide dokumendi I lisas. Rangemate 
spetsifikatsioonide kohaseid ettevõttesiseseid katseid aktsepteeritakse uuesti katsetamist nõudmata.  

Kohaldatavad katsed sätestatakse esmases tüübikatsetuse nõuetes, et kajastada toote ettenähtud kasutustingimusi. 

 

Tõendamine: 

Pakkuja peab esitama katsearuanded, mis näitavad, et mudeliga on tehtud katsed ning mudel vastas vastupidavuse 

funktsionaalsetele toimivusnõuetele. Katsetulemused peavad olema kolmanda isiku poolt kinnitatud. Kui sama mudeliga on tehtud 

samadele või rangematele tehnilistele kirjeldustele vastavaid katseid, aktsepteeritakse nende tulemusi ilma, et oleks vaja katseid 

korrata.  

Tooted, millel on ELi ökomärgis või muu ettenähtud kriteeriumidele vastav asjaomane I tüübi ökomärgis, loetakse vastavateks. 

AC9. Tahvelarvutite vastupidavuse 

katsetamine 

Põhjendus:  

Selle kriteeriumi eesmärk on eelistada 

tahvelarvuteid, mille disain ja toodang on 

vastupidavamad ja tugevamad ning taluvad 

paremini igapäevaseid koormusi ja 

õnnetusi, mis võib vähendada 

remondikulusid ja pikendada seadmete 

kasutusiga.   

 

Punkte antakse seadmetele, mis on läbinud IEC 60068, US MIL 810G või samaväärsete nõuete kohased vastupidavuskatsed. 

Maksimaalselt võib anda x punkti [täpsustatakse hiljem].  

 Juhuslik kukkumine (x/2 punkti) 

 Ekraani purunemiskindlus (x/2 punkti)  

Funktsionaalsed toimivusnõuded ja katsete spetsifikatsioonid on esitatud kriteeriumide dokumendi I lisas. Rangemate 

spetsifikatsioonide kohaseid ettevõttesiseseid katseid aktsepteeritakse uuesti katsetamist nõudmata.  

Tõendamine: 

Pakkuja peab esitama katsearuanded, mis näitavad, et mudeliga on tehtud katsed ning mudel vastas vastupidavuse 

funktsionaalsetele toimivusnõuetele. Katsetulemused peavad olema kolmanda isiku poolt kinnitatud. Kui sama mudeliga on tehtud 

samadele või rangematele tehnilistele kirjeldustele vastavaid katseid, aktsepteeritakse nende tulemusi ilma, et oleks vaja katseid 

korrata.  
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Tooted, millel on ELi ökomärgis või muu ettenähtud kriteeriumidele vastav asjaomane I tüübi ökomärgis, loetakse vastavateks. 

Olelusringi lõpu haldamine 
AC10. Toote lammutatavus 

Põhjendus:  

Selle kriteeriumi eesmärk on eelistada 

seadmeid, mille disain võimaldab neid 

hõlpsalt mõne minutiga lammutada. 

Olelusringi lõpus IT-toodete lammutamise 

suur ajakulu ja keerukus pärsivad neist 

kulu- ja keskkonnasäästu seisukohalt 

väärtuslike komponentide eemaldamist.  

 

Punkte antakse toodete väikese ajakuluga käsitsi lammutatavuse ja neist järgmiste komponentide eemaldatavuse eest17, välja 

arvatud tahvelarvutite, kompaktarvutite18 ja kaks ühes sülearvutite puhul:  

Kõik tooted: 

(i) arvutusfunktsioonidega seotud trükkplaadid >10 cm².  

Paikselt kasutatavad tooted, nt lauaarvutid: 

(ii) sisemised toiteallikad,  

(iii) kõvakettad. 

Kaasaskantavad tooted, nt sülearvutid: 

(iv) aku;  

(v)  kõvakettad ja kettaseadmed (v.a pooljuhtkettad). 

Arvutikuvarid 

(vi) ekraanipaneel > 100 cm2 (TFT komponent ja kilejuhid);  

(vii)  LED taustavalgustuse komponendid. 

Vastavaid komponente peab olema võimalik eemaldada üldkasutatavate tööriistadega19. Nende eemaldamiseks ei tohi kuluda 

rohkem aega, kui: 

arvutitel: 

– 600 sekundit; 

kuvaritel: 

– 400 sekundit, kui ekraani mõõt on alla 25 tolli;  

– 500 sekundit, kui ekraani mõõt on 25 tolli või rohkem, kuid alla 40 tolli;  

                                            
17

 Kui tarnitakse mitut sama tooteperekonna arhitektuuriga mudelit, nõutakse üksnes ühe esindusliku toote katsetamist. 
18

 Kompaktarvutiks loetakse nende kriteeriumide kohaldamisel sülearvuti, mis on vähem kui 21 mm paksune ja kaalub alla 1,8 kg. Kaks ühes arvuti (vt eraldi määratlus artikli 2 lõikes 

5), mis on kompaktarvuti välimusega, on kuni 23 mm paksune. Kompaktarvutil on väikese võimsusega protsessor ja pooljuhtketas. Reeglina ei ole sellisel arvutil optilist kettaseadet. 

Kompaktarvuti aku kestab kauem kui sülearvuti oma, tavaliselt üle 8 tunni. 
19

 Näiteks tangid, lõiketangid, kruvikeerajad, lõikeriistad ja haamrid vastavalt ISO 5742, ISO 1174, ISO 15601 või samaväärsele määratlusele). 
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– 600 sekundit, kui ekraani mõõt on 40 tolli või rohkem, kuid alla 55 tolli. 

Punkte antakse proportsioonis ettenähtud ajast vähem kuluva ajaga. maksimaalselt võib anda x punkti [täpsustatakse hiljem]:  

(i) üle 60 % väiksem: x punkti  

(ii) 31-60 % väiksem: 0,6x punkti  

(iii) 10-30 % väiksem: 0,3x punkti  

Tõendamine: 

Pakkuja peab lepingu sõlmimisel esitama „lammutuskatse aruande” vastavalt II lisas esitatud protokollile. Lammutuskatse peab 

läbi viima ringlussevõtuga tegelev spetsialiseeritud ettevõtja, kellel on elektri- ja elektroonikaseadmete romude töötlemise luba 

vastavalt jäätmete raamdirektiivi artiklile 23 või samaväärsete siseriiklike või rahvusvaheliste elektri- ja elektroonikaseadmete 

romude töötlemise eeskirjade või standardite kohane sertifikaat. Salvestuse asemel aktsepteeritakse kolmanda isiku kinnitust 

ajakulu kohta.  

Tooted, millel on ELi ökomärgis või muu ettenähtud kriteeriumidele vastav asjaomane I tüübi ökomärgis, loetakse vastavateks. 
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4.2 Kasutuselt kõrvaldatud arvutite ja kuvarite käitlemine 

Reguleerimisese 

 Reguleerimisese 

Arvutite ja kuvarite olelusringi lõpu haldamise teenuste hankimine 

 Põhikriteeriumid 4.2.1

4.2.1.1 Tehnilised kirjeldused 

TS1. Arvutite kogumise, puhastamise, 

korduskasutamise ja ringlussevõtu 

tagamine 

Põhjendus:  

Selle kriteeriumiga nõutakse, et osutataks 

olelusringi lõpus seadmete kogumisteenust, 

mis võimaldab maksimaalset 

korduskasutamist ja ringlussevõttu. Seda 

on võimalik saavutada seadmete kogumise 

ja sortimisega, misjärel neist kustutatakse 

tõhusalt andmed ja need puhastatakse ning 

seejärel katsetatakse, hooldatakse ja 

uuendatakse. Vajaduse korral toimub 

kõrvaldamine või ringlussevõtt ressursside 

taaskasutamiseks vastavalt kõrgeimatele 

keskkonnastandarditele.  

Pakkujad peavad pakkuma korduskasutuse ja ringlussevõtu teenust kindlaksmääratud seadmeliikidele, mille kasutusiga on läbi 

saanud. Korduskasutatud või ringlussevõetud seadmete osakaalu kohta esitatakse aruanne. Pakkuja peab tõendama, kuidas ta 

korraldab üldteenuse järgmisi aspekte (olenevalt seadmete liigist, seisundist ja hulgast peab ametiasutus ära märkima järgmised 

punktid; lisaks võib ta kaaluda hindamiskriteeriumit, millega eelistatakse nt kõrgemat korduskasutuse või ringlussevõtu määra 

pakkuvaid pakkujaid):  

- Kogumine: 

- konfidentsiaalne käitlemine ja andmete kustutamine (kui seda ei tee asutus ise);  

- katsetamine, hooldamine ja uuendamine20;  

- edasimüük korduskasutamiseks ELis; 

- lammutamine ringlussevõtu ja kõrvaldamise eesmärgil. 

Esemete korduskasutamiseks ettevalmistamine ning ringlussevõtu- ja kõrvaldamistoimingud peavad täielikult vastama 

(uuestisõnastatud) elektri- ja elektroonikaseadmete romude direktiivi 2012/19/EL 21 artiklile 8 ning VII ja VIII lisale.  

Tõendamine:  

Pakkuja peab kirjeldama kogumise, andmeturbe, katsetamise, korduskasutuseks edasimüügi ning ringlussevõtu ja kõrvaldamise 

korraldust. Kirjeldus peab sisaldama kasutatavate elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlemiskeskuste tegevuslube, mis 

kehtivad kogu lepingu kehtivusaja. Olenevalt käitlemise kohast aktsepteeritakse järgmisi tõendeid: 

- ELi ettevõtjate puhul: kehtiv luba, mille on välja andnud riigi pädev asutus vastavalt direktiivi 2008/98/EÜ artiklile 23, 

                                            
20

 Mõned liikmesriigid on välja töötanud standardid ja/või süsteemid, millele ametiasutused võivad soovida viidata, et näha üksikasjalikumalt ette seadmete korduskasutamiseks ja 

edasimüügiks ettevalmistamise viis. 
21 Kui ametiasutusele on teada, et mõistlikult lähedal puuduvad ringlussevõtu võimalused, võib olla sobivam nõuda seadmete toimetamist ametlikku elektri- ja elektroonikaseadmete 

romude kogumispunkti.   
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või kolmanda isiku välja antud vastavussertifikaat EN 50625-1 tehniliste nõuete täitmise kohta; 

- ELi-väliste ettevõtjate puhul: kolmanda isiku välja antud vastavussertifikaat selles kriteeriumis sätestatud elektri- ja 

elektroonikaseadmete romudega seotud miinimumnõuete, EN 50625-1 tehniliste nõuete või muu üldkasutatava 

vastavussüsteemi22 nõuete täitmise kohta. 

 

 

4.2.1.2 Hankelepingu täitmise tingimused 

CPC1. Seadmete oleku aruandlus  

Põhjendus:  

Selle kriteeriumi eesmärk on tagada, et 

kogutud seadmeid vastavalt kavandatule ka 

tegelikult korduskasutatakse või ringlusse 

võetakse. 

Edukas pakkuja peab esitama aruande inventariloendis olevate seadmete oleku kohta, kui kõik seadmed on korduskasutamiseks või 

ringlussevõtuks/kõrvaldamiseks töödeldud. Aruandes märgitakse ära korduskasutatud või ringlusse võetud ühikute osakaal ning kas 

need jäid ELi või eksporditi. 

CPC2. Korduskasutus- ja 

ringlussevõtukeskuste töö  

Põhjendus:  

Selle kriteeriumi eesmärk on tagada, et 

lepingu täitmisel kasutatakse rangetele 

keskkonnanõuetele vastavaid 

ringlussevõtukeskusi. 

Edukas pakkkuja peab esitama kehtivad sertifikaadid, mis tõendavad lepingu täitmisel kasutatavate korduskasutus- või 

ringlussevõtukeskuste tegevuslubade olemasolu.  

 

 Lisakriteeriumid 4.2.2

4.2.2.1 Tehnilised kirjeldused 

TS1. Arvutite kogumise, puhastamise, Pakkujad peavad pakkuma korduskasutuse ja ringlussevõtu teenust kindlaksmääratud seadmeliikidele, mille kasutusiga on läbi 

                                            
22

 Koostamise ajal loetakse neile nõuetele vastavaks järgmisi vastavussüsteeme: WEEELABEX:2011 standard „Treatment of WEEE“; elektroonika ringlussevõtjate standard 

„Responsible Recycling“ (R2:2013); e-Stewardsi standard 2.0: Responsible Recycling and Reuse of Electronic Equipment; Austraalia/Uus-Meremaa standard AS/NZS 5377:2013 

„Collection, storage, transport and treatment of end-of-life electrical and electronic equipment“. 
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korduskasutamise ja ringlussevõtu 

tagamine 

Põhjendus:  

Selle kriteeriumiga nõutakse, et osutataks 

tööea lõpus seadmete kogumisteenust, mis 

võimaldab maksimaalset korduskasutamist 

ja ringlussevõttu. Seda on võimalik 

saavutada seadmete kogumise ja 

sortimisega, misjärel neist kustutatakse 

tõhusalt andmed ja need puhastatakse ning 

seejärel katsetatakse, hooldatakse ja 

uuendatakse. Vajaduse korral toimub 

kõrvaldamine või ringlussevõtt ressursside 

taaskasutamiseks vastavalt kõrgeimatele 

keskkonnastandarditele. 

saanud. Korduskasutatud või ringlussevõetud seadmete osakaalu kohta esitatakse aruanne. Pakkuja peab tõendama, kuidas ta 

korraldab üldteenuse järgmisi aspekte (olenevalt seadmete liigist, seisundist ja hulgast peab ametiasutus ära märkima järgmised 

punktid; lisaks võib ta kaaluda hindamiskriteeriumit, millega eelistatakse nt kõrgemat korduskasutuse või ringlussevõtu määra 

pakkuvaid pakkujaid):  

- kogumine; 

- konfidentsiaalne käitlemine ja andmete kustutamine (kui seda ei tee asutus ise; nõuded määrab tellija);  

- katsetamine, hooldamine ja uuendamine23; 

- edasimüük korduskasutamiseks ELis; 

- lammutamine ringlussevõtu ja kõrvaldamise eesmärgil. 

Esemete korduskasutamiseks ettevalmistamine ning ringlussevõtu- ja kõrvaldamistoimingud peavad täielikult vastama 

(uuestisõnastatud) elektri- ja elektroonikaseadmete romude töötlemise direktiivi 2012/19/EL 21 artiklile 8 ning VII ja VIII lisale. 

Tõendamine:  

Pakkuja peab kirjeldama kogumise, andmeturbe, katsetamise, korduskasutuseks edasimüügi ning ringlussevõtu/kõrvaldamise 

korraldust. Kirjeldus peab sisaldama kasutatavate elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlemiskeskuste tegevuslube, mis 

kehtivad kogu lepingu kehtivusaja. Olenevalt käitlemise kohast aktsepteeritakse järgmisi tõendeid: 

- ELi ettevõtjate puhul: kehtiv luba, mille on välja andnud riigi pädev asutus vastavalt direktiivi 2008/98/EÜ artiklile 23, 

või kolmanda isiku välja antud vastavussertifikaat EN 50625-1 tehniliste nõuete täitmise kohta; 

- ELi-väliste ettevõtjate puhul: kolmanda isiku välja antud vastavussertifikaat selles kriteeriumis sätestatud elektri- ja 

elektroonikaseadmete romudega seotud miinimumnõuete, EN 50625-1 tehniliste nõuete või muu üldkasutatava 

vastavussüsteemi24 nõuete täitmise kohta. 

4.2.2.2 Hindamiskriteeriumid 

 AC1. Inventari jälgimissüsteem  

Põhjendus:  

Selle kriteeriumi eesmärk on soodustada 

Punkte antakse pakkujatele, kes kasutavad jälgimissüsteemi, milles igal tellija inventariloendis oleval esemel on unikaalne 

jälgimisnumber. Süsteem peab võimaldama vaadata korduskasutatavate või ringlusse võetud esemete osakaalu ning kas need jäid 

ELi või eksporditi.  

                                            
23

 Mõned liikmesriigid on välja töötanud standardid ja/või süsteemid, millele ametiasutused võivad soovida viidata, et näha üksikasjalikumalt ette seadmete korduskasutamiseks ja 

edasimüügiks ettevalmistamise viis. 
24

 Koostamise ajal loetakse neile nõuetele vastavaks järgmisi vastavussüsteeme: WEEELABEX:2011 standard „Treatment of WEEE“; elektroonika ringlussevõtjate standard 

„Responsible Recycling“ (R2:2013); e-Stewardsi standard 2.0: Responsible Recycling and Reuse of Electronic Equipment; Austraalia/Uus-Meremaa standard AS/NZS 5377:2013 

„Collection, storage, transport and treatment of end-of-life electrical and electronic equipment“. 
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jälgimissüsteemide kasutamist, mis 

võimaldavad tellijatel kontrollida neilt 

kogutud seadmete edasist saatust. 

Tõendamine:  

Pakkuja peab kirjeldama kasutatavat jälgimissüsteemi.  

AC2. Ringlussevõttu soodustav 

lammutamine 

Põhjendus:  

Selle kriteeriumi eesmärk on soodustada 

seadmete valikulist lammutamist, et 

maksimaalselt taaskasutada väärtuslikke 

ressursse ning minimeerida 

kõrvaldamisega seonduvaid 

keskkonnamõjusid.  

Punkte antakse pakkujatele, kes lammutavad seadmed ja eemaldavad (enne edasist töötlemist) ringlusse võetavad komponendid 

vastavalt standardi EN 50625-1 lisadele A2–A6.  

Tõendamine:  

Pakkuja peab tõendama lepingu täitmisel kasutatavate lammutuskeskuste nõuetelevastavust.  

4.2.2.3 Hankelepingu täitmise tingimused 

CPC1. Seadmete oleku aruandlus  

Põhjendus:  

Selle kriteeriumi eesmärk on tagada, et 

kogutud seadmeid vastavalt kavandatule ka 

tegelikult korduskasutatakse või ringlusse 

võetakse. 

Edukas pakkuja peab esitama aruande inventariloendis olevate seadmete oleku kohta, kui kõik seadmed on korduskasutamiseks või 

ringlussevõtuks või kõrvaldamiseks töödeldud. Aruandes märgitakse ära korduskasutatud või ringlussevõetud esemete osakaal. 

CPC2. Korduskasutus- ja 

ringlussevõtukeskuste töö  

Põhjendus:  

Selle kriteeriumi eesmärk on tagada, et 

lepingu täitmisel kasutatavad 

ringlussevõtukeskused vastavad rangetele 

keskkonnanõuetele. 

Edukas pakkkuja peab esitama kehtivad sertifikaadid, mis tõendavad lepingu täitmisel kasutatavate korduskasutus- või 

ringlussevõtukeskuste tegevuslubade olemasolu. 

Samuti tuleb esitada kehtivad kinnitused, et enne töötlemist on teostatud lammutamine vastavalt standardi EN 50625-1 lisadele A2–

A6.  
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5. OLELUSRINGI KULUDE ARVESTAMINE  

Olelusringi kulude arvestamine on meetod, mida saab kasutada IT-seadmete omamise kogukulu (ja võimalusel mõningate keskkonnaalaste 

välismõjude) hindamiseks. Selle meetodi abil saab teha tulemuslikke pikaajalisi investeerimisotsuseid, kuna mõningad kuluaspektid ei pruugi olla 

otsustajale kohe nähtavad, nt võidakse suurema alginvesteeringuga saavutada väiksemad olelusringi kulud, kaasaskantavate seadmete parem 

vastupidavus ning väiksemad remondi- ja uuenduskulud. Kui arvesse võetakse ka välismõjusid, on olelusringi kulude arvestamine eriti sobiv 

parema keskkonnatoime saavutamiseks. 

Hankeetapil tehtavad otsused võivad oluliselt mõjutada ülalpidamiskulusid. Hinnangute kohaselt võivad IT-seadmete ülalpidamiskulud – 

elektriarved, seadmete remont ja riistvara uuendamine – tavaliselt moodustada olelusringi kuludest 8–13 % (kuvaritel) ja 56–83 % (arvutitel). 

Seetõttu on IT-seadmete ostul oluline kaaluda olelusringi kulusid.  

Oluline osa nimetatud ülalpidamiskuludest on elektritarbimine tööolekus (kuvaritel ja arvutitel) ning oote- ja puhkeolekus (arvutitel). 

Elektrikulud moodustavad üldjuhul suurima osa ülalpidamiskuludest – tavaliselt 2–15 % olelusringi kuludest. Kõige rohkem elektrit tarbivad 

lauaarvutid koos kuvaritega. Lauaarvutite puhul on eriti oluline tööolek, mida aga Energy Star piisavalt arvesse ei võta, mistõttu riistvara 

täiustamisega võrdselt olulised võivad olla strateegiad, mis ei keskendu üksnes seadmetele, nagu näiteks töötajate õpetamine tööpäeva lõpus 

arvuteid välja lülitama ning arvutite operatsioonisüsteemide tööd optimeeriv tarkvarahaldus.  

ELi arvutite ja kuvarite KHRi kriteeriumidel on positiivne mõju mõningatele tähtsaimatele kulukeskustele, mida tuleks arvutite ja kuvarite 

„masinapargi“ olelusringi käigus arvesse võtta. Neid kirjeldatakse lühidalt allpool, kuid tuleb arvestada, et potentsiaalne kasu sõltub alati 

organisatsiooni IT-vajaduste erisustest (nt paiksed või kaasaskantavad seadmed, lõppkasutajad, eeldatav töökeskkond): 

o Riistvara (lauaarvutitel ja sülearvutitel hinnanguliselt 17–44 % olelusringi kuludest
25

 ning kuvaritel 87–92 %) 

- Hindamiskriteeriume saab kasutada tugevamate kaasaskantavate seadmete konkurentsivõimelise hinnakujunduse ning 

kauemkestvate akude või muude komponentide soodustamiseks.   

o Kasutamine (hinnanguliselt 8–15% % olelusringi kuludest) 

- Tehniliste spetsifikatsioonidega saab ette näha, et ostetakse Energy Stari nõuetele vastavaid seadmeid. See tagab lauaarvutite 

puhul elektrisäästu vahemikus vähemalt 47–64 %, olenevalt jõudlusest, ning kuvarite puhul 32–75 %, olenevalt ekraani suurusest 

(aluseks on arvutused Energy Star v5.0 seadmete asendamise kohta v6.0 vastavate seadmetega).  

                                            
25

 Arvutite puhul väheneb seadme hinna osakaal olelusringi kuludest, kui kasutusiga pikeneb. Samas piiravad pikaajaliste riistvarakulude vähendamise võimalusi teataval määral 

kasutusea pikenemisega kaasnevad hooldus- ja uuendamiskulud.  
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- Hindamiskriteeriumidega saab soodustada veelgi väiksemat elektritarbimist, mis võib moodustada seadmete peamistest 

ülalpidamiskuludest kuni 80 %
26

. 

o Tugi ja uuendused (laua- ja sülearvutitel hinnanguliselt 54–70 % olelusringi kuludest) 

- Uuendatavuse, asendatavuse ja remonditavuse kriteeriumid suunavad turgu pakkuma pikemaid garantiiaegu ja hoolduslepinguid.  

- Süle- ja tahvelarvutite vastupidavusega seotud hindamiskriteeriumide eesmärk on soodustada tugevama disainiga 

kaasaskantavaid seadmeid. See võib aidata pikendada toodete kasutusiga, näiteks sülearvutite puhul vähemalt ühe aasta võrra, 

ning vähendada õnnetuskahjude ja toodete rikete parandamisega seotud kulusid. 

- Uuendatavuse, asendatavuse ja remonditavuse kriteeriumid suunavad turgu pakkuma tulevikus konkurentsivõimelise hinnaga 

varuosi ning hõlpsamini remonditavaid ja uuendatavaid tooteid. Viimane soodustab kaasaskantavaid seadmeid, mille aku on 

vahetatav ja mälu suurendatav. 

- Aku tööaja ja vastupidavuse hindamiskriteerium suunab turgu pakkuma akusid, mis võivad kesta standardakudest üle kolme 

korra kauem.  

o Kasutusea lõpp  

- Kasutuselt kõrvaldatud seadmete käitlemise kriteeriume saab kasutada, et suunata tootjaid ja spetsialiseeritud elektri- ja 

elektroonikaseadmete romude käitlejaid tegema pakkumisi olelusringi lõppu jõudnud seadmetele. See võib aidata realiseerida 

seadmeid jääkväärtusega, mis on korduskasutatavatel seadmetel hinnanguliselt kuni 7 % algmaksumusest ja ringlussevõtu puhul 

kuni 2 % algmaksumusest, olenevalt seadme liigist, vanusest ja seisundist
27

.  

Kulude kokkuhoiu potentsiaali tuleb siiski vaadelda IT-seadmete üldise haldamise kontekstis. Tootlikkuse säilitamiseks on tarvis nii riistvara kui 

tarkvara optimeerida ja mõlemast sõltub osaliselt ka toote kasulik tööiga. Seega, isegi kui arvutit saab uuendada ja selle mälu laiendada, näitavad 

tõendid, et tarkvaraprobleemid võivad aja möödudes oluliselt suurendada iga-aastaseid tehnilise toe kulusid. 

                                            
26

 Samuti võib olla võimalik välja arvutada bürooruumide elektriliste kliimaseadmetega jahutamise vajaduse vähenemise väärtus. Arvutid ja kuvarid toodavad suvel olulise osa 

bürooruumide liigsoojusest, mis võib kaasa tuua mugavusjahutussüsteemide paigaldamise. 
27

 Seadmeid saab jääkväärtusega edasi müüa üksnes juhul, kui investeerida seadmete edasimüügiks ettevalmistamisse – tavaliselt hõlmab see andmete kustutamist, katsetamist, 

uuendamist ja tarkvara paigaldamist.  
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I lisa. Süle- ja tahvelarvutite vastupidavuskatse tingimused 

Katse Katsetingimused ja funktsionaalsed toimivusnõuded Katsemeetod 

Juhuslik kukkumine 

(sülearvutid ja 

tahvelarvutid) 

Miinimumtingimused  

Sülearvuti kukutatakse vähemalt 76 cm (30 tolli28) kõrguselt kõvale 

pinnale. See peab kukkuma vähemalt üks kord igale alumisele küljele ja 

alumisele nurgale.  

 

Funktsionaalne nõue  

Süle- või tahvelarvuti peab olema katse ajal välja lülitatud ning pärast iga 

kukkumist peab see edukalt alglaadima. Pärast iga katset peab korpus 

jääma terveks ja ekraan olema kahjustamata. 

IEC 60068  

Osa 2-31: Ec 

(vabalangemine, 

menetlus 1) 

 

Ekraani 

vastupidavus 

(sülearvutid ja 

tahvelarvutid) 

Miinimumtingimused  

Toode asetatakse tasasele pinnale ja tehakse kaks koormuskatset:  

1. Sülearvuti kaanele või tahvelarvuti ekraanile asetatakse 

ühtlaselt jaotuv vähemalt 50 kg koormus.  

2. Ekraani keskosas asetatakse ligikaudu 3 cm läbimõõduga alale 

vähemalt 25 kg koormus.  

Funktsionaalne nõue  

Pärast iga koormuse rakendamist kontrollitakse ekraani pinda ja piksleid, 

et veenduda joonte, täppide ja pragude puudumises. 

Taotleja peab 

kinnitama, milliseid 

katseseadmeid ja -

tingimusi kasutati. 

 

Põrutuskindlus Miinimumtingimused  

Toote ülemisele, alumisele, paremale, vasakule ja tagumisele küljele 

rakendatakse kolm korda poolsiinuslaine löögiimpulssi vähemalt 40G 

vähemalt 6 ms jooksul.  

Funktsionaalne nõue  

Sülearvuti peab katse ajal olema sisse lülitatud ning käivitatud peab olema 

mõni tarkvararakendus. Pärast katset peab see edasi töötama. 

IEC 60068  

Osa 2-27: Ea 

Osa 2-47  

 

Vibratsioonikindlus Miinimumtingimused  

Toote ülemise, alumise, vasaku, parema, eesmise ja tagumise telje otsale 

rakendatakse juhuslikku sinusoidset vibratsiooni sagedusega 5 Hz kuni 

vähemalt 250 Hz vähemalt ühe võnketsükli jooksul telje kohta.  

Funktsionaalne nõue  

Sülearvuti peab katse ajal olema sisse lülitatud ning käivitatud peab olema 

mõni tarkvararakendus. Pärast katset peab see edasi töötama. 

IEC 60068  

Osa 2-6: Fc  

Osa 2-47 

Temperatuuritaluvus Miinimumtingimused  

Sülearvutiga tehakse katsekambris läbi vähemal neli 24-tunnist 

katsetsüklit. Külma katsetsükli käigus temperatuuril – 25 °C ning kuiva ja 

kuuma tsükli käigus temperatuuril + 40 °C peab sülearvuti olema sisse 

lülitatud. Külma katsetsükli käigus temperatuuril – 50 ° ning kuiva ja 

kuuma katsetsükli käigus temperatuurivahemikus + 35 kuni + 60 ° peab 

sülearvuti olema välja lülitatud. 

Funktsionaalne nõue:  

IEC 60068  

Osa 2-1: Ab/e  

Osa 2-2: B 

 

                                            
28

 US Department of Defence standard MIL-STD-810G Method 516.6 Specification VI ‘Transit drop test’. 
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Pärast iga katsetsüklit kontrollitakse, kas sülearvuti töötab. 
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II lisa. Lammutuskatse protokoll 

 a) Mõisted ja määratlused 

(i) Asjaomased osad ja komponendid: osad ja/või komponendid, millele eemaldamisprotsess on 

suunatud. 

(ii) Demonteerimise samm: toiming, mis lõpeb mõne osa eemaldamise või tööriista 

vahetamisega. 

 

b) Töötingimused eemaldamise ajal 

(i) Töötajad: katse teeb üks inimene. 

(ii) Katseeksemplar: katse käigus kasutatav näidistoode ei tohi olla kahjustatud. 

(iii) Eemaldamiseks kasutatavad tööriistad: eemaldamiseks kasutatakse mootorita või mootoriga 

standardseid kaubandusvõrgus saadaolevaid tööriistu (nt tangid, kruvikeeraja, lõikeriistad ja 

haamrid, mis on määratletud standardites ISO 5742, ISO 1174 ja ISO 15601).  

(iv) Eemaldamise käik: eemaldamise käik dokumenteeritakse ning, kui katse peab tegema kolmas 

isik, esitatakse teave neile, kes eemaldamisega tegelevad. Käik esitatakse sammudena, mida 

kolmas osapool peab järgima. 

(v) Mõõtmine Eemaldamise aja mõõtmiseks mõõdetakse mõõtevahendiga aeg eemaldamise 

käigu dokumentatsioonis loetletud esimese sammu algusest kuni viimase sammu lõpuni. 

 

c) Katsetingimuste ja -sammude dokumenteerimine 

(i) Katsesammude dokumenteerimine: eemaldamise käigu eraldi sammud dokumenteeritakse 

ning loetletakse igaks sammuks vajalikud tööriistad.  

(ii) Dokumenteerimisvahendid: komponentide eemaldamisest tehakse fotod ning see 

jäädvustatakse videole, mille salvestisel peab näha olema salvestuse ajakood. Videol ja fotodel 

peavad eemaldamise käigu sammud olema selgelt äratuntavad.  


