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  2021-92التعليمات الفنية االلزامية 
  والمراوح التصميم المراعي للبيئة ألجهزة التكييف

)27\6\2021(  
  
  )1مادة (

  الموضوع والمجال 
تؤسس هذه التعليمات الفنية اإللزامية متطلبات التصميم المراعي للبيئة للمكيفات التي تعمل بشكل   -1

كيلوواط أثناء التبريد، أو التدفئة إذا لم يكن  12تساوي رئيسي بالكهرباء ذات قدرة إسمية أقل من أو 
واط، وذلك حتى  125هناك وظيفة تبريد، والمراوح ذات قدرة إسمية كهربائية داخلة أقل من أو تساوي 

 يتم طرحها في السوق.
 يستثنى من مجال هذه التعليمات ما يلي:   -2

 دم مصادر طاقة غير كهربائية. خاألجهزة التي تست  - أ
المكثف أو المبخر، من خالل الهواء كوسط ناقل للحرارة  فيها ستخدمأجهزة التكييف التي ال يُ   -ب

 أو كليهما.
  
  )2مادة (

 التعريفات
) من التعليمات الفنية 2للتعريفات الواردة في المادة (باإلضافة ألغراض هذه التعليمات، تسري التعريفات التالية 

تأسيس إطاٍر عام لوضع متطلبات التصميم المراعي للبيئة للمنتجات ب) الخاصة 2019- 80اإللزامية رقم (
 :المستخدمة للطاقة

، أو تدفئتهأو هواء حّيز داخلي جهاز قادر على تبريد  (مكّيف): )Air Conditionerجهاز تكييف (  -1
 electric( بواسطة ضاغط كهربائيالتي تتم  مادة التبريد باستخدام دورة ضغط بخار كليهما،

compressor( تنقية الهواء وأمكيفات التي توفر وظائف إضافية مثل إزالة الرطوبة ال، بما في ذلك 
التي أو األجهزة  ،مقاومة الكهربائيةبالالتسخين وسائل  بواسطةلهواء لأو التسخين اإلضافي  ،التهوية وأ

ر أو على جانب المبخّ ف الذي يتشكل اثكتماء المالف (إما تستخدم الماء للتبخر على المكثّ  يمكن أن
أي  على العمل دون استخدام مياه إضافية، ًا أيضاً )، بشرط أن يكون الجهاز قادر الماء المضاف خارجياً 
 .باستخدام الهواء فقط

): مكّيف يتم فيه، أثناء عملية التبريد أو Double Duct Air Conditionerمكّيف ثنائي المجرى (  -2
ثف أو المبخر من المحيط الخارجي إلى وحدة التكييف من خالل مجرى، التدفئة، إدخال الهواء إلى المك
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وٕاخراجه إلى المحيط الخارجي من خالل مجرى ثاني. ويتم وضعه بشكل كامل داخل الحّيز المراد 
 تكييفه بالقرب من الجدار. 

بريد أو ): مكّيف يتم فيه، أثناء عملية التSingle Duct Air Conditionerمكّيف أحادي المجرى (  -3
التدفئة، إدخال الهواء إلى المكثف أو المبخر من الحّيز الذي يحتوي على وحدة التبريد، ويتم إخراجه 

 إلى خارج هذا الحّيز. 

): قدرة التبريد أو التدفئة لدورة ضغط بخار مادة التبريد Rated Capacity) (Pratedالقدرة اإلسمية (  -4
 قياسية. لوحدة التكييف عند الظروف اإلسمية ال

 أو اإلنسان جسم حول للهواء إلحداث حركةٍ  أساسي بشكل مصمم ): جهازcomfort fanالمروحة (  -5
 مثل إضافية وظائف أداء يمكنها التي المراوح ذلك في بما الشخصية، التبريد لراحة منه جزءٍ  على

 اإلضاءة.
ائية الداخلة للمروحة بوحدة الواط : القدرة الكهرب)fan power input) (PF( لمروحةل الداخلةقدرة ال  -6

]W عندما تعمل بأقصى معدل تدفق هواء مصّرح به، تقاس عند تفعيل الحركة الميكانيكية لتوزيع [
 ) عندما يسري ذلك. oscillating mechanismالهواء (

  ألغراض مالحق هذه التعليمات، هناك تعريفات إضافية واردة في الملحق األول.
  
  )3مادة (

 التصميم المراعي للبيئة  متطلبات
 ).1متطلبات التصميم المراعي للبيئة للمكيفات والمراوح واردٌة في الملحق (  -1
  ).2يجب قياس وحساب االمتثال لمتطلبات التصميم المراعي للبيئة وفقًا للمتطلبات الواردة في الملحق (  -2

  
  )4مادة (

 تقييم المطابقة
 2019-80) من التعليمات الفنية اإللزامية 8ة المشار إليه في المادة (فيما يتعلق بإجراء تقييم المطابق  -1

، عام لوضع متطلبات التصميم المراعي للبيئة للمنتجات المستخدمة للطاقة تأسيس إطارالخاصة ب
) 5) أو نظام اإلدارة الوارد في ملحق (4يجب أن يكون إما الضبط الداخلي للتصميم الوارد في ملحق (

 يمات.من تلك التعل
، يجب أن يحتوي 2019-80) من التعليمات الفنية اإللزامية 8ألغراض تقييم المطابقة وفقًا للمادة (  -2

 ) من هذه التعليمات. 2ملف الوثائق الفنية على نتائج الحسابات الواردة في ملحق (
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  ) 5مادة (
 إجراء التحقق ألغراض الرقابة على السوق

) من هذه التعليمات عند قيامها بتنفيذ 3جراء التحقق الموصوف في ملحق (يجب على الجهة المختصة تطبيق إ
وذلك لتلبية  2019-80) من التعليمات الفنية اإللزامية 3عمليات الرقابة على السوق المشار إليها في المادة (

  ) من هذه التعليمات.  1المتطلبات الواردة في ملحق (
  
  ) 6مادة (

  المرجعيات المقارنة
) للمكيفات األفضل أداءًا المتوفرة في السوق في وقت indicative benchmarksالمقارنة اإلرشادية ( مرجعيات

 ) من هذه التعليمات.4دخول هذه التعليمات حّيز التنفيذ واردٌة في ملحق (
  
  ) 7مادة (

  المراجعة 
  على لجنة التعليمات الفنية االلزامية مراجعة هذه التعليمات حيثما يتطلب ذلك.

 الخاص والنهج قدرة الصوت، ومستوى الكفاءة متطلبات بتقييم الخصوص وجه على المراجعة تقوم أن يجب
 الخاصة اللوائح ونطاق ،)GWP( قيمة منخفضة من االحتباس الحراري الكامن ذات استخدام مواد التبريد بتعزيز

 مدى أيضاً  المراجعة تقّيم يجب أن. األجهزة أنواع من السوق حصة في والتغييرات المحتملة الهواء بمكيفات
 االعتبارات في ذلك بما القياس، وطريقة الموسمي والحساب التشغيل، وٕايقاف االستعداد وضع متطلبات مالءمة
  والتدفئة. التبريد مواسم نطاق في الهواء مكيفات لجميع محتملة موسمية وقياس حساب طريقة بتطوير المتعلقة

  
  ) 8مادة (

  السريان
 التعليمات بعد سنة من تاريخ إصدارها. تسري هذه

  
  )9مادة (

 إزالة التعارض

 .أحكامها مع يتعارض ما كل ُيلغى التنفيذ، حيز التعليمات هذه دخول تاريخ من إعتباراً 
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  )10(ادة م
  صتفسير النصو 

 الفنيةفي حال ظهور خالف في تفسير أحد نصوص هذه التعليمات، يعتمد التفسير الصادر عن لجنة التعليمات 
  .اإللزامية

  
  )11(مادة 

  تحديد الجهة المختصة
 يقوم رئيس المؤسسة بتنسيب الجهات المختصة بالرقابة على تطبيق هذه التعليمات الى مجلس الوزراء الستصدار

  .قرار بذلك
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  )1ملحق (
  للمكيفات والمراوح متطلبات التصميم المراعي للبيئة

  
 ه التعليمات:هذألغراض مالحق السارية التعريفات   -1

 مكيف قادر على التبريد والتدفئة. ): Reversible air conditionerمكيف عكسي (  )1(
): مزيج من درجات الحرارة Standard rating conditionsالظروف اإلسمية القياسية (  )2(

) يصف الظروف التشغيلية عند تحديد مستوى قدرة Tj) والخارجي (Tinللحيز الداخلي (
أو النسبة اإلسمية لكفاءة \أو معدل تدفق الهواء اإلسمي و\القدرة اإلسمية و أو\الصوت و

) 2) كما هو وارد في الجدول (COPratedأو معامل األداء اإلسمي (\) وEERratedالطاقة (
 ).2من ملحق (

): هي درجة حرارة الثيرمومتر Indoor temperature) (Tinدرجة حرارة الحيز الداخلي (  )3(
مع الرطوبة النسبية المشار إليها من ِقبل درجة  ]°Cواء في الحيز الداخلي بوحدة [الجاف لله

 حرارة الثيرمومتر الرطب المقابلة لها. 
): هي درجة حرارة الثيرمومتر Outdoor temperature) (Tjدرجة حرارة الحيز الخارجي (  )4(

المشار إليها من ِقبل درجة  مع الرطوبة النسبية ]°Cالجاف للهواء في الحيز الخارجي بوحدة [
 حرارة الثيرمومتر الرطب المقابلة لها.

): هي Rated energy efficiency ratio) (EERratedالنسبة االسمية لكفاءة الطاقة (  )5(
] مقسومة على القدرة اإلسمية الكهربائية kWالقدرة المصّرح عنها لعملية التبريد بوحدة [

] للمكيف عندما تتم عملية التبريد وفق الظروف اإلسمية kWة [الداخلة في عملية التبريد بوحد
  القياسية. 

): هي القدرة Rated coefficient of performance) (COPratedمعامل األداء اإلسمي (  )6(
] مقسومة على القدرة اإلسمية الكهربائية الداخلة في kWالمصّرح عنها لعملية التدفئة بوحدة [

 ] للمكيف عندما تتم عملية التدفئة وفق الظروف اإلسمية القياسية.kW[عملية التدفئة بوحدة 
لما يساهم ياس مق :Global warming potential( (GWP)(االحتباس الحراري الكامن   )7(

مادة التبريد في االحتباس دورة ضغط بخار  أثناءمن مادة التبريد  كغم 1كمية فيه استخدام 
ثاني أكسيد الكربون على مدى فترة بالكتلة المكافئة من ه عن ، معبرٌ الحراري بشكل تقديري

هناك جداول في تعليمات أوروبية خاصة بمقادير االحتباس الحراري  عام. 100زمنية تبلغ 
 الكامن لجميع مواد التبريد.

متصًال أو مروحة الأو التي يكون فيها المكّيف  حالة): الOff modeوضع إيقاف التشغيل (  )8(
 اً أيض التشغيل وضع إيقافأن أي وظيفة. كما  يقدماندر الطاقة الرئيسي وال مصمتصلًة ب
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وظائف تهدف إلى فقط  تقدمالتي  الظروفحالة وضع التوقف، فضًال عن  ُيعتبر إشارة إلى
الخاصة بالتوافق  2017-68التعليمات الفنية اإللزامية ضمان التوافق الكهرومغناطيسي وفق 

 .الكهرومغناطيسي
متصًال أو  التي يكون فيها المكّيف أو المروحةحالة ال ):Standby mode( االستعدادوضع   )9(

على النحو عمل يل هذا المصدر منالداخلة بمصدر طاقة رئيسي ويعتمد على الطاقة متصلًة 
تستمر لفترة غير محددة: وظيفة إعادة يمكن أن  التيالمهام التالية،  فقط ويوفر المعّد له،

أو عرض \التنشيط، وإعادة تمكين وظيفة لفقط مع إشارة يفة إعادة التنشيط التنشيط، أو وظ
  .المعلومات أو الحالة

وظيفة تسهل تنشيط األوضاع األخرى،  ):Reactivation function( وظيفة إعادة التنشيط  )10(
داخلي،  وحساسعد، تحكم عن بُ ال يشملعد عن بُ مفتاح الوضع النشط، عن طريق  هابما في
 .الوظيفة الرئيسية هاوفر وظائف إضافية، بما فيلمكيف يقت ؤ وم

توفر  متواصلةوظيفة ): Information or status display(عرض المعلومات أو الحالة   )11(
 عرض الوقت. وتشمل، عرضمعلومات أو تشير إلى حالة الجهاز على شاشة 

الصوت المثّقل فئة ): مستوى قدرة Sound power level) (LWAقدرة الصوت (مستوى   )12(
)A] المقاس بوحدة الديسيبل (dB(A) [ عند  يتم قياسه يأو الخارج\و يالداخلالحيز في
 .وظيفة تبريدللمكّيف إذا لم يكن  التدفئةأو في عملية التبريد، القياسية  اإلسميةظروف ال

ات تركيبة من المتطلب ):Reference design conditionsظروف التصميم المرجعية (  )13(
درجة ل ، والحد األعلى، ودرجة الحرارة القصوى ثنائية التكافؤةدرجة حرارة التصميم المرجعيل

 ).2) من ملحق (3كما هو وارد في الجدول ( حرارة التشغيل
درجة الحرارة في  ):Reference design temperatureة (درجة حرارة التصميم المرجعي  )14(

كما هو وارد  )Tdesignh( للتدفئة) أو Tdesigncريد (إما للتب ]°Cبوحدة [ الحيز الخارجي
، 1تكون نسبة الحمل الجزئي تساوي يجب أن حيث ب، )2) من ملحق (3في الجدول (

 .موسم التبريد أو التدفئة وفقوتختلف 
الخارجي ناقص الحيز درجة حرارة : )Part load ratio) ()pl(Tj( نسبة الحمل الجزئي  )15(

C°16 جة حرارة التصميم المرجعية ناقص ، مقسومة على درC°16، إما للتبريد أو للتدفئة. 
من درجات حرارة  توليفةصف لكل و ظروف التشغيل تمن  مجموعتينمن  ةواحد: الموسم  )16(

تعتبر والتي وعدد الساعات التي تحدث فيها درجات الحرارة هذه لكل موسم  الخارجيالحيز 
وسم التبريد من بداية شهر نيسان وحتى نهاية شهر حيث يبدأ م ،الوحدة مناسبة للغرضفيها 
 .ويبدأ موسم التدفئة من بداية شهر تشرين أول وحتى نهاية شهر آذار أيلول،
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تكرار ) وساعات Tj( الخارجيالحيز درجة حرارة مكونة من توليفة  :) j) مع (Binرقم الكود (  )17(
 ).2ن ملحق () م1) الواردة في جدول (hjدرجة حرارة الحيز الخارجي (

التي تتكرر الساعات ): عدد Bin hours) (hjتكرار درجة حرارة الحيز الخارجي (ساعات   )18(
) من ملحق 1الواحد كما هو وارد في جدول (الموسم  فيها درجة حرارة الحيز الخارجي خالل

)2.( 
نسبة  :)Seasonal energy efficiency ratio ()SEER(نسبة كفاءة الطاقة الموسمية   )19(

يتم حسابها عن طريق  ،وسم التبريدالتكييف التي تمثل كامل مكفاءة الطاقة اإلجمالية لوحدة 
 .تبريدللقسمة حمل التبريد السنوي المرجعي على استهالك الكهرباء السنوي 

حمل  ):Reference annual cooling demand) (QCحمل التبريد السنوي المرجعي (  )20(
نسبة كفاءة الطاقة كأساس لحساب الذي يستخدم ] kWh/a[ بوحدةالمرجعي التبريد 

ساعات مع ) Pdesignc( يلتبريد التصميماحمل كناتج ضرب  الموسمية، يتم حسابه
 .)HCEالوضع النشط المكافئ للتبريد (

 Equivalent active mode hours for( ساعات الوضع النشط المكافئ للتبريد  )21(
cooling( )HCE( : بوحدة لساعات السنوي المفترض اتعني عدد]h/a [ يجب على التي
حمل التبريد السنوي تلبية ل) Pdesignc( يلتبريد التصميماحمل أن توفر فيها الوحدة 

 ).2) من ملحق (4المرجعي كما هو وارد في الجدول (
تلبية ] المطلوب لkWh/a[بوحدة استهالك الكهرباء : )QCEلكهرباء السنوي للتبريد (ااستهالك   )22(

على كناتج قسمة حمل التبريد السنوي المرجعي ويتم حسابه  حمل التبريد السنوي المرجعي
استهالك الكهرباء  مجموعًا له )،SEERonنسبة كفاءة الطاقة الموسمية في الوضع النشط (

: وضع إطفاء الثيرموستات ووضع االستعداد خالل موسم التبريد أثناء األوضاع التاليةللوحدة 
 ).crankcase heaterمسخن زيت الضاغطة (وضع التوقف و وضع و 

 Active seasonal mode energyالموسمية في الوضع النشط (نسبة كفاءة الطاقة   )23(
efficiency ratio) ((SEERon : متوسط نسبة كفاءة استخدام الطاقة للوحدة في الوضع

 لرقم كود معّينءة الطاقة من الحمل الجزئي ونسبة كفا الناتجةالنشط لوظيفة التبريد، 
))EERbin(Tj (يتم ربطه لكل رقم كود وساعات حدوثه. 

) بوحدة Ph(Tj)) أو حمل التسخين Pc(Tj)((حمل التبريد  ):Part load( لحمل الجزئيا  )24(
]kW [ للحيز الخارجي (عند درجة حرارة معينةTj( ، يتم حسابه كحاصل ضرب الحمل

 .نسبة الحمل الجزئيالتصميمي في 
رقم نسبة كفاءة الطاقة المحددة لكل : )EERbin(Tj(برقم كود ( المحددةنسبة كفاءة الطاقة   )25(

القدرة و مشتقة من الحمل الجزئي  كود مرتبط بدرجة حرارة الحيز الخارجي في الموسم،
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، ويتم )j( ألرقام كود محددة) EERd(Tj(( صّرح بهاونسبة كفاءة الطاقة الم صّرح بهاالم
رقام كود أخرى عن طريق االستنباط الداخلي أو الخارجي حسابها أل

)inter/extrapolationعند الضرورة التدهورمعامل بتصحيحها  ) ويتم. 
معامل  :)Seasonal coefficient of performance( )SCOP( ألداء الموسميامعامل   )26(

ناتج قسمة حمل التدفئة يتم حسابه كتدفئة، الموسم كامل مثل ي الذي للوحدة اإلجمالياألداء 
 السنوي المرجعي على االستهالك السنوي من الطاقة الكهربائية في عملية التدفئة.

حمل  ):Reference annual heating demand) (QHحمل التدفئة السنوي المرجعي (  )27(
، ألداء الموسمياكأساس لحساب معامل الذي يستخدم ] kWh/a[بوحدة المرجعي التدفئة 
ساعات الوضع النشط مع ) Pdesignh( يالتصميم التدفئةحمل كناتج ضرب  ابهويتم حس
 .)HHE( للتدفئةالمكافئ 

 Equivalent active mode hours forللتدفئة ( ساعات الوضع النشط المكافئ  )28(
heating( )HHE( : بوحدة لساعات السنوي المفترض اتعني عدد]h/a [ يجب على التي
حمل التدفئة السنوي تلبية ل) Pdesignh( يالتصميم التدفئةحمل أن توفر فيها الوحدة 
 ).2) من ملحق (4كما هو وارد في الجدول ( .المرجعي

] المطلوب kWh/a[ بوحدة استهالك الكهرباء: )QHEلكهرباء السنوي للتدفئة (ااستهالك   )29(
كناتج قسمة حمل  ويتم حسابهالمرتبط بموسم التدفئة،  حمل التدفئة السنوي المرجعيلتلبية 

 )،SCOPon( في الوضع النشطعلى معامل األداء الموسمي التدفئة السنوي المرجعي 
التدفئة: وضع إطفاء خالل موسم  أثناء األوضاع التاليةاستهالك الكهرباء للوحدة  مجموعًا له

 crankcaseمسخن زيت الضاغطة (وضع وضع التوقف و و الثيرموستات ووضع االستعداد 
heater.( 

في  للوحدة داءاألمتوسط معامل : )SCOPon( في الوضع النشطمعامل األداء الموسمي   )30(
 والقدرة الكهربائية للمسخن المساعدمن الحمل الجزئي الناتج  لعملية التدفئة، النشطوضع ال

يتم ربطه لكل رقم كود  (COPbin(Tj))معامالت األداء لرقم كود معّين و  اللزوم،عند 
 وساعات حدوثه.

 )Electric back-up heater capacityالقدرة الكهربائية للمسخن المساعد (  )31(
))elbu(Tj(: القدرة الكهربائية للتدفئة بوحدة ]kW[ المفترضة أو الحقيقية للمسخن المساعد 

تلبية الحمل الجزئي ل) Pdh(Tj(( دفئةللتالمصّرح بها تكمل القدرة ) 1مع معامل أداء قيمته (
) أقل من الحمل (Pdh(Tj)دفئة للتالمصّرح بها القدرة أن حالة ، وذلك في )Ph(Tj((للتسخين 

 .)Tj(الحيز الخارجي لدرجة حرارة  وذلك )،(Ph (Tj) الجزئي للتسخين
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درجة مع  رقم كود لكل معامل األداء المحدد :(COPbin(Tj))معامل األداء لرقم كود معّين   )32(
ومعامل  المصّرح بهاالقدرة و من الحمل الجزئي  شتقٌ م، في الموسمللحيز الخارجي حرارة ال
، ويتم حسابها ألرقام كود أخرى عن )j( ألرقام كود محددة) COPd(Tj)(المصّرح به ألداء ا

 .عند الضرورة التدهورمعامل بتصحيحها  طريق االستنباط الداخلي أو الخارجي ويتم
ضغط بخار مادة قدرة دورة  :]kW[) بوحدة Declared capacityالمصّرح بها (القدرة   )33(

بدرجة حرارة  المرتبطة) Pdh(Tj)(التدفئة ) أو Pdc(Tj)لتبريد (في عملية اللوحدة  التبريد
 كما صّرح بها الصانع. )Tin( الحيز الداخلي ودرجة حرارة )Tj( يالخارج الحّيز

مراوح النسبة ]:  يقصد بها للW/(m3/min)) بوحدة [service value) (SVقيمة الخدمة (  )34(
] والقدرة الكهربائية الداخلة للمروحة بوحدة m3/minبين معدل التدفق االعلى للمروحة بوحدة [

]W.[  
 تغيير طريق عن قدرتها تغيير على المروحة ): مقدرةcapacity controlالقدرة ( في التحكم  )35(

  كما يلي: المراوح إلى اإلشارة يجب. الحجمي التدفق معدل
  الحجمي. تدفقها معدل تغيير المروحة تستطع لم إذا ):fixedثابتة (  -
 تزيد ال سلسلة في تنوعت أو الحجمي تدفقها معدل تغيير تم ): إذاstagedمرحلية (  -

  خطوتين. عن
 ثالث من سلسلة في تنوعت أو الحجمي تدفقها تم تغيير معدل إذا ):variableمتغيرة (  -

 أكثر. أو خطوات
 أو تدفئته أو كليهما. الداخليالحّيز قادر على تبريد هواء  المكيفما كان ذا إإشارة الوظيفة:   )36(
 التدفئة حمل) أو Pdesignc( المصّرح بهالتبريد  ): حملDesign loadي (التصميم الحمل  )37(

عند حيث بدرجة حرارة التصميم المرجعية، عند  [kW]بوحدة  Pdesignh)( المصّرح به
تبريد المصّرح به يساوي القدرة المصّرح بها لعملية التبريد عند يكون حمل ال ،وضع التبريد

وعند  )،Tdesignc( ) مساوية لدرجة حرارة التصميم للتبريدTjدرجة حرارة حيز خارجي (
وضع التدفئة، يكون حمل التدفئة المصّرح به يساوي الحمل الجزئي عند درجة حرارة حيز 

 .)Tdesignhللتدفئة () مساوية لدرجة حرارة التصميم Tjخارجي (
: )Declared energy efficiency ratio( ))EERd(Tjصّرح بها (نسبة كفاءة الطاقة الم  )38(

عند عدد محدود من أرقام الكود المرتبطة بدرجات حرارة الحيز الخارجي نسبة كفاءة الطاقة 
 كما صّرح بها الصانع. )Tjالمكافئة لها (

 :)Declared coefficient of performance( ))COPd(Tjالمصّرح به (ألداء امعامل   )39(
معامل األداء عند عدد محدود من أرقام الكود المرتبطة بدرجات حرارة الحيز الخارجي 

 ) كما صّرح به الصانع. Tjالمكافئة لها (
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): درجة حرارة الحيز Bivalent temperature) (Tbivدرجة الحرارة ثنائية التكافؤ (  )40(
، والتي تكون عندها القدرة ]°Cبوحدة [ التي صّرح بها الصانع لعملية التدفئة (Tj)الخارجي 

المصّرح بها مساوية للحمل الجزئي، وأقل منها عندما يجب أن تستكمل القدرة المصّرح بها 
 عن طريق القدرة الكهربائية للمسخن المساعد من أجل تلبية الحمل الجزئي للتدفئة.

 الحّيز درجة حرارة: )Operation limit temperature( )Tol( يلالتشغحد درجة حرارة   )41(
ف من مكيّ الوالتي لن يتمكن  ،]°Cبوحدة [ لتدفئةا صّرح بها الصانع لعمليةالخارجي التي 

المصّرح بها تحت درجة الحرارة القدرة أي أن  .تحت درجة الحرارة هذه إعطاء أية قدرة تدفئة
 .تساوي الصفرهذه 

للقدرة  المتوسط المرّجح زمنياً  ]:kW) بوحدة [cycling interval capacityالدورة ( قدرة فترة  )42(
 .(Pcych)التدفئة  أو (Pcycc) للتبريد المصّرح بها على مدى فترة إختبار الدورة

: cycling interval efficiency for cooling ((EERcyc)فترة الدورة للتبريد ( كفاءة  )43(
 ،)تشغيلها وٕايقاف الضاغطة تشغيل( مدى فترة إختبار الدورة على لطاقةا كفاءة نسبة متوسط

 الكهربائية القدرة على مقسومة] kWh[ الفترة خالل المتكاملة التبريد قدرة أنه محسوبًا على
 .[kWh] الفترة نفس خالل الداخلة المتكاملة

 :cycling interval efficiency for heating ((COPcyc)فترة الدورة للتدفئة ( كفاءة  )44(
، )تشغيلها وٕايقاف الضاغطة تشغيل( مدى فترة إختبار الدورة على األداء معامل متوسط

 الكهربائية القدرة على مقسومة] kWh[ الفترة خالل المتكاملة قدرة التدفئة أنه محسوبًا على
 .[kWh] الفترة نفس خالل الداخلة المتكاملة

 الدورة بسبب الكفاءة لفقدان ): مقياسdegradation coefficientالتدهور ( معامل  )45(
 للتدفئة أو (Cdc) للتبريد التي تم إنشاؤها) النشط الوضع في الضاغطة توقف\تشغيل(

(Cdh)0.25يتم إختياره بشكل افتراضي بقيمة  ، أو. 
تشغيل حمل التبريد أو التدفئة اعات المقابل لسالوضع ): Active mode( الوضع النشط  )46(

يمكن أن تتضمن هذه الحالة للوحدة.  دفئةيتم تنشيط وظيفة التبريد أو الت والذي بموجبهلمبنى ل
على درجة حرارة  المحافظةمن أجل الوصول إلى أو  دورة التشغيل واإليقاف لوحدة التكييف

 .الداخلي المطلوبةالحّيز هواء 
لتي ال قابل للساعات االوضع الم ):Thermostat-off mode( رموستاتثيالتوقف وضع   )47(

في وضع التشغيل للوحدة  دفئةوظيفة التبريد أو التتدفئة، بحيث تكون يوجد بها حمل تبريد أو 
درجات ترتبط هذه الحالة ب. لهذا السبب تدفئةتبريد أو  حملعدم وجود بسبب ولكن ال تعمل 

 األحمال الداخلية. الحيز الخارجي وليس حرارة 
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حالة ): الCrankcase heater operation modeالضاغطة ( تشغيل مسخن زيتوضع   )48(
ة مادة التبريد إلى الضاغط انتقاللتجنب  تسخينتقوم فيها الوحدة بتفعيل جهاز التي 

)compressor(  ة.الضاغطعمل من أجل الحد من تركيز مادة التبريد في الزيت عند بدء 
 [kW]: القدرة المستهلكة للجهاز بوحدة (PTO)القدرة المستهلكة في وضع توقف الثيرموستات  )49(

 توقف الثيرموستات. وضع أثناء
 أثناء [kW] : القدرة المستهلكة للجهاز بوحدة(PSB)االستعداد  وضع في المستهلكة القدرة  )50(

 االستعداد. وضع
 أثناء [kW] : القدرة المستهلكة للجهاز بوحدة(POFF)التوقف  وضع في المستهلكة القدرة  )51(

 التوقف. وضع
 للجهاز المستهلكة : القدرة(PCK)الضاغطة  زيت مسخن تشغيل وضع في المستهلكة القدرة  )52(

 الضاغطة. زيت مسخن تشغيل وضع أثناء] kW[ بوحدة
 )Thermostat-off mode operating hours( رموستاتثيالتوقف وضع ساعات تفعيل   )53(

)HTO( : رموستات، وتعتمد ثيالتوقف الوحدة في وضع التي تعتبر فيها لساعات السنوي اعدد
 المحددين. قيمتها على الموسم والوظيفة

عدد : )Standby mode operating hours( )HSB( وضع االستعداد تفعيلساعات   )54(
الوحدة في وضع االستعداد، وتعتمد قيمتها على الموسم  التي تعتبر فيهاالسنوي الساعات 
 المحددين. والوظيفة

التي تعتبر لساعات السنوي اعدد  :)Off-mode hours( )HOFFوضع التوقف (عات سا  )55(
 المحددين. وتعتمد قيمتها على الموسم والوظيفةفيها الوحدة في وضع التوقف، 

 Crankcase heater mode( تشغيل مسخن زيت الضاغطةوضع ساعات تفعيل   )56(
operating hours ()HCK( : وضع تعتبر فيها الوحدة في التي لساعات السنوي اعدد

 المحددين. وتعتمد قيمتها على الموسم والوظيفةتشغيل مسخن زيت الضاغطة، 
] m3/h[بوحدة  الهواء تدفق معدل ):nominal air flow rateمعدل تدفق الهواء اإلسمي (  )57(

 وفالظر  في للمكيفات أمكن، والخارجية إن الداخلية، للوحدات الهواء مخرج يتم قياسه عند
 تبريد. للمكّيف وظيفة لم يكن إذا التدفئة أو للتبريد، اإلسمية القياسية

القدرة الكهربائية الداخلة للجهاز بوحدة  :(PEER)في عملية التبريد  القدرة اإلسمية الداخلة  )58(
]kW.عندما يقوم بعملية التبريد عند الظروف اإلسمية القياسية [ 

القدرة الكهربائية الداخلة للجهاز بوحدة  :(PCOP)ملية التدفئة في ع القدرة اإلسمية الداخلة  )59(
]kW.عندما يقوم بعملية التدفئة عند الظروف اإلسمية القياسية [ 
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على التوالي):  QDDو  QSD(للمكيفات أحادية المجرى وثنائية المجرى استهالك الكهرباء   )60(
أو \ولتبريد ئية المجرى في وضع اأحادية المجرى أو ثنالمكيفات ليعني استهالك الكهرباء 

] والمكيفات ثنائية kWh/hيعمل. المكيفات أحادية المجرى بوحدة [أيهما  دفئة،وضع الت
 ].kWh/aالمجرى بوحدة [

لتدفئة لجميع لللتبريد أو  المصّرح بهانسبة إجمالي القدرة ): Capacity ratioنسبة القدرة (  )61(
للوحدة الخارجية في  المصّرح بهاالتبريد أو التدفئة  قدرةالوحدات الداخلية العاملة إلى 

 .الظروف اإلسمية القياسية
): معّدل تدفق الهواء maximum fan flow rate) (Fمعّدل التدفق األقصى للمروحة (  )62(

عندما تكون على أعلى ضبط لها، يتم قياسها عند مخرج المروحة  ]m3/min[للمروحة بوحدة 
 ميكانيكية لتوزيع الهواء متوقفة.  عندما تكون الحركة ال

 تغيير على المروحة ): مقدرةoscillating mechanism( الحركة الميكانيكية لتوزيع الهواء  )63(
 تشغيلها. أثناء تلقائياً  الهواء تدفق إتجاه

) المقاس بوحدة الديسيبل Aمستوى قدرة صوت المروحة: مستوى قدرة الصوت المثّقل فئة (  )64(
]dB(A)لمروحة عند معّدل التدفق األعلى لها ويتم قياسه عند جهة مخرج الهواء مباشرة.] ل 

 أن ُيفترض التي ]h/a[الساعات في السنة  : عدد(HCE)النشط للمروحة  الوضع ساعات  )65(
 معّدل التدفق األعلى لها. المروحة فيها توفر

درة المستهلكة في وضع إيقاف التشغيل متطلبات الحد األدنى من كفاءة الطاقة، والحد األعلى من الق  -2
 ووضع االستعداد، والحد األعلى من مستوى قدرة الصوت 

المشار إليها في  المتطلبات مع المجرى وثنائية المجرى أحادية الهواء مكيفات تتوافق أن يجب  )أ(
 أن يجب. ) من هذه التعليمات2) الواردة أدناه، يتم حسابها وفقًا لملحق (3) و (1الجداول (

ووضع  االستعداد وضع متطلبات المجرى وثنائية المجرى والمراوح أحادية الهواء مكيفات تلبي
 الحد ترتبط متطلبات أن يجب. ) الوارد أدناه2المشار إليها في الجدول ( التشغيل إيقاف
والحد األعلى من قدرة الصوت بالظروف اإلسمية القياسية المحددة  الطاقة كفاءة من األدنى
 ) من هذه التعليمات.2) من ملحق (2لجدول (في ا

  
  )1جدول (
  مكيفات أحادية المجرى وثنائية المجرىمتطلبات الحد األدنى من كفاءة الطاقة لل

 قيمة االحتباس الحراري 
 الكامن لمادة التبريد

(GWP) 

 مكيفات أحادية المجرى مكيفات ثنائية المجرى
  النسبة االسمية لكفاءة الطاقة

EERrated 

  معامل األداء اإلسمي
COPrated 

  النسبة االسمية لكفاءة الطاقة
EERrated 

  معامل األداء اإلسمي
COPrated 

GWP  <150 2.60 2.60 2.60 2.04 
GWP ≥ 150 2.34 2.34 2.34 1.84 
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  )2جدول (

  االستعداد  ووضع التشغيل إيقاف وضع في المستهلكة القدرة متطلبات الحد األعلى من
  والمراوح المجرى وثنائية المجرى أحادية للمكيفات

قيمة  يجب أن ال تتجاوز القدرة المستهلكة للمعدات في أٍي من ظروف وضع إيقاف التشغيل وضع إيقاف التشغيل 
0.5W .  

 وضع اإلستعداد 

يجب أن ال تتجاوز القدرة المستهلكة للمعدات في أي ظرف يوفر فقط وظيفة إعادة التنشيط، 
قيمة وظيفة إعادة التنشيط مع مجّرد إشارة إلى إمكانية وظيفة إعادة التنشيط،  أو يوفر فقط

0.5W .  
يجب أن ال تتجاوز القدرة المستهلكة للمعدات في أي ظرف يوفر فقط عرض المعلومات أو 

 1Wمة الحالة، أو يوفر فقط دمج بين وظيفة إعادة التنشيط وعرض المعلومات أو الحالة، قي
 . 

أو وضع إيقاف \ع االستعداد وتوفر وض
 التشغيل 

أو ظرف آخر ال \أو وضع االستعداد و\يجب أن توفر المعدات وضع إيقاف التشغيل و
أو وضع االستعداد عند توصيل \يتجاوز متطلبات إستهالك القدرة السارية لوضع اإليقاف و

ير مناسب باستثناء الحاالت التي يكون فيها هذا غ ،الجهاز بـمصدر الطاقة الرئيسي
 لالستخدام المقصود.

 إدارة القدرة

عندما ال توفر المعدات الوظيفة الرئيسية، أو عندما ال يعتمد منتج أو منتجات أخرى 
مستخدمة للطاقة على وظائف تلك المكيفات، فيجب أن تقدم المعدات، ما لم يكن غير 

والتي تقوم بتبديل المعدات أو وظيفة مماثلة،  القدرةمناسب لالستخدام المقصود، وظيفة إدارة 
  بين االوضاع التالية: تلقائيًا بعد أقصر فترة زمنية مناسبة لالستخدام المقصود للمعدات

 وضع االستعداد. -
 .وضع إيقاف التشغيل -
أو وضع \السارية لوضع إيقاف التشغيل و القدرةحالة أخرى ال تتجاوز متطلبات استهالك  -

قبل  القدرة. يجب تنشيط وظيفة إدارة رئيسيمصدر طاقة االستعداد عند توصيل الجهاز ب
 .التسليم

 
  )3جدول (

  للمكيفات أحادية المجرى وثنائية المجرى والمراوح مستوى قدرة الصوت متطلبات الحد األعلى من
  dB (65مستوى قدرة الصوت في الحّيز الداخلي بوحدة (

متطلبات الحد  مع المجرى وثنائية المجرى، أحادية الهواء، باستثناء مكيفات تتوافق أن يجب  )ب(
) 4األدنى من كفاءة الطاقة والحد األعلى من مستوى قدرة الصوت المشار إليها في الجداول (

يجب أن تأخذ متطلبات كفاءة الطاقة . )2) الواردة أدناه، يتم حسابها وفقًا لملحق (5و (
ترتبط  أن ). يجب2) من ملحق (3(باإلعتبار ظروف التصميم المرجعية المحددة في الجدول 

 ).2) من ملحق (2قدرة الصوت بالظروف اإلسمية القياسية المحددة في الجدول ( متطلبات
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  )4جدول (
  لمكيفات، باستثناء أحادية المجرى وثنائية المجرىمتطلبات الحد األدنى من كفاءة الطاقة ل

  لمادة التبريد قيمة االحتباس الحراري الكامن
)GWP( 

  كفاءة الطاقة الموسميةنسبة 
SEER 

  معامل األداء الموسمي
SCOP 

GWP  <150  
 6kW 4.60 3.80القدرة اإلسمية < 

GWP ≥ 150  
 6kW 4.14 3.42القدرة اإلسمية < 

GWP  <150  
 12kW 4.30 3.80و  6kWالقدرة اإلسمية بين 

GWP ≥ 150  
 12kW 3.87 3.42و  6kWالقدرة اإلسمية بين 

 
  )5جدول (

 لمكيفات، باستثناء أحادية المجرى وثنائية المجرىمستوى قدرة الصوت ل ت الحد األعلى منمتطلبا
 6kWالقدرة اإلسمية >  ≥ 6kW kW12 ≤القدرة اإلسمية 

مستوى قدرة الصوت في الحّيز 
 )dBالداخلي بوحدة (

مستوى قدرة الصوت في الحّيز 
 )dBالخارجي بوحدة (

مستوى قدرة الصوت في الحّيز 
 ) dBلي بوحدة (الداخ

مستوى قدرة الصوت في الحّيز 
 ) dBالخارجي بوحدة (

60 65 65 70 
  

 متطلبات معلومات المنتج  -3
 وفقاً  المحسوبة للمنتج بالمعلومات الفنية الوثائق يجب توفير والمراوح، بالمكيفات يتعلق فيما  (أ)

  ) من هذه التعليمات.2لملحق (
بالمعلومات  الطلب، الجهة المختصة، عند وح تزويدوالمرا صانع المكيفات على يجب  (ب)

أو  SEERبها وقيم  التي تسري عند تحديد القدرات المصّرح الوحدة إعدادات حول الضرورية
EER  و ،SCOP  أوCOP ، بفحوصات تقوم التي وقيم الخدمة، لكي تقدمها للمختبرات 

  .الرقابة على السوق
أحادية المجرى وثنائية المجرى واردة في  المكيفات ثناءباست للمكيفات، المعلومات متطلبات )ت(

 .) أدناه1الجدول (
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  )1جدول (
  للمكيفات، باستثناء المكيفات أحادية المجرى وثنائية المجرى متطلبات المعلومات

  (عدد المنازل العشرية في المربع يشير إلى دقة القيمة)
  لومات الطرازات التي تتعلق بها المع\معلومات لتحديد الطراز

 الوظيفة (يتم تحديدها إن وجدت)
 نعم / ال  تبريد 
 نعم / ال  تدفئة
 الوحدة القيمة الرمز العنصر الوحدة القيمة الرمز العنصر
 الكفاءة الموسمية الحمل التصميمي
 — SEER x,x تبريد Pdesignc x,x kW تبريد
 — SCOP x,x تدفئة Pdesignh x,x kW تدفئة
بها للتبريد عند درجة حرارة الحّيز الداخلي القدرة المصّرح 

27(19) °C   ودرجة حرارة الحّيز الخارجيTj 
 نسبة كفاءة الطاقة المصّرح بها عند درجة حرارة الحّيز الداخلي

27(19) °C   ودرجة حرارة الحّيز الخارجيTj 
Tj = 35 °C Pdc x,x kW Tj = 35 °C EERd x,x — 
Tj = 30 °C Pdc x,x kW Tj = 30 °C EERd x,x — 
Tj = 25 °C Pdc x,x kW Tj = 25 °C EERd x,x — 
Tj = 20 °C Pdc x,x kW Tj = 20 °C EERd x,x — 

 20القدرة المصّرح بها للتدفئة عند درجة حرارة الحّيز الداخلي 
°C   ودرجة حرارة الحّيز الخارجيTj 

 معامل األداء المصّرح به عند درجة حرارة الحّيز الداخلي
20 °C   ودرجة حرارة الحّيز الخارجيTj 

Tj = –7 °C Pdh x,x kW Tj = –7 °C COPd x,x — 
Tj = 2 °C Pdh x,x kW Tj = 2 °C COPd x,x — 
Tj = 7 °C Pdh x,x kW Tj = 7 °C COPd x,x — 

Tj = 12 °C Pdh x,x kW Tj = 12 °C COPd x,x — 
 = Tj درجة الحرارة ثنائية
درجة الحرارة Pdh x,x kW  = Tj  التكافؤ

 — COPd x,x  ثنائية التكافؤ

 = Tj درجة حرارة حد
 التشغيل

Pdh x,x kW  = Tj درجة حرارة حد
  التشغيل

COPd x,x — 

 درجة حرارة حد التشغيل درجة الحرارة ثنائية التكافؤ
 Tol x °C تدفئة Tbiv x °C تدفئة

 كفاءة فترة الدورة قدرة فترة الدورة
 — EERcyc x,x للتبريد Pcycc x,x kW للتبريد

 — COPcyc x,x للتدفئة Pcych x,x kW للتدفئة 
 — Cdh x,x معامل التدهور للتدفئة  — Cdc x,x معامل التدهور للتبريد 

 الكهرباء السنوي إستهالك القدرة غير الوضع النشط أوضاعالقدرة الكهربائية الداخلة في 
 POFF x,x kW التشغيلوضع اطفاء 

 QCE x kWh/a التبريد
 PSB x,x kW االستعدادوضع 

 PTO x,x kW  الثيرموستاتوضع توقف 
وضع تشغيل مسخن زيت  QHE x kWh/a التدفئة

 الضاغطة 
PCK x,x kW 

 أخرى عناصر (يشير إلى واحد من ثالثة خيارات) بالقدرةالتحكم 
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قدرة الصوت  مستوى نعم / ال ثابت 
 رجي) (الداخلي والخا

LWA x,x/x,x dB(A) 

الحراري  االحتباس نعم / ال مرحلي 
 .GWP x kgCO2 eq الكامن

 نعم / ال متغير 
تدفق الهواء  معدل

االسمي (الداخلي 
  والخارجي)

— x/x m3/h 

التواصل للحصول  معلومات
 على معلومات إضافية

 ، أو المستورد وعنوان الصانع أو ممثله الرسمي إسم

 )1( الجدول في المطلوبة المعلومات توفير الصانع على يجب الصلة بالوظيفة،ذات  بالقدر
 المحددة بكلمة (مرحلية)، بالقدرة التحكم ذات للوحدات بالنسبة. للمنتج الفنية الوثائق في أعاله
) \( مائلة شرطة على مقسومة "hi/lo" واألدنى يشار إليها  لألعلى قيمتين عن اإلعالن يجب
 .القدرة المصّرح بها منض مربع كل في

 ):2متطلبات المعلومات للمكيفات أحادية المجرى وثنائية المجرى واردة أدناه في الجدول (  (ث)
  
  )2جدول (

 للمكيفات أحادية المجرى وثنائية المجرى متطلبات المعلومات

 الطرازات التي تتعلق بها المعلومات \معلومات لتحديد الطراز
 لوحدةا القيمة  الرمز  الوصف

 Prated  [x,x] kW للتبريد  االسميةالقدرة 
 Prated  [x,x] kW القدرة االسمية للتدفئة 

 PEER [x,x] kW القدرة االسمية الداخلة للتبريد 
 PCOP [x,x] kW القدرة االسمية الداخلة للتدفئة
 — EERrated [x,x] النسبة االسمية لكفاءة الطاقة

 — COPrated [x,x] معامل االداء االسمي
 PTO [x,x] W المستهلكة في وضع توقف الثيرموستات القدرة

 PSB [x,x] W القدرة المستهلكة في وضع االستعداد

 للمكيفات أحادية المجرى وثنائية المجرى الكهرباءاستهالك 
DD: QDD DD: [x] DD: kWh/a 
SD: QSD SD: [x,x] SD: kWh/h 

 LWA [x] dB(A) مستوى قدرة الصوت
 .GWP [x] kgCO2 eq الكامن  الحرارياالحتباس 

 ، أو المستوردممثله الرسمي أوإسم وعنوان الصانع  على معلومات إضافية للحصولمعلومات التواصل 

  ) أدناه:3متطلبات المعلومات للمراوح التي يجب على الصانع توفيرها واردة في الجدول(  (ج)
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  )3جدول (
 للمراوح متطلبات المعلومات

 الطرازات التي تتعلق بها المعلومات \معلومات لتحديد الطراز
 الوحدة القيمة  الرمز  الوصف

 F x,x m3/min األقصى للمروحةمعّدل التدفق 
 P x,x W لمروحةالقدرة الداخلة ل
 SV x,x (m3/min)/W قيمة الخدمة

 PSB x,x W القدرة المستهلكة في وضع االستعداد
 LWA x dB(A) مروحة مستوى قدرة الصوت لل

 c x,x meters/sec للهواء القصوىالسرعة 
 مرجعية مواصفات القياس المستخدمة مواصفات القياس لقيمة الخدمة 

 ، أو المستوردإسم وعنوان الصانع أو ممثله الرسمي معلومات التواصل للحصول على معلومات إضافية
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 )2ملحق (

  القياسات والحسابات
  

طابقة والتحقق من المطابقة لمتطلبات هذه التعليمات، يجب إجراء القياسات والحسابات ألغراض الم  )1(
باستخدام المواصفات القياسية أو غيرها من األساليب الموثوقة والدقيقة والقابلة للتكرار التي تأخذ في 

  .منخفضة نتائجهانسبة عدم اليقين في  االعتبار أحدث األساليب المعترف بها عمومًا والتي تعتبر
ومعامل  (SEER) يجب أن يراعي تحديد االستهالك الموسمي للطاقة ونسبة كفاءة الطاقة الموسمية   )2(

 :ما يلي  (SCOP) األداء الموسمي
) من هذا الملحق، والتي تم الحصول عليها 1الظروف الموسمية كما هو محدد في الجدول (  (أ)

المواصالت كمعدل ساعات تكرار درجات الحرارة وزارة النقل و \من األرصاد الجوية الفلسطينية
)، حيث يبدأ موسم التبريد 2019 – 2013في موسم التبريد وفي موسم التدفئة منذ االعوام (

من بداية شهر نيسان وحتى نهاية شهر أيلول، ويبدأ موسم التدفئة من بداية شهر تشرين أول 
 وحتى نهاية شهر آذار.

 ) من هذا الملحق. 3ا هو محدد في الجدول (ظروف التصميم المرجعية كم  (ب)
إستهالك الطاقة الكهربائية لجميع أوضاع التشغيل ذات الصلة، باستخدام الفترات الزمنية   (ت)

 ) من هذا الملحق.4المحددة في الجدول (
آثار تدهور كفاءة الطاقة الناجم عن دورة التشغيل والتوقف، إن وجدت، حسب نوع التحكم في   (ث)

  أو التدفئة.\لتبريد وقدرة ا
تصحيحات على معامالت األداء الموسمية في الظروف التي ال يمكن فيها لقدرة التدفئة أن   (ج)

  تفي بحمل التدفئة.
  .مساهمة المسخن المساعد، إن وجدت، في حساب الكفاءة الموسمية للوحدة في وضع التدفئة  )ح(

معين مكّون من تركيبة من الوحدات الداخلية  بطرازفي حالة الحصول على المعلومات المتعلقة   )3(
من  )extrapolationالخارجي ( االستنباطأو \والخارجية، عن طريق الحساب على أساس التصميم و

، واالختبارات التي تم االستنباطأو \تركيبات أخرى، فيجب أن تتضمن الوثائق تفاصيل هذه الحسابات و
  ة. إجراؤها للتحقق من دقة الحسابات المنّفذ

حيثما  ،(COPrated)ومعامل األداء اإلسمي  (EERrated)كفاءة الطاقة اإلسمية لنسبة اليجب تحديد   )4(
في الجدول  المحددةأمكن، للمكيفات أحادية المجرى وثنائية المجرى عند الظروف اإلسمية القياسية 

 .) من هذا الملحق2(
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يجب األخذ باالعتبار استهالك الطاقة الكهربائية  أو للتدفئة\عند حساب استهالك الكهرباء للتبريد و  )5(
) من هذا 4لجميع أوضاع التشغيل ذات الصلة باستخدام الفترات الزمنية كما هو محدد في الجدول (

  .الملحق
يجب تحديد كفاءة المروحة بحيث تساوي معدل تدفق الهواء االسمي للوحدة مقسومًا على القدرة   )6(

  لة للوحدة.الكهربائية االسمية الداخ
  

 )1جدول (
  ) لموسم التدفئة وموسم التبريد hj) وعدد الساعات لكل رقم كود (Tj) ودرجة حرارة الحّيز الخارجي (jرقم الكود (

 )db(درجة حرارة الثيرمومتر الجاف للهواء 
  موسم التدفئة   موسم التبريد

j  
# 

Tj 
°C hj  j  

# 
Tj 
°C hj 

 db    db  
1 17 43  1  -3 1 
2 18 55  2  -2 1 
3 19 57  3  -1 1 
4 20 73  4  0 1 
5 21 87  5  1 1 
6 22 90  6  2 2 
7 23 117  7  3 3 
8 24 173  8  4 6 
9 25 256  9  5 14 
10 26 252  10  6 15 
11 27 224  11  7 27 
12 28 173  12  8 53 
13 29 111  13  9 57 
14 30 141  14  10 96 
15 31 147  15  11 132 
16 32 143  16  12 145 
17 33 96  17  13 139 
18 34 62  18  14 140 
19 35 39  19  15 186 
20 36 22      
21 37 10      
22 38 9      
23 39 6      
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  موسم التدفئة   موسم التبريد
j  
# 

Tj 
°C hj  j  

# 
Tj 
°C hj 

 db    db  
24 40 6      
25 41 5      
26 42 5      
27 43 3      
28 44 2      
29 45 1      
30 46 1      

 1020   المجموع   2409   المجموع
 
 )2جدول (

  الظروف اإلسمية القياسية ودرجة حرارة الثيرمومتر الجاف للهواء 
  (درجة حرارة الثيرمومتر الرطب للهواء تم وضعها بين قوسين)

 (C°)درجة حرارة الحّيز الخارجي   (C°)ّيز الداخلي حدرجة حرارة ال الوظيفة  نوع المكيف

 جرىالمكيفات، بإستثناء أحادية المجرى وثنائية الم
 (24) 35 (19) 27  تبريد 
 (6)7 (15) 20 تدفئة 

 أحادية المجرى وثنائية المجرى
  (24) 35 (24) 35  تبريد 
   (12) 20 (12) 20 تدفئة 

 
  )3جدول (

  ظروف التصميم المرجعية ودرجة حرارة الثيرمومتر الجاف للهواء 
  (درجة حرارة الثيرمومتر الرطب للهواء تم وضعها بين قوسين)

 درجة حرارة الحيز الداخلي الوظيفة 
(°C) 

 درجة حرارة الحيز الخارجي
(°C) 

 درجة الحرارة ثنائية التكافؤ
(°C) 

 درجة حرارة حد التشغيل
(°C) 

 Tin  Tdesignc/Tdesignh Tbiv Tol 
 - - Tdesignc = 35 (24) (19) 27 التبريد 
 كحد أقصى  7- كحد أقصى Tdesignh = –10 (–11) 2 (15) 20 التدفئة
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  )4جدول (
  ساعات التشغيل لكل نوع من المكيفات لكل وضع تشغيل 

  لتستخدم في حساب استهالك الكهرباء 

وضع توقف  التشغيل وضع  الوحدة والوظيفة المكيفنوع 
 الثيرموستات

 وضع
 االستعداد

 إيقافوضع 
 التشغيل

وضع تشغيل 
مسخن زيت 
 الضاغطة

  HCEالتبريد :      
 HHE HTO HSB HOFF HCKالتدفئة : 

 المكيفات باستثناء أحادية المجرى وثنائية المجرى
 h/annum 350  221 2142 5088 7760 وضع التبريد، إذا كان المكيف للتبريد فقط

وضع التبريد ووضع 
التدفئة للمكيفات 

 العكسية

 h/annum350 221 2142 0 2672  وضع التبريد 

 h/annum1400 179 0 0 179 وضع التدفئة

 h/annum1400 179 0 3672 3851 وضع التدفئة، إذا كان المكيف للتدفئة فقط

 HCEالتبريد :  مكيف ثنائي المجرى
 HHE HTO HSB HOFF HCKالتدفئة : 

 - - - - h/60 min1 وضع التبريد، إذا كان المكيف للتبريد فقط
وضع التبريد ووضع 
التدفئة للمكيفات 

 العكسية

 - - - - h/60 min1 وضع التبريد 

 - - - - h/60 min1 وضع التدفئة

 - - - - h/60 min1 وضع التدفئة، إذا كان المكيف للتدفئة فقط

 HCEالتبريد :  مكيف أحادي المجرى
     HHEالتدفئة : 

 - - - - h/60 min1 وضع التبريد 
 - - - - h/60 min1 وضع التدفئة
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  )3ملحق (
  ض الرقابة على السوقإجراء التحقق ألغرا

 
) من هذه 1ق (إجراء التحقق التالي للمتطلبات المنصوص عليها في الملحيجب على الجهة المختصة أن تطبق 

ات الرقابة على المنتجات في السوق الواردة في التعليمات الفنية االلزامية رقم عند إجراء عمليالتعليمات، وذلك 
  للمنتجات المستخدمة للطاقة.  ضع متطلبات التصميم المراعي للبيئة) الخاصة بتأسيس إطار عام لو 80-2019(
  يجب على الجهة المختصة أن تقوم بإجراء اختبار على وحدة واحدة من كل صنف.   )1(
الواردة في  للمتطلبات اً ق، مطابأحادية المجرى وثنائية المجرى المكيفات ، باستثناءالمكيف طرازيعتبر   )2(

) أو معامل األداء SEER، إذا كانت نسبة كفاءة الطاقة الموسمية (لتعليمات) من هذه ا1(الملحق 
% 8بنسبة  المصّرح بهاقل عن القيمة تال )، 2، التي يتم تحديدها وفقًا للملحق ()SCOP( الموسمي

 منها.
هذه ) من 1(الواردة في الملحق  للمتطلبات اً قمطاب أحادية المجرى وثنائية المجرى المكيفات طرازيعتبر 

أكثر من بووضع االستعداد ال تتجاوز القيم المحددة  اإليقاف، إذا كانت نتائج ظروف وضع التعليمات
، )COPrated( اإلسمي ) أو معامل األداءEERratedكفاءة الطاقة (اإلسمية لنسبة ال، وٕاذا كانت 10%

  .% منها10بنسبة  المصّرح بهاقل عن القيمة تال )، 2التي يتم تحديدها وفقًا للملحق (
قدرة إذا كان الحد األقصى لمستوى  هذه التعليماتالواردة في  لإلشتراطات اً قمطابالمكيف  طرازيعتبر 
  .2dB(A)القيمة المصّرح بها بأكثر من ال يتجاوز  الصوت

الجهة المختصة يجب على ف، ) من هذا الملحق2البند (النتيجة المشار إليها في  في حال عدم تحقيق  )3(
 لالختبار. الطرازبشكل عشوائي ثالث وحدات إضافية من نفس  أن تختار

الواردة في  للمتطلبات اً ق، مطابالمكيفات أحادية المجرى وثنائية المجرى، باستثناء المكيف طرازيعتبر   )4(
نسبة كفاءة الطاقة الموسمية ل نت قيمة متوسط الوحدات الثالثة، إذا كا) من هذه التعليمات1(الملحق 

)SEER( معامل األداء الموسميلو ) أSCOP() قل عن تال )، 2، التي يتم تحديدها وفقًا للملحق
 % منها.8بنسبة  المصّرح بهاالقيمة 

) من هذه 1الواردة في الملحق ( للمتطلباتوثنائية المجرى مطابقًا المجرى أحادية  اتالمكيف طرازيعتبر 
ووضع االستعداد ال  اإليقافظروف وضع ثة لالوحدات الثالنتائج متوسط قيمة التعليمات، إذا كانت 

) أو EERratedكفاءة الطاقة (اإلسمية لنسبة ال متوسط %، وٕاذا كان10تتجاوز القيم المحددة بأكثر من 
)، ال تقل عن القيمة المصّرح 2)، التي يتم تحديدها وفقًا للملحق (COPrated(اإلسمي معامل األداء 

  .منها %10 بنسبةبها 
ت قيمة متوسط الوحدات المكيف مطابقًا لإلشتراطات الواردة في هذه التعليمات إذا كان طرازيعتبر 
  .2dB(A)الصوت ال يتجاوز القيمة المصّرح بها بأكثر من  قدرةلحد األقصى لمستوى الثالثة ل



 )24من ( )23(صفحة     

لهذه غير مطابق  الطراز، يعتبر ) من هذا الملحق4البند (في حال عدم تحقيق النتائج المشار إليها في   )5(
  .التعليمات

   



 )24من ( )24(صفحة     

  )4ملحق (
  مرجعيات المقارنة

 
 حيث من الهواء لمكيفات السوق في المتاحة التقنيات أفضل يتم تحديد عند دخول هذه التعليمات حّيز التنفيذ،

 :التالي النحو على طاقتها أداء
  

 مرجعيات المقارنة للمكيفات

ثنائية  المكيفات ىبإستثناء المكيفات أحادية المجرى وثنائية المجر  المكيفات
 المجرى 

أحادية  المكيفات
 المجرى

SEER SCOP EER COP EER COP 
8.50 5.10 3.00 3.15 3.15 2.60 

 )GWP ≥ 20) لمادة التبريد المستخدمة في المكيفات يجب أن تكون (GWPالكامن ( الحراريلمستوى االحتباس  مرجعية المقارنة

  
  

  

  

  

    


