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  2020-88لتعليمات الفنية اإللزامية ا
  الطاقة ألجهزة التكييف بيان

)16\12\2020(  
  
  )1مادة (

  الموضوع والمجال
التكميلية عن المنتج ألجهزة لمعلومات ل اتٍ واشتراطالطاقة لبيان  هذه التعليمات متطلباتٍ  تؤسس  -1

 للتبريد. 12kWسمية أقل من أو تساوي إالتي تعمل بالكهرباء وذات قدرة و  ،التكييف
في جهة ستخدم الهواء كوسط ناقل للحرارة تأجهزة التكييف التي ال تستثنى من مجال هذه التعليمات   -2

 أو كليهما. المكثف أو المبخر
  
  )2مادة (

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

 االخرى والمستهَلكات الطاقة باستهالك المتعلقة القياسية والمعلومات الخاصة بالبيان 2019-76االلزامية رقم 
 للطاقة: المستخدمة للمنتجات

، أو تدفئتهأو هواء حّيز داخلي جهاز قادر على تبريد  (مكّيف): )Air Conditionجهاز تكييف (  -1
، )Compressorة (كهربائي ةمدفوعة بواسطة ضاغطمادة التبريد باستخدام دورة ضغط بخار  كليهما،

أو  ،التهوية وأ تنقية الهواء وأمكيفات التي توفر وظائف إضافية مثل إزالة الرطوبة البما في ذلك 
  .مقاومة الكهربائيةبالالتسخين وسائل  بواسطةلهواء لاإلضافي  التسخين

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

  تكييفه. 
): مكّيف يتم فيه، أثناء عملية التبريد أو Single Duct Air Conditionerمكّيف أحادي المجرى (  -3

التدفئة، إدخال الهواء إلى المكثف أو المبخر من الحّيز الذي يحتوي وحدة التكييف، ويتم إخراجه إلى 
  خارج هذا الحّيز. 

ر مادة التبريد : قدرة التبريد أو التدفئة لدورة ضغط بخاRated Capacity( (Prated)القدرة اإلسمية (  -4
 لوحدة التكييف عند الظروف اإلسمية القياسية. 
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 المستخدم النهائي: المستهلك الذي يشتري أو يتوقع أن يشتري مكيفًا.  -5
 نقطة البيع: الموقع الذي يتم عرض المكّيفات فيه أو تقديمها للبيع أو التأجير أو البيع بالتقسيط.  -6

 ).1)، هناك تعريفات إضافية واردة في ملحق (8) وحتى (2( ألغراض مالحق هذه التعليمات من ملحق
  
  )3مادة (

  مسؤوليات الموّرد
 يجب على الموردين إتخاذ اإلجراءات الواردة في الفقرات من (أ) إلى (ح):

 .)2( في ملحق بطاقة بيان مطبوعة لكل مكّيف بخصوص تصنيفات كفاءة الطاقة كما هو واردتوفير   - أ
يجب توفير . )3(في ملحق  كما هو واردوى المعلومات التصميم ومحتمع تتوافق بطاقة البيان يجب أن 

باستثناء والداخلية وغالفيهما، وذلك للمكيفات  لوحدة الخارجيةعلى ا للمكيفاتبطاقة بيان مطبوعة 
 .المكيفات أحادية وثنائية المجرى

 ).4(في ملحق  و واردللمستهلك كما ه المنتجتوفير وٕارفاق جدول معلومات   -ب
 عند الطلب. بشكل إلكتروني )5( ملحق في للجهة المختصة كما هو وارد الفنيةالوثائق توفير   -ت
من المكيفات، فيجب  محددٍ  لنموذجٍ  إعالنٍ إذا تم الكشف عن معلومات تتعلق بالطاقة أو السعر في أي   -ث

توقع المعلومات في الحاالت التي ال يُ  يجب توفير .كفاءة الطاقةأن يحتوي هذا االعالن على تصنيف 
 ).6(في ملحق  كما هو وارد معروضاً فيها من المستخدمين النهائيين رؤية المنتج 

فنية محددة  عواملتصف و  من المكيفات محددٍ  تتعلق بنموذجٍ  تقنيةأي مواد ترويجية يجب أن تحتوي   -ج
 ).2(ملحق النموذج كما هو وارد في ذلك لكفاءة الطاقة  على تصنيف

 توفير إرشادات االستخدام.  -ح
 

  )4مادة (
 مسؤوليات التجار

  يجب على التجار التأكد مما يلي:
أن تكون بطاقة بيان كفاءة الطاقة، التي تحملها المكيفات الموجودة في نقاط البيع، والتي يقدمها   - أ

ام أو األعلى بطريقة )، موضوعة على الجزء الخارجي من الجهاز من األم3الموردون وفق المادة (
 تجعلها مرئية بشكل واضح. 

المكيفات المقدمة للبيع أو التأجير أو البيع بالتقسيط، التي ال ُيتوقع من المستخدم النهائي أن يراها   -ب
  ).6) وملحق (5معروضة، تم تسويقها مرفقة بالمعلومات المقدمة من الموردين وفق ملحق (

من المكيفات، فيجب  محددٍ  لنموذجٍ  إعالنٍ إذا تم الكشف عن معلومات تتعلق بالطاقة أو السعر في أي   -ت
 .كفاءة الطاقةأن يحتوي هذا االعالن على تصنيف 
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أن تحتوي أي مواد ترويجية تقنية تتعلق بنموذٍج محدٍد من المكيفات وتصف عوامل فنية محددة على   -ث
 النموذج وارشادات االستخدام المقدمة من الموّرد.كفاءة الطاقة لذلك أو تصنيفات تصنيف مرجعية ل

  
  )5مادة (

 أساليب القياس

من خالل إجراءات قياس موثوقة ودقيقة  )3( المادةالتي يجب تقديمها وفق لمعلومات يجب الحصول على ا
  ).7ما هو وارد في ملحق ( وفق أساليب الحساب والقياس المتعارف عليها مع االخذ باالعتبار، للتكراروقابلة 

  
  )6مادة (

 إجراء التحقق ألغراض الرقابة على السوق

عندما تقوم الجهة المختصة بتقييم المطابقة لتصنيف كفاءة الطاقة المصّرح به واستهالك الطاقة، السنوي أو لكل 
 ).8ملحق (ساعة كما هو مالئم، وٕانبعاثات الضجيج، فيجب عليها تطبيق االجراء المنصوص عليه في 

 

  )7مادة (
 إزالة التعارض

 .أحكامها مع يتعارض ما كل يلغى التنفيذ، حيز التعليمات هذه دخول تاريخ من إعتباراً 
  
  )8( المادة

  النفاذ
  .إصدارها تاريخ من سنة بعد التنفيذ حيز التعليمات هذه تدخل

  
  )9( المادة
  النصوص تفسير

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

  
  )10( المادة

  المختصة الجهة تحديد
الستصدار  الوزراء مجلس الى التعليمات هذه تطبيق على بالرقابة المختصة الجهات بتنسيب المؤسسة رئيس يقوم
  .بذلك قرار
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  )1(ملحق 
  الثاني وحتى السابعتعريفات سارية ألغراض المالحق من 

  
 ):7ملحق (وحتى ) 2ملحق (تسري التعريفات التالية ألغراض المالحق من 

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

أو القدرة \) يصف الظروف التشغيلية عند تحديد مستوى قدرة الصوت وTj) والخارجي (Tin(الداخلي 
أو معامل \) وEERratedأو النسبة اإلسمية لكفاءة الطاقة (\أو معدل تدفق الهواء اإلسمي و\اإلسمية و

 ).7) من ملحق (2) كما هو وارد في الجدول (COPratedاألداء اإلسمي (
): هي درجة حرارة الثيرمومتر الجاف Indoor temperature) (Tinز الداخلي (درجة حرارة الحي  )3(

مع الرطوبة النسبية المشار إليها من ِقبل درجة حرارة الثيرمومتر  ]°Cللهواء في الحيز الداخلي [
 الرطب. 

): هي درجة حرارة الثيرمومتر الجاف Outdoor temperature) (Tjدرجة حرارة الحيز الخارجي (  )4(
مع الرطوبة النسبية المشار إليها من ِقبل درجة حرارة الثيرمومتر  ]°Cللهواء في الحيز الخارجي [

 الرطب.
): هي القدرة Rated energy efficiency ratio) (EERratedالنسبة االسمية لكفاءة الطاقة (  )5(

الكهربائية الداخلة في عملية ] مقسومة على القدرة اإلسمية kWالمصّرح عنها لعملية التبريد بوحدة [
  ] للوحدة عندما تتم عملية التبريد وفق الظروف اإلسمية القياسية. kWالتبريد [

): هي القدرة المصّرح Rated coefficient of performance) (COPratedمعامل األداء اإلسمي (  )6(
ية الداخلة في عملية التدفئة ] مقسومة على القدرة اإلسمية الكهربائkWعنها لعملية التدفئة بوحدة [

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

، لحراري بشكل تقديريمادة التبريد في االحتباس ادورة ضغط بخار  أثناءمن مادة التبريد  كغم 1كمية 
هناك جداول  عام. 100ثاني أكسيد الكربون على مدى فترة زمنية تبلغ بالكتلة المكافئة من معبرًا عنه 

 في تعليمات أوروبية خاصة بمقادير االحتباس الحراري الكامن لجميع مواد التبريد.
الراحة متصًال أو مروحة  أوالتي يكون فيها المكّيف  حالة): الOff modeوضع إيقاف التشغيل (  )8(

ُيعتبر إشارة  اً أيض التشغيل وضع إيقافأن أي وظيفة. كما  يقدمانمصدر الطاقة الرئيسي وال متصلًة ب
وظائف تهدف إلى ضمان التوافق فقط  تقدمحالة وضع التوقف، فضًال عن الشروط التي  إلى

 .خاصة بالتوافق الكهرومغناطيسيال 2017- 68التعليمات الفنية اإللزامية رقم الكهرومغناطيسي وفق 
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بمصدر طاقة رئيسي متصًال الجهاز التي يكون فيها حالة ال ):Standby mode( وضع االستعداد  )9(
المهام التالية،  فقط ويوفر على النحو المعّد له،عمل يل هذا المصدر منالداخلة ويعتمد على الطاقة 

فقط مع إشارة تستمر لفترة غير محددة: وظيفة إعادة التنشيط، أو وظيفة إعادة التنشيط يمكن أن  التي
  .أو عرض المعلومات أو الحالة\التنشيط، وإعادة تمكين وظيفة ل

 هاوظيفة تسهل تنشيط األوضاع األخرى، بما في ):Reactivation function( وظيفة إعادة التنشيط  )10(
وفر لمكيف يقت ؤ داخلي، وم وحساسعد، تحكم عن بُ ال يشملعد عن بُ مفتاح الوضع النشط، عن طريق 

 .الوظيفة الرئيسية هاوظائف إضافية، بما في
توفر معلومات  متواصلةوظيفة ): Information or status display(عرض المعلومات أو الحالة   )11(

 .الساعات وتشمل، عرضأو تشير إلى حالة الجهاز على شاشة 
) المقاس بوحدة A): مستوى قدرة الصوت المثّقل فئة (Sound power levelقدرة الصوت (مستوى   )12(

في القياسية  اإلسميةظروف العند  يتم قياسه يأو الخارج\و يالداخلالحيز في ] dB(A)الديسيبل [
 .وظيفة تبريدللمكّيف إذا لم يكن  التدفئةأو عملية التبريد، 

درجة حرارة تركيبة من المتطلبات ل ):Reference design conditions( ظروف التصميم المرجعية  )13(
كما هو  درجة حرارة التشغيلل ، والحد األعلى، ودرجة الحرارة القصوى ثنائية التكافؤةالتصميم المرجعي
 ).7) من ملحق (3وارد في الجدول (

الحيز درجة الحرارة في  ):Reference design temperatureة (درجة حرارة التصميم المرجعي  )14(
) 3كما هو وارد في الجدول ( )Tdesignh( للتدفئة) أو Tdesigncإما للتبريد ( ]°Cبوحدة [ الخارجي

موسم التبريد  وفق، والتي تختلف 1تكون نسبة الحمل الجزئي تساوي يجب أن حيث ب، )7من ملحق (
 .أو التدفئة

 16مطروحًا منها الخارجي الحيز درجة حرارة : )Part load ratio) ()pl(Tj( نسبة الحمل الجزئي  )15(
إما للتبريد أو  ،درجة مئوية 16مطروحًا منها ، مقسومة على درجة حرارة التصميم المرجعية درجة مئوية

 .للتدفئة
من درجات  توليفةصف لكل و ت(التدفئة والتبريد) ظروف التشغيل من  مجموعتينمن  ةواحد: الموسم  )16(

فيها تعتبر والتي وعدد الساعات التي تحدث فيها درجات الحرارة هذه لكل موسم  لخارجياالحيز حرارة 
. حيث موسم التبريد يبدأ من بداية شهر نيسان وحتى نهاية شهر أيلول، وموسم الوحدة مناسبة للغرض

 التدفئة يبدأ من بداية شهر تشرين أول وحتى نهاية شهر آذار.
تكرار درجة ) وساعات Tj( الخارجيالحيز درجة حرارة مكونة من توليفة  :) j) مع (Binرقم الكود (  )17(

 ).7) من ملحق (1) كما هو وارد في الجدول (hjحرارة الحيز الخارجي (
التي تتكرر فيها درجة الساعات ): عدد Bin hours) (hjتكرار درجة حرارة الحيز الخارجي (ساعات   )18(

 ).7) من ملحق (1واحد كما هو وارد في الجدول (الالموسم  حرارة الحيز الخارجي خالل
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نسبة كفاءة  :)Seasonal energy efficiency ratio ()SEER(نسبة كفاءة الطاقة الموسمية   )19(
يتم حسابها عن طريق قسمة حمل  ،وسم التبريدالتكييف التي تمثل كامل مالطاقة اإلجمالية لوحدة 

 .تبريدللهرباء السنوي التبريد السنوي المرجعي على استهالك الك
حمل التبريد  ):Reference annual cooling demand) (QCحمل التبريد السنوي المرجعي (  )20(

كناتج  نسبة كفاءة الطاقة الموسمية، يتم حسابهكأساس لحساب الذي يستخدم ] kWh/aالمرجعي [
 .)HCEللتبريد (ساعات الوضع النشط المكافئ مع ) Pdesignc( يلتبريد التصميماحمل ضرب 

 )Equivalent active mode hours for cooling( ساعات الوضع النشط المكافئ للتبريد  )21(
)HCE( : لساعات السنوي المفترض [اتعني عددh/a [ لتبريد احمل أن توفر فيها يجب على الوحدة التي

) من ملحق 4الجدول (حمل التبريد السنوي المرجعي كما هو وارد في تلبية ل) Pdesignc( يالتصميم
)7.( 

حمل التبريد ] المطلوب لتلبية kWh/aاستهالك الكهرباء [: )QCEلكهرباء السنوي للتبريد (ااستهالك   )22(
على نسبة كفاءة الطاقة كناتج قسمة حمل التبريد السنوي المرجعي ويتم حسابه  السنوي المرجعي

 أثناء األوضاع التاليةاستهالك الكهرباء للوحدة  مجموعًا له )،SEERonالموسمية في الوضع النشط (
مسخن زيت وضع وضع التوقف و و : وضع إطفاء الثيرموستات ووضع االستعداد خالل موسم التبريد

 ).crankcase heaterالضاغطة (
 Active seasonal mode energy efficiencyالموسمية في الوضع النشط (نسبة كفاءة الطاقة   )23(

ratio) ((SEERon : ،متوسط نسبة كفاءة استخدام الطاقة للوحدة في الوضع النشط لوظيفة التبريد
يتم ربطه لكل رقم كود ) EERbin(Tj(( لرقم كود معّينمن الحمل الجزئي ونسبة كفاءة الطاقة  الناتجة

 .وساعات حدوثه
عند ] kWبوحدة [ )Ph(Tj)) أو حمل التسخين Pc(Tj)((حمل التبريد  ):Part load( لحمل الجزئيا  )24(

نسبة الحمل يتم حسابه كحاصل ضرب الحمل التصميمي في ، )Tjللحيز الخارجي (درجة حرارة معينة 
 .الجزئي

رقم كود مرتبط نسبة كفاءة الطاقة المحددة لكل : )EERbin(Tj(برقم كود ( المحددةنسبة كفاءة الطاقة   )25(
ونسبة كفاءة  صّرح بهاالقدرة المو حمل الجزئي مشتقة من ال بدرجة حرارة الحيز الخارجي في الموسم،

، ويتم حسابها ألرقام كود أخرى عن طريق )j( ألرقام كود محددة) EERd(Tj(( صّرح بهاالطاقة الم
 .عند الضرورة التدهورمعامل بتصحيحها  االستقراء الداخلي أو الخارجي ويتم

معامل األداء  :)Seasonal coefficient of performance( )SCOP( ألداء الموسميامعامل   )26(
يتم حسابه كناتج قسمة حمل التدفئة السنوي على تدفئة، الموسم كامل مثل يللوحدة،  اإلجمالي

 االستهالك السنوي من الطاقة الكهربائية في عملية التدفئة.
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ئة حمل التدف ):Reference annual heating demand) (QHحمل التدفئة السنوي المرجعي (  )27(
، ويتم ألداء الموسمياكأساس لحساب معامل ، ويستخدم تدفئةالموسم ب المرتبط] kWh/aالمرجعي [

 للتدفئةساعات الوضع النشط المكافئ مع ) Pdesignh( يالتصميم التدفئةحمل كناتج ضرب  حسابه
)HHE(. 

 )Equivalent active mode hours for heatingللتدفئة ( ساعات الوضع النشط المكافئ  )28(
)HHE( : لساعات السنوي المفترض [اتعني عددh/a [ حمل أن توفر فيها يجب على الوحدة التي

) من 4حمل التدفئة السنوي المرجعي كما هو وارد في الجدول (تلبية ل) Pdesignh( يالتصميم التدفئة
 .)7ملحق (

حمل التدفئة ] المطلوب لتلبية kWh/aاستهالك الكهرباء [: )QHEلكهرباء السنوي للتدفئة (ااستهالك   )29(
على كناتج قسمة حمل التدفئة السنوي المرجعي ويتم حسابه المرتبط بموسم التدفئة،  السنوي المرجعي

أثناء استهالك الكهرباء للوحدة  مجموعًا له )،SCOPon( في الوضع النشطمعامل األداء الموسمي 
وضع التوقف و التدفئة: وضع إطفاء الثيرموستات ووضع االستعداد خالل موسم  األوضاع التالية

 ).crankcase heaterمسخن زيت الضاغطة (وضع و 
وضع الفي  للوحدة داءاألمتوسط معامل : )SCOPon( في الوضع النشطمعامل األداء الموسمي   )30(

 اللزوم،عند  للمسخن المساعد والقدرة الكهربائيةمن الحمل الجزئي الناتج  المرتبط بموسم التدفئة، النشط
 يتم ربطه لكل رقم كود وساعات حدوثه. (COPbin(Tj))معامالت األداء لرقم كود معّين و 

القدرة  :)Electric back-up heater capacity( ))elbu(Tjالقدرة الكهربائية للمسخن المساعد (  )31(
تكمل ) 1مع معامل أداء قيمته ( المساعد المفترضة أو الحقيقية للمسخن ]kW[ الكهربائية للتدفئة بوحدة

أن حالة ، وذلك في )Ph(Tj((تلبية الحمل الجزئي للتسخين ل) Tj)Pdh(( دفئةللتالمصّرح بها القدرة 
لدرجة حرارة  وذلك )،(Ph(Tj) ) أقل من الحمل الجزئي للتسخين(Pdh(Tj)دفئة للتالمصّرح بها القدرة 

 .)Tj(الحيز الخارجي 
حرارة الدرجة مع  رقم كود لكل معامل األداء المحدد :(COPbin(Tj))معامل األداء لرقم كود معّين   )32(

المصّرح به ألداء اومعامل  المصّرح بهاالقدرة و من الحمل الجزئي  مشتقٌ ، في الموسمللحيز الخارجي 
)COPd(Tj) (ألرقام كود محددة )j(قراء الداخلي أو ، ويتم حسابها ألرقام كود أخرى عن طريق االست

 .عند الضرورة التدهورمعامل بتصحيحها  الخارجي ويتم
للوحدة  ضغط بخار مادة التبريدقدرة دورة  :]kW[) بوحدة Declared capacityالمصّرح بها (القدرة   )33(

 )Tj( يالخارج الحّيزبدرجة حرارة  المرتبطة) Pdh(Tj)(التدفئة ) أو Pdc(Tj)لتبريد (في عملية ا
 كما صّرح بها الصانع. )Tin( الحيز الداخلي ودرجة حرارة

 أو تدفئته أو كليهما. الداخليالحّيز إشارة إلى ما كانت الوحدة قادرة على تبريد هواء الوظيفة:   )34(
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 التدفئة حملأو \) وPdesignc( المصّرح بهالتبريد  ): حملDesign loadي (التصميم الحمل  )35(
  :حيثبدرجة حرارة التصميم المرجعية، عند  [kW]بوحدة  Pdesignh)( المصّرح به

يكون حمل التبريد المصّرح به يساوي القدرة المصّرح بها لعملية التبريد  ،وضع التبريدعند   -
 ).Tdesignc( ) مساوية لدرجة حرارة التصميم للتبريدTjعند درجة حرارة حيز خارجي (

المصّرح به يساوي الحمل الجزئي عند درجة حرارة حيز عند وضع التدفئة، يكون حمل التدفئة   -
 .)Tdesignh) مساوية لدرجة حرارة التصميم للتدفئة (Tjخارجي (

نسبة : )Declared energy efficiency ratio( ))EERd(Tjصّرح بها (نسبة كفاءة الطاقة الم  )36(
 )Tjة الحيز الخارجي المكافئة لها (عند عدد محدود من أرقام الكود المرتبطة بدرجات حرار كفاءة الطاقة 

 كما صّرح بها الصانع.
معامل  :)Declared coefficient of performance( ))COPd(Tjالمصّرح به (ألداء امعامل   )37(

) كما Tjاألداء عند عدد محدود من أرقام الكود المرتبطة بدرجات حرارة الحيز الخارجي المكافئة لها (
 صّرح به الصانع. 

 (Tj) الخارجيالحيز درجة حرارة : ) Bivalent temperature( )Tbiv( درجة الحرارة ثنائية التكافؤ  )38(
المصّرح بها مساوية للحمل الجزئي،  تكون عندها القدرةالتي و  ،لتدفئةعملية ال صّرح بها الصانعالتي 

من للمسخن المساعد القدرة الكهربائية المصّرح بها عن طريق  القدرة أن تستكملوأقل منها عندما يجب 
 للتدفئة. الحمل الجزئيأجل تلبية 

الخارجي  الحّيز درجة حرارة: )Operation limit temperature( )Tol( التشغيلحد درجة حرارة   )39(
تحت درجة  إعطاء أية قدرة تدفئةف من مكيّ الوالتي لن يتمكن  لتدفئة،ا صّرح بها الصانع لعمليةالتي 
 .تساوي الصفرالمصّرح بها تحت درجة الحرارة هذه القدرة أي أن  .رة هذهالحرا

للمبنى حيث تشغيل حمل التبريد أو التدفئة اعات المقابل لسالوضع ): Active mode( الوضع النشط  )40(
يمكن أن تتضمن هذه الحالة دورة التشغيل واإليقاف لوحدة للوحدة.  دفئةيتم تنشيط وظيفة التبريد أو الت

 .الداخلي المطلوبةالحّيز على درجة حرارة هواء  المحافظةمن أجل الوصول إلى أو  التكييف
لتي ال يوجد بها الوضع المقابل للساعات ا ):Thermostat-off mode( رموستاتثيالتوقف وضع   )41(

تعمل ولكن ال في وضع التشغيل للوحدة  دفئةوظيفة التبريد أو التتدفئة، بحيث تكون حمل تبريد أو 
الحيز الخارجي درجات حرارة ترتبط هذه الحالة ب. لهذا السبب تدفئةعدم وجود حمولة تبريد أو بسبب 
كوضع في الوضع النشط  تعتبر دورة التشغيل واإليقاف لوحدة التكييفاألحمال الداخلية. ال وليس 

 توقف الثيرموستات.
تقوم التي حالة ):الCrankcase heater operation modeتشغيل مسخن زيت الضاغطة (وضع   )42(

من أجل  )compressorة (مادة التبريد إلى الضاغط انتقاللتجنب  تسخينفيها الوحدة بتفعيل جهاز 
 ة.الضاغطعمل الحد من تركيز مادة التبريد في الزيت عند بدء 
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: )Thermostat-off mode operating hours( )HTO( رموستاتثيالتوقف وضع ساعات تفعيل   )43(
الترموستات، وتعتمد قيمتها على الموسم توقف الوحدة في وضع التي تعتبر فيها لساعات السنوي اعدد 

 المحددين. والوظيفة
الساعات عدد : )Standby mode operating hours( )HSB( وضع االستعداد تفعيلساعات   )44(

 المحددين. لى الموسم والوظيفةالوحدة في وضع االستعداد، وتعتمد قيمتها ع التي تعتبر فيهاالسنوي 
التي تعتبر فيها الوحدة لساعات السنوي اعدد  :)Off-mode hours( )HOFFوضع التوقف (ساعات   )45(

 المحددين. وتعتمد قيمتها على الموسم والوظيفةفي وضع التوقف. 
 Crankcase heater mode operating( تشغيل مسخن زيت الضاغطةوضع ساعات تفعيل   )46(

hours ()HCK( : تشغيل مسخن زيت وضع التي تعتبر فيها الوحدة في لساعات السنوي اعدد
 المحددين. وتعتمد قيمتها على الموسم والوظيفةالضاغطة. 

يعني استهالك على التوالي):  QDDو  QSD(للمكيفات أحادية وثنائية المجرى استهالك الكهرباء   )47(
. المكيفات )يعمل(أيهما  دفئةأو وضع الت\لتبريد والمجرى في وضع اأحادية وثنائية لمكيفات لالكهرباء 

 ].kWh/a] والمكيفات ثنائية المجرى بوحدة [kWh/hأحادية المجرى بوحدة [
لتدفئة لجميع الوحدات لللتبريد أو  المصّرح بهانسبة إجمالي القدرة ): Capacity ratioنسبة القدرة (  )48(

 .الظروف اإلسمية القياسيةللوحدة الخارجية في  المصّرح بهاتبريد أو التدفئة ال قدرةالداخلية العاملة إلى 
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  )2ملحق (
  تصنيفات كفاءة الطاقة

  ). 7يجب تحديد كفاءة الطاقة للمكيفات على أساس القياسات والحسابات الالزمة كما هو وارد في ملحق (
يجب أن يأخذان باالعتبار شروط  (SCOP) ألداء الموسميامعامل و  (SEER) نسبة كفاءة الطاقة الموسمية

). يجب أن ترتبط 7التصميم المرجعية وساعات التشغيل لوضعية التشغيل ذات الصلة كما هو وارد في ملحق (
) بالظروف اإلسمية COPrated) ومعامل األداء اإلسمي (EERratedكل من النسبة االسمية لكفاءة الطاقة (

  ).7(القياسية كما هو وارد في ملحق 
  
  ) 1جدول (

 تصنيفات كفاءة الطاقة للمكيفات باستثناء أحادية المجرى وثنائية المجرى
 تصنيف كفاءة الطاقة SEERنسبة كفاءة الطاقة الموسمية  SCOPمعامل األداء الموسمي 

SCOP ≥ 5.10 SEER ≥ 8.50 A+++ 
4.60 ≤ SCOP < 5.10 6.10 ≤ SEER < 8.50 A++ 
4.00 ≤ SCOP < 4.60 5.60 ≤ SEER < 6.10 A+ 
3.40 ≤ SCOP < 4.00 5.10 ≤ SEER < 5.60 A 
3.10 ≤ SCOP < 3.40 4.60 ≤ SEER < 5.10 B 
2.80 ≤ SCOP < 3.10 4.10 ≤ SEER < 4.60 C 
2.50 ≤ SCOP < 2.80 3.60 ≤ SEER < 4.10 D 
2.20 ≤ SCOP < 2.50 3.10 ≤ SEER < 3.60 E 
1.90 ≤ SCOP < 2.20 2.60 ≤ SEER < 3.10 F 
SCOP < 1.90 SEER < 2.60 G 

 
  ) 2جدول (

 تصنيفات كفاءة الطاقة للمكيفات أحادية المجرى وثنائية المجرى
 تصنيف كفاءة الطاقة  مكيفات ثنائية المجرى  مكيفات أحادية المجرى

  معامل األداء اإلسمي
COPrated 

  النسبة االسمية لكفاءة الطاقة
EERrated 

  اإلسميمعامل األداء 
COPrated 

  النسبة االسمية لكفاءة الطاقة
EERrated 

 

≥ 3.60 ≥ 4.10 ≥ 4.60 ≥ 4.10 A+++ 
3.10 ≤ COP < 3.60 3.60 ≤ EER < 4.10 4.10 ≤ COP < 4.60 3.60 ≤ EER < 4.10 A++ 
2.60 ≤ COP < 3.10 3.10 ≤ EER < 3.60 3.60 ≤ COP < 4.10 3.10 ≤ EER < 3.60 A+ 
2.30 ≤ COP < 2.60 2.60 ≤ EER < 3.10 3.10 ≤ COP < 3.60 2.60 ≤ EER < 3.10 A 
2.00 ≤ COP < 2.30 2.40 ≤ EER < 2.60 2.60 ≤ COP < 3.10 2.40 ≤ EER < 2.60 B 
1.80 ≤ COP < 2.00 2.10 ≤ EER < 2.40 2.40 ≤ COP < 2.60 2.10 ≤ EER < 2.40 C 
1.60 ≤ COP < 1.80 1.80 ≤ EER < 2.10 2.00 ≤ COP < 2.40 1.80 ≤ EER < 2.10 D 
1.40 ≤ COP < 1.60 1.60 ≤ EER < 1.80 1.80 ≤ COP < 2.00 1.60 ≤ EER < 1.80 E 
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 تصنيف كفاءة الطاقة  مكيفات ثنائية المجرى  مكيفات أحادية المجرى
  معامل األداء اإلسمي

COPrated 

  النسبة االسمية لكفاءة الطاقة
EERrated 

  اإلسميمعامل األداء 
COPrated 

  النسبة االسمية لكفاءة الطاقة
EERrated 

 

1.20 ≤ COP < 1.40 1.40 ≤ EER < 1.60 1.60 ≤ COP < 1.80 1.40 ≤ EER < 1.60 F 
< 1.20 < 1.40 < 1.60 < 1.40 G 
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  )3ملحق (
  بطاقة بيان كفاءة الطاقة

  

  بطاقة بيان كفاءة الطاقة للمكيفات العكسية، باستثناء المكيفات أحادية وثنائية المجرى   )1(
 (G)إلى  (A)مكّيفات عكسية تصنيفات كفاءة الطاقة فيها من   1-1

  
 

  يجب أن تشتمل بطاقة بيان كفاءة الطاقة على المعلومات التالية:  (أ)
I –  .اسم الموّرد أو العالمة التجارية    
II –  .تعريف المّورد للجهاز  
III –  ) كلمــــةSEER ــــارات هــــواء زرقــــاء وكلمــــة ) للتبريــــد مــــع شــــكل مروحــــة وتي

)SCOP.للتدفئة مع شكل مروحة وتيارات هواء حمراء (  
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IV –   كفاءة الطاقة، يجب أن يكون رأس السهم الذي يحتوي على تصنيف كفــاءة
صــنيف كفــاءة الطاقة للجهاز على نفــس االرتفــاع مــع رأس الســهم المقابــل لت

الطاقـــة ذات الصـــلة. يجـــب اإلشـــارة لكفـــاءة الطاقـــة لكـــال العمليتـــين، التبريـــد 
  والتدفئة.

V -  ] الحمــــل التصــــميمي بوحــــدةkW مقربــــًا ألقــــرب منزلــــة عشــــرية فــــي وضــــع [
  التبريد. 

VI -  ] الحمــــل التصــــميمي بوحــــدةkW مقربــــًا ألقــــرب منزلــــة عشــــرية فــــي وضــــع [
  التدفئة. 

VII -  ة الموســـمية (نســـبة كفـــاءة الطاقـــSEER مقربـــًة ألقـــرب منزلـــة عشـــرية فـــي (
  وضع التبريد.

VIII -  ) معامــل األداء الموســميSCOP مقربــًا ألقــرب منزلــة عشــرية فــي وضــع (
  التدفئة.

IX -  ] استهالك الطاقة الســنوي بوحــدةkWh/annum لكــٍل مــن التبريــد والتدفئــة [
  مقربًا ألقرب عدد صحيح.

X -  ة الداخليــة والوحــدة الخارجيــة بوحــدة الديســيبل، مستويات قدرة الصوت للوحد
  مقربًة ألقرب عدد صحيح.

يكون تصميم بطاقة بيان كفاءة الطاقــة وفــق التصــميم الــوارد فــي البطاقــة الســابقة مــن   (ب)
 حيث االلوان واالبعاد وحجم الخط ونوعه.
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 (F)إلى  (+A)مكّيفات عكسية تصنيفات كفاءة الطاقة فيها من   1-2

  
 

يجب أن تشتمل بطاقة بيان كفاءة الطاقة على المعلومات المدرجة في الفقرة (أ) مــن   (أ)
  من هذا الملحق. 1-1البند 

يكون تصميم بطاقة بيان كفاءة الطاقــة وفــق التصــميم الــوارد فــي البطاقــة الســابقة مــن   (ب)
 حيث االلوان واالبعاد وحجم الخط ونوعه.
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  (E)إلى  (++A)مكّيفات عكسية تصنيفات كفاءة الطاقة فيها من   1-3

 

يجب أن تشتمل بطاقة بيان كفاءة الطاقة على المعلومات المدرجة في الفقرة (أ) مــن   (أ)
  من هذا الملحق. 1-1البند 

يكون تصميم بطاقة بيان كفاءة الطاقــة وفــق التصــميم الــوارد فــي البطاقــة الســابقة مــن   (ب)
 واالبعاد وحجم الخط ونوعه.حيث االلوان 
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  (D)إلى  (+++A)مكّيفات عكسية تصنيفات كفاءة الطاقة فيها من   1-4

 

يجب أن تشتمل بطاقة بيان كفاءة الطاقة على المعلومات المدرجة في الفقرة (أ) مــن   (أ)
  من هذا الملحق. 1-1البند 

فــي البطاقــة الســابقة مــن يكون تصميم بطاقة بيان كفاءة الطاقــة وفــق التصــميم الــوارد   (ب)
 حيث االلوان واالبعاد وحجم الخط ونوعه.
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بطاقة بيان كفاءة الطاقة للمكيفات التي تعمل على التبريد فقط، باستثناء المكيفات أحادية وثنائية   )2(
 المجرى

  (G)إلى  (A)تصنيفات كفاءة الطاقة فيها من  تعمل على التبريد فقط،مكّيفات   2-1

 

  تشتمل بطاقة بيان كفاءة الطاقة على المعلومات التالية :يجب أن   (أ)
I –  .اسم الموّرد أو العالمة التجارية   
II –  .تعريف المّورد للجهاز  
III –  ) كلمةSEER.مع شكل مروحة وتيارات هواء زرقاء ( 

IV –   كفاءة الطاقة، يجب أن يكون رأس السهم الذي يحتوي على تصنيف كفــاءة
نفــس االرتفــاع مــع رأس الســهم المقابــل لتصــنيف كفــاءة الطاقة للجهاز على 
  الطاقة ذات الصلة.
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V -  ] الحمــــل التصــــميمي بوحــــدةkW مقربــــًا ألقــــرب منزلــــة عشــــرية فــــي وضــــع [
  التبريد. 

VI -  ) نسبة كفاءة الطاقة الموسميةSEER.مقربًة ألقرب منزلة عشرية (  
VII -  ] اســــــتهالك الطاقــــــة الســــــنوي بوحــــــدةkWh/annumقــــــرب عــــــدد ] مقربــــــًا أل

  صحيح.
VIII -   ،مستويات قدرة الصوت للوحدة الداخليــة والوحــدة الخارجيــة بوحــدة الديســيبل

  مقربًة ألقرب عدد صحيح.
يكون تصميم بطاقة بيان كفاءة الطاقــة وفــق التصــميم الــوارد فــي البطاقــة الســابقة مــن   (ب)

 حيث االلوان واالبعاد وحجم الخط ونوعه.
    



 )47( من )19(صفحة     

  (F)إلى  (+A)تصنيفات كفاءة الطاقة فيها من  التبريد فقط،تعمل على مكّيفات   2-2

 

-2يجب أن تشتمل بطاقة بيان كفاءة الطاقة على المعلومات المدرجة في الفقرة (أ) مــن البنــد   (أ)
  من هذا الملحق. 1

يكون تصميم بطاقة بيان كفاءة الطاقــة وفــق التصــميم الــوارد فــي البطاقــة الســابقة مــن   (ب)
 االبعاد وحجم الخط ونوعه.حيث االلوان و 

  



 )47( من )20(صفحة     

  (E)إلى  (++A)تصنيفات كفاءة الطاقة فيها من  تعمل على التبريد فقط،مكّيفات   2-3

 

يجب أن تشتمل بطاقة بيان كفاءة الطاقة على المعلومات المدرجة في الفقرة (أ) مــن   (أ)
  من هذا الملحق. 1-2البند 

التصــميم الــوارد فــي البطاقــة الســابقة مــن يكون تصميم بطاقة بيان كفاءة الطاقــة وفــق   (ب)
 حيث االلوان واالبعاد وحجم الخط ونوعه.

 
  



 )47( من )21(صفحة     

  (D)إلى  (+++A)تصنيفات كفاءة الطاقة فيها من  تعمل على التبريد فقط،مكّيفات   2-4

 

يجب أن تشتمل بطاقة بيان كفاءة الطاقة على المعلومات المدرجة في الفقرة (أ) مــن   (أ)
  الملحق.من هذا  1-2البند 

يكون تصميم بطاقة بيان كفاءة الطاقــة وفــق التصــميم الــوارد فــي البطاقــة الســابقة مــن   (ب)
 حيث االلوان واالبعاد وحجم الخط ونوعه.

  
    



 )47( من )22(صفحة     

بطاقة بيان كفاءة الطاقة للمكيفات التي تعمل على التدفئة فقط، باستثناء المكيفات أحادية وثنائية   )3(
 المجرى

  (G)إلى  (A)تصنيفات كفاءة الطاقة فيها من  التدفئة فقط،تعمل على مكّيفات   3-1

  

  يجب أن تشتمل بطاقة بيان كفاءة الطاقة على المعلومات التالية :  (أ)
I –  .اسم الموّرد أو العالمة التجارية   
II –  .تعريف المّورد للجهاز  
III –  ) كلمةSCOP.مع شكل مروحة وتيارات هواء حمراء ( 

IV –   ،يجب أن يكون رأس السهم الذي يحتوي على تصنيف كفــاءة كفاءة الطاقة
الطاقة للجهاز على نفــس االرتفــاع مــع رأس الســهم المقابــل لتصــنيف كفــاءة 

  الطاقة ذات الصلة.



 )47( من )23(صفحة     

V -  ] الحمــــل التصــــميمي بوحــــدةkW مقربــــًا ألقــــرب منزلــــة عشــــرية فــــي وضــــع [
  التدفئة. 

VI -  ) معامل األداء الموسميSCOP عشرية.) مقربًا ألقرب منزلة  
VII -  ] اســــــتهالك الطاقــــــة الســــــنوي بوحــــــدةkWh/annum مقربــــــًا ألقــــــرب عــــــدد [

  صحيح.
VIII -   ،مستويات قدرة الصوت للوحدة الداخليــة والوحــدة الخارجيــة بوحــدة الديســيبل

  مقربًة ألقرب عدد صحيح.
يكون تصميم بطاقة بيان كفاءة الطاقــة وفــق التصــميم الــوارد فــي البطاقــة الســابقة مــن   (ب)

 ث االلوان واالبعاد وحجم الخط ونوعه.حي
  



 )47( من )24(صفحة     

  (F)إلى  (+A)تصنيفات كفاءة الطاقة فيها من  تعمل على التدفئة فقط،مكّيفات   3-2

 

يجب أن تشتمل بطاقة بيان كفاءة الطاقة على المعلومات المدرجة في الفقرة (أ) مــن   (أ)
  من هذا الملحق. 1-3البند 

الطاقــة وفــق التصــميم الــوارد فــي البطاقــة الســابقة مــن يكون تصميم بطاقة بيان كفاءة   (ب)
 حيث االلوان واالبعاد وحجم الخط ونوعه.

 
  



 )47( من )25(صفحة     

  (E)إلى  (++A)تصنيفات كفاءة الطاقة فيها من  تعمل على التدفئة فقط،مكّيفات   3-3

 

يجب أن تشتمل بطاقة بيان كفاءة الطاقة على المعلومات المدرجة في الفقرة (أ) مــن   (أ)
  من هذا الملحق. 1-3البند 

يكون تصميم بطاقة بيان كفاءة الطاقــة وفــق التصــميم الــوارد فــي البطاقــة الســابقة مــن   (ب)
 حيث االلوان واالبعاد وحجم الخط ونوعه.

 
  



 )47( من )26(صفحة     

 (D)إلى  (+++A)تصنيفات كفاءة الطاقة فيها من  تعمل على التدفئة فقط،مكّيفات   3-4

 

الطاقة على المعلومات المدرجة في الفقرة (أ) مــن يجب أن تشتمل بطاقة بيان كفاءة   (أ)
  من هذا الملحق. 1-3البند 

يكون تصميم بطاقة بيان كفاءة الطاقــة وفــق التصــميم الــوارد فــي البطاقــة الســابقة مــن   (ب)
 حيث االلوان واالبعاد وحجم الخط ونوعه.

  



 )47( من )27(صفحة     

  بطاقة بيان كفاءة الطاقة للمكيفات ثنائية المجرى  )4(
  (D)إلى  (+++A)تصنيفات كفاءة الطاقة فيها من لعكسية ثنائية المجرى، المكيفات ا  4-1

  

  يجب أن تشتمل بطاقة بيان كفاءة الطاقة على المعلومات التالية:  (أ)
I –  .اسم الموّرد أو العالمة التجارية   
II –  .تعريف المّورد للجهاز  
III –  ) كلمـــــةEER ـــــاء ـــــارات هـــــواء زرق ـــــد مـــــع شـــــكل مروحـــــة وتي وكلمـــــة ) للتبري

)COP.للتدفئة مع شكل مروحة وتيارات هواء حمراء (  
IV –   كفاءة الطاقة، يجب أن يكون رأس السهم الذي يحتوي على تصنيف كفــاءة

الطاقة للجهاز على نفــس االرتفــاع مــع رأس الســهم المقابــل لتصــنيف كفــاءة 
الطاقـــة ذات الصـــلة. يجـــب االشـــارة لكفـــاءة الطاقـــة لكـــال العمليتـــين، التبريـــد 

  لتدفئة.وا



 )47( من )28(صفحة     

V -  ] القــدرة األســمية بوحــدةkW مقربــًة ألقــرب منزلــة عشــرية فــي وضــع التبريــد [
  وفي وضع التدفئة. 

VI -  ) النســـــــبة اإلســـــــمية لكفـــــــاءة الطاقـــــــةEERrated ومعامـــــــل األداء اإلســـــــمي (
)COPrated.مقربًة ألقرب منزلة عشرية (  

VII -  ] اســـتهالك الطاقـــة فـــي الســـاعة بوحـــدةkWh/60min[  التبريـــد لكـــٍل مـــن
  صحيح. والتدفئة مقربًا ألقرب عدد

VIII -   مستويات قدرة الصوت للوحــدة الداخليــة بوحــدة الديســيبل مقربــًة ألقــرب عــدد
  صحيح.

يكون تصميم بطاقة بيان كفاءة الطاقــة وفــق التصــميم الــوارد فــي البطاقــة الســابقة مــن   (ب)
 حيث االلوان واالبعاد وحجم الخط ونوعه.

  



 )47( من )29(صفحة     

تصنيفات كفاءة الطاقة فيها من المكيفات ثنائية المجرى التي تعمل على التبريد فقط،   4-2
(A+++)  إلى(D)  

 

  يجب أن تشتمل بطاقة بيان كفاءة الطاقة على المعلومات التالية :  (أ)
I –  .اسم الموّرد أو العالمة التجارية   
II –  .تعريف المّورد للجهاز  
III –  ) كلمةEER وتيارات هواء زرقاء.) مع شكل مروحة  
IV –   كفاءة الطاقة، يجب أن يكون رأس السهم الذي يحتوي على تصنيف كفــاءة

الطاقة للجهاز على نفــس االرتفــاع مــع رأس الســهم المقابــل لتصــنيف كفــاءة 
  الطاقة ذات الصلة.

V -  ] القدرة األسمية بوحدةkW .مقربًة ألقرب منزلة عشرية في وضع التبريد [  
VI -   اإلسمية لكفاءة الطاقة (النسبةEERrated.مقربًة ألقرب منزلة عشرية (  



 )47( من )30(صفحة     

VII -  ] اســـتهالك الطاقـــة فـــي الســـاعة بوحـــدةkWh/60min مقربـــًا ألقـــرب عـــدد [
  صحيح.

VIII -   مستويات قدرة الصوت للوحــدة الداخليــة بوحــدة الديســيبل مقربــًة ألقــرب عــدد
  صحيح.

تصــميم الــوارد فــي البطاقــة الســابقة مــن يكون تصميم بطاقة بيان كفاءة الطاقــة وفــق ال  (ب)
 حيث االلوان واالبعاد وحجم الخط ونوعه.

  



 )47( من )31(صفحة     

تصنيفات كفاءة الطاقة فيها من المكيفات ثنائية المجرى التي تعمل على التدفئة فقط،   4-3
(A+++)  إلى(D)  

 

  يجب أن تشتمل بطاقة بيان كفاءة الطاقة على المعلومات التالية :  (أ)
I –   أو العالمة التجارية.اسم الموّرد   
II –  .تعريف المّورد للجهاز  
III –  ) كلمةCOP.مع شكل مروحة وتيارات هواء حمراء (  
IV –   كفاءة الطاقة، يجب أن يكون رأس السهم الذي يحتوي على تصنيف كفــاءة

الطاقة للجهاز على نفــس االرتفــاع مــع رأس الســهم المقابــل لتصــنيف كفــاءة 
  الطاقة ذات الصلة.

V -  قدرة األسمية بوحدة [الkW .مقربًة ألقرب منزلة عشرية في وضع التدفئة [  
VI -  ) معامل األداء اإلسميCOPrated.مقربًا ألقرب منزلة عشرية (  



 )47( من )32(صفحة     

VII -  ] اســـتهالك الطاقـــة فـــي الســـاعة بوحـــدةkWh/60min مقربـــًا ألقـــرب عـــدد [
  صحيح.

VIII -  مقربــًة ألقــرب عــدد  مستويات قدرة الصوت للوحــدة الداخليــة بوحــدة الديســيبل
  صحيح.

يكون تصميم بطاقة بيان كفاءة الطاقــة وفــق التصــميم الــوارد فــي البطاقــة الســابقة مــن   (ب)
 حيث االلوان واالبعاد وحجم الخط ونوعه.

 
 

  



 )47( من )33(صفحة     

  بطاقة بيان كفاءة الطاقة للمكيفات أحادية المجرى  )5(
  (D)إلى  (+++A)تصنيفات كفاءة الطاقة فيها من المكيفات العكسية أحادية المجرى،   5-1

  

  يجب أن تشتمل بطاقة بيان كفاءة الطاقة على المعلومات التالية :  (أ)
I –  .اسم الموّرد أو العالمة التجارية   
II –  .تعريف المّورد للجهاز  
III –  ) كلمـــــةEER ـــــاء وكلمـــــة ـــــارات هـــــواء زرق ـــــد مـــــع شـــــكل مروحـــــة وتي ) للتبري

)COP شكل مروحة وتيارات هواء حمراء.) للتدفئة مع  
IV –   كفاءة الطاقة، يجب أن يكون رأس السهم الذي يحتوي على تصنيف كفــاءة

الطاقة للجهاز على نفــس االرتفــاع مــع رأس الســهم المقابــل لتصــنيف كفــاءة 
الطاقـــة ذات الصـــلة. يجـــب االشـــارة لكفـــاءة الطاقـــة لكـــال العمليتـــين، التبريـــد 

  والتدفئة.



 )47( من )34(صفحة     

V -  مية بوحــدة [القــدرة األســkW مقربــًة ألقــرب منزلــة عشــرية فــي وضــع التبريــد [
  وفي وضع التدفئة. 

VI -  ) النســـبة اإلســـمية لكفـــاءة الطاقـــةEERrated ـــة عشـــرية ـــًة ألقـــرب منزل ) مقرب
  ) مقربًا ألقرب منزلة عشرية.COPratedومعامل األداء اإلسمي (

VII -  ] ــــة فــــي الســــاعة بوحــــدة مــــن التبريــــد ] لكــــٍل kWh/60minاســــتهالك الطاق
  والتدفئة مقربًا ألقرب عدد صحيح.

VIII -   مستويات قدرة الصوت للوحــدة الداخليــة بوحــدة الديســيبل مقربــًة ألقــرب عــدد
  صحيح.

يكون تصميم بطاقة بيان كفاءة الطاقــة وفــق التصــميم الــوارد فــي البطاقــة الســابقة مــن   (ب)
 حيث االلوان واالبعاد وحجم الخط ونوعه.



 )47( من )35(صفحة     

تصنيفات كفاءة الطاقة فيها من المكيفات أحادية المجرى التي تعمل على التبريد فقط،   5-2
(A+++)  إلى(D)  

  

  يجب أن تشتمل بطاقة بيان كفاءة الطاقة على المعلومات التالية :  (أ)
I –  .اسم الموّرد أو العالمة التجارية   
II –  .تعريف المّورد للجهاز  
III –  ) كلمةEERوتيارات هواء زرقاء. ) مع شكل مروحة  
IV –   كفاءة الطاقة، يجب أن يكون رأس السهم الذي يحتوي على تصنيف كفــاءة

الطاقة للجهاز على نفــس االرتفــاع مــع رأس الســهم المقابــل لتصــنيف كفــاءة 
  الطاقة ذات الصلة.

V -  ] القدرة األسمية بوحدةkW .مقربًة ألقرب منزلة عشرية في وضع التبريد [  
VI -   اإلسمية لكفاءة الطاقة (النسبةEERrated.مقربًة ألقرب منزلة عشرية (  



 )47( من )36(صفحة     

VII -  ] اســـتهالك الطاقـــة فـــي الســـاعة بوحـــدةkWh/60min مقربـــًا ألقـــرب عـــدد [
  صحيح.

VIII -   مستويات قدرة الصوت للوحــدة الداخليــة بوحــدة الديســيبل مقربــًة ألقــرب عــدد
  صحيح.

تصــميم الــوارد فــي البطاقــة الســابقة مــن يكون تصميم بطاقة بيان كفاءة الطاقــة وفــق ال  (ب)
 حيث االلوان واالبعاد وحجم الخط ونوعه.
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تصنيفات كفاءة الطاقة فيها من المكيفات أحادية المجرى التي تعمل على التدفئة فقط،   5-3
(A+++)  إلى(D)  

  

  يجب أن تشتمل بطاقة بيان كفاءة الطاقة على المعلومات التالية :  (أ)
I –   أو العالمة التجارية.اسم الموّرد   
II –  .تعريف المّورد للجهاز  
III –  ) كلمةCOP.مع شكل مروحة وتيارات هواء حمراء (  
IV –   كفاءة الطاقة، يجب أن يكون رأس السهم الذي يحتوي على تصنيف كفــاءة

الطاقة للجهاز على نفــس االرتفــاع مــع رأس الســهم المقابــل لتصــنيف كفــاءة 
  الطاقة ذات الصلة.

V -  ] القدرة األسمية بوحدةkW .مقربًة ألقرب منزلة عشرية في وضع التدفئة [  
VI -  ) معامل األداء اإلسميCOPrated.مقربًا ألقرب منزلة عشرية (  
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VII -  ] اســـتهالك الطاقـــة فـــي الســـاعة بوحـــدةkWh/60min مقربـــًا ألقـــرب عـــدد [
  صحيح.

VIII -  بل مقربــًة ألقــرب عــدد مستويات قدرة الصوت للوحــدة الداخليــة بوحــدة الديســي
  صحيح.

يكون تصميم بطاقة بيان كفاءة الطاقــة وفــق التصــميم الــوارد فــي البطاقــة الســابقة مــن   (ب)
 حيث االلوان واالبعاد وحجم الخط ونوعه.
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  )4ملحق (
  جدول المعلومات للمنتج  

 

  يجب أن تكون المعلومات في جدول معلومات المنتج مرتبًة وفق الترتيب التالي:  )1(
  اسم المورد أو العالمة التجارية.  (أ)

 تعريف نموذج المكيف الداخلي أو العناصر الداخلية والخارجية للمكيف.  (ب)
مستويات قدرة الصوت الخارجي والداخلي في الظروف االسمية القياسية في وضع التبريد   (ت)

 أو التدفئة.\و
  ) إن وجدت.GWPلها ( الكامناالحتباس الحراري قيمة و  ،المستخدمة مادة التبريدسم إ  (ث)

المنتج على مكيفات الهواء  جدول معلومات، يجب إدراج المعلومات التالية في ما سبقباإلضافة إلى   )2(
 :)SEER( الكفاءة على أساس نسبة كفاءة الطاقة الموسميةالتصريح بفي وضع التبريد، عند 

للتعاريف  وفقاً  ،لنموذجلفاءة الطاقة وتصنيف ك (SEER) نسبة كفاءة الطاقة الموسمية  (أ)
وضع التبريد وكذلك مع حدود ) في 7) وملحق (1(وٕاجراءات االختبار الواردة في ملحق 

  ).2(في الملحق  المعّرفة التصنيفات
يتم تحديده خالل موسم التبريد،  [kWh/a]) بوحدة QCE( للتبريدالسنوي  استهالك الكهرباء  (ب)

يجب توصيفها بالعبارة  .)7) وملحق (1(الختبار الواردة في ملحق عاريف وٕاجراءات اوفق الت
 بأن علماً  ] في السنة استنادًا لنتائج االختبار القياسيةkWhالتالية: استهالك الكهرباء بوحدة [

 .وموقعه الجهاز استخدام كيفية على يعتمد الفعلي الطاقة استهالك
لتعاريف ا قوف كما هو محددللجهاز في وضع التبريد  [kW]بوحدة الحمل التصميمي   (ت)

 ).7وملحق ( )1(وٕاجراءات االختبار الواردة في ملحق 
جدول المعلومات أثناء المالحظات التالية المعلومات المراد تضمينها في تعّرف باإلضافة إلى ذلك،   )3(

 ):SCOPسمي (الكفاءة على أساس معامل األداء المو التصريح بعند ، وذلك التدفئةوضع 
 قوف التدفئة كما هو محددوضع أثناء نموذج للكفاءة الطاقة معامل األداء الموسمي وتصنيف   (أ)

التصنيفات ، وكذلك مع حدود )7وملحق ( )1(لتعاريف وٕاجراءات االختبار الواردة في ملحق ا
 . )2المعّرفة في الملحق (

، يتم تحديده التدفئة] خالل موسم kWh/a) بوحدة [QHE( للتدفئةاستهالك الكهرباء السنوي   (ب)
يجب توصيفها بالعبارة  .)7) وملحق (1(عاريف وٕاجراءات االختبار الواردة في ملحق توفق ال

 بأن ] في السنة استنادًا لنتائج االختبار القياسية علماً kWhالتالية: استهالك الكهرباء بوحدة [
 .وموقعه الجهاز استخدام كيفية على يعتمد الفعلي الطاقة استهالك
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يتم تحديده وفق للجهاز في وضع التدفئة  [kW]) بوحدة Pdesignh(الحمل التصميمي   (ت)
 ).7) وملحق (1(التعاريف وٕاجراءات االختبار الواردة في ملحق 

معامل األداء  لحسابيتم افتراض القدرة المصّرح بها وٕاشارة لقدرة التسخين االحتياطي   (ث)
 ف التصميم المرجعية.في ظرو ) SCOPالموسمي (

 وذلك المعلومات، جدول في تضمينها المراد المعلومات التالية المالحظات تعّرف ذلك، إلى باإلضافة  )4(
 األداء اإلسمي معامل أو) EERrated(اإلسمية  الطاقة كفاءة أساس نسبة على بالكفاءة التصريح عند

)COPrated(: 
 في الواردة االختبار وٕاجراءات التعاريف وفق محدد هو تصنيف كفاءة الطاقة للنموذج، كما  (أ)

 .)2( الملحق في المعّرفة التصنيفات حدود مع وكذلك )،7) وملحق (1(ملحق 
 بوحدة) QDD(الكهرباء بالساعة  فيما يتعلق بالمكيفات ثنائية المجرى، استهالك  (ب)

]kWh/60min [، 1( ملحق في الواردة االختبار وٕاجراءات التعاريف وفق تحديده يتم( 
  يجب توصيفها بالعبارة التالية:. )7وملحق (

 بأن علماً  دقيقة استنادًا لنتائج االختبار القياسية 60] خالل kWhاستهالك الكهرباء بوحدة [
  .وموقعه الجهاز استخدام كيفية على يعتمد الفعلي الطاقة استهالك

 بوحدة) QSD( بالساعة الكهرباء استهالك المجرى، أحادية بالمكيفات يتعلق فيما  (ت)
]kWh/60min[، وملحق 1(ملحق  في الواردة االختبار وٕاجراءات التعاريف وفق تحديده يتم (
  يجب توصيفها بالعبارة التالية:. )7(

 بأن علماً  دقيقة استنادًا لنتائج االختبار القياسية 60خالل  ]kWhاستهالك الكهرباء بوحدة [
 .وموقعه الجهاز استخدام كيفية على تمديع الفعلي الطاقة استهالك

 االختبار وٕاجراءات التعاريف وفق تحديدها للجهاز يتم [kW]بوحدة  )Prated(التبريد  قدرة  (ث)
 ).7) وملحق (1(ملحق  في الواردة

 االختبار وٕاجراءات التعاريف وفق تحديدها يتم للجهاز] kW[ بوحدة) Prated( التدفئة قدرة  (ج)
 ).7) وملحق (1(ملحق في  الواردة

  يسمح لجدول معلومات واحد أن يغطي عددًا من نماذج الجهاز الموّردة من نفس المورد.   )5(
 ملونة، إما بطاقة البيانعلى شكل نسخة من المتضمنة في جدول المعلومات تقديم المعلومات يسمح ب  )6(

) إلى 1الفقرات من (توفير المعلومات المدرجة في  في هذه الحالة، يتم أيضاً و أو باألبيض واألسود. 
 .البطاقةلتي لم يتم عرضها بالفعل على ) من هذا الملحق ا4(
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  )5ملحق (
  الوثائق الفنية

 

  ) على العناصر التالية على األقل: 3يجب أن تشتمل الوثائق الفنية المشار إليها في الفقرة (ت) من المادة (
 اسم الموّرد وعنوانه.  (أ)

 شكل ال لبس فيه.سهولة وبالجهاز، يكفي لتحديده ب لنموذجوصف عام   (ب)
 األرقام المرجعية للمواصفات القياسية المطّبقة، حيثما أمكن.   (ت)
 طرق الحسابات األخرى ومواصفات القياس والخصائص الفنية المستخدمة، حيثما أمكن.  (ث)
 تعريف وتوقيع الشخص المخّول بإلزام الموّرد.  (ج)
 حيثما أمكن، المعامالت الفنّية التالية للقياسات:   )(ح

 األبعاد األجمالية للجهاز.   )1(
 إذا ما كان مصممًا للتبريد أو للتدفئة أو لكليهما. خصائص نوع المكّيف  )2(
 ). 2تصنيف كفاءة الطاقة للنموذج كما هو معّرف في الملحق (  )3(
ثنائية مكيفات أحادية و ل) لCOPratedداء () ومعامل األEERratedنسبة كفاءة الطاقة (  )4(

) SCOP) ومعامل األداء الموسمي (SEERأو نسبة كفاءة الطاقة الموسمية (المجرى، 
 .مكيفات األخرىلل

 مستويات قدرة الصوت بوحدة الديسبل مقربًة ألقرب عدد صحيح.   )5(
 إن وجدت. (GWP) وقيمة االحتباس الحراري الكامن لهاالمستخدمة،  نوع مادة التبريد  )6(

 نتائج الحسابات المنّفذة.   (خ)
  يسمح للموردين تضمين معلومات إضافية في نهاية القائمة السابقة.

عن طريق المكّيفات معين من  لنموذجعندما يتم الحصول على المعلومات المدرجة في ملف الوثائق الفنية 
أن تتضمن عندئٍذ يجب فهما، يأخرى مكافئة أو كلمن أجهزة الخارجي الحساب على أساس التصميم أو االستقراء 

و كليهما، واالختبارات التي أجراها الموردون للتحقق من الخارجي أالوثائق تفاصيل هذه الحسابات أو االستقراء 
األجهزة المكافئة األخرى  نماذجقائمة بجميع  دقة الحسابات التي أجريت. يجب أن تتضمن المعلومات أيضاً 

 .على المعلومات على نفس األساس حيث تم الحصول
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  )6ملحق (
  المعلومات الواجب توفيرها في الحاالت التي ال يتوقع فيها

  أن المستخدم النهائي يرى المنتج معروضاً 
  
  ) بالترتيب التالي:4يجب توفير المعلومات المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (  )1(

 ).2معّرف في الملحق ( تصنيف كفاءة الطاقة للنموذج كما هو  (أ)
 للمكيفات األخرى فيما عدا أحادية وثنائية المجرى:   (ب)

 ).SCOPأو معامل األداء الموسمي (\) وSEERنسبة كفاءة الطاقة الموسمية (  -1
 .[kW]الحمل التصميمي بوحدة   -2
 االستهالك السنوي من الكهرباء.   -3

 للمكيفات أحادية وثنائية المجرى:  (ت)
 ). COPأو معامل األداء (\) وEERاءة الطاقة (نسبة كف  -1
 .[kW]القدرة األسمية بوحدة   -2
 أو للتدفئة على مدار الساعة.\استهالك الكهرباء للتبريد و  -3

 ألقرب عدد صحيح. ةً الصوت بوحدة الديسبل مقرب قدرة ياتمستو   (ث)
 .إن وجدت (GWP) وقيمة االحتباس الحراري الكامن لهاالمستخدمة، نوع مادة التبريد   (ج)

إذا توفرت معلومات أخرى تم تضمينها في جدول معلومات المنتج، فيجب أن تكون على الشكل   )2(
 ).4والترتيب المحدد في الملحق (

يجب أن يكون حجم ونوع الخط عند طباعة أو إظهار جميع المعلومات المشار إليها في هذا الملحق   )3(
 بشكل واضح. 
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 )7ملحق (
  والحساباتالقياسات 

  
ألغراض المطابقة والتحقق من المطابقة لمتطلبات هذه التعليمات، يجب إجراء القياسات والحسابات   )1(

باستخدام المواصفات القياسية أو غيرها من األساليب الموثوقة والدقيقة والقابلة للتكرار التي تأخذ في 
  .تائجها منخفضة عدم اليقيناالعتبار أحدث األساليب المعترف بها عمومًا والتي تعتبر ن

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)
وزارة النقل والمواصالت كمعدل ساعات تكرار درجات الحرارة \نيةمن األرصاد الجوية الفلسطي

)، حيث موسم التبريد يبدأ 2019 – 2013في موسم التبريد وفي موسم التدفئة منذ االعوام (
من بداية شهر نيسان وحتى نهاية شهر أيلول، وموسم التدفئة يبدأ من بداية شهر تشرين أول 

 وحتى نهاية شهر آذار.
 ) من هذا الملحق. 3تصميم المرجعية كما هو محدد في الجدول (ظروف ال  (ب)
إستهالك الطاقة الكهربائية لجميع أوضاع التشغيل ذات الصلة، باستخدام الفترات الزمنية   (ت)

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

  أو التدفئة.\قدرة التبريد و
تصحيحات على معامالت األداء الموسمية في الظروف التي ال يمكن فيها لقدرة التدفئة أن   (ج)

  تفي بحمل التدفئة.
  .، إن وجدت، في حساب الكفاءة الموسمية للوحدة في وضع التدفئةلمسخن المساعدمساهمة ا  (و)

ت المتعلقة بنموذج معين مكّون من تركيبة من الوحدات الداخلية في حالة الحصول على المعلوما  )3(
أو االستقراء من تركيبات أخرى، فيجب أن \والخارجية، عن طريق الحساب على أساس التصميم و

أو االستقراء، واالختبارات التي تم إجراؤها للتحقق من دقة \تتضمن الوثائق تفاصيل هذه الحسابات و
  الحسابات المنّفذة. 

حيثما أمكن، للمكيفات  ،(COPrated) ومعامل األداء (EERrated)يجب تحديد نسبة كفاءة الطاقة   )4(
) من هذا 2كما هو محدد في الجدول (الظروف اإلسمية القياسية أحادية المجرى وثنائية المجرى عند 

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

  .الملحق
  

 )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     
24 40 6     
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  موسم التدفئة   موسم التبريد
j 
# 

Tj 
°C 

hj 
 

 
j 
# 

Tj 
°C 

hj 
 

 db    db  
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 
  قوسين)(درجة حرارة الثيرمومتر الرطب للهواء تم وضعها بين 

 (C°)درجة حرارة الحّيز الخارجي   (C°)درجة حرارة الخّيز الداخلي   الوظيفة  نوع المكيف
المكيفات، بإستثناء أحادية المجرى 

 وثنائية المجرى
 (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)

 الوظيفة 
 درجة حرارة الحيز الداخلي

(°C) 
 درجة حرارة الحيز الخارجي

(°C) 
 درجة الحرارة ثنائية التكافؤ

(°C) 
 التشغيلدرجة حرارة حد 
(°C) 

 Tin Tdesignc/Tdesignh Tbiv Tol 
 - - Tdesignc = 35 (24) (19) 27 التبريد 
 كحد أقصى  7- كحد أقصى Tdesignh = –10 (–11) 2 (15) 20 التدفئة

 
  )4جدول (

  ساعات التشغيل لكل نوع من المكيفات لكل وضع تشغيل 
  لتستخدم في حساب استهالك الكهرباء 

 



 )47( من )46(صفحة     

 وضع التشغيل  الوحدة والوظيفةنوع المكيف 
وضع توقف 
 الثيرموستات

وضع 
 االستعداد

وضع 
إيقاف 
 التشغيل

وضع تشغيل 
مسخن زيت 
 الضاغطة

     
  HCEالتبريد : 
 HHEالتدفئة : 

HTO HSB HOFF HCK 

 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/annum 350 221 2142 0 2672  وضع التبريد 
 h/annum 1400 179 0 0 179 وضع التدفئة

 h/annum 1400 179 0 3672 3851 وضع التدفئة، إذا كان المكيف للتدفئة فقط

  مكيف ثنائي المجرى
 HCEالتبريد : 
 HHEالتدفئة : 

HTO HSB HOFF HCK 

 - - - - h/60 min 1 وضع التبريد، إذا كان المكيف للتبريد فقط
وضع التبريد ووضع التدفئة 

 للمكيفات العكسية
 - - - - h/60 min 1 وضع التبريد 
 - - - - h/60 min 1 وضع التدفئة

 - - - - h/60 min 1 وضع التدفئة، إذا كان المكيف للتدفئة فقط

  مكيف أحادي المجرى
 HCEالتبريد : 
 HHEالتدفئة : 

    

 - - - - h/60 min 1 وضع التبريد 
 - - - - h/60 min 1 وضع التدفئة
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  )8ملحق (
 إجراء التحقق ألغراض الرقابة على السوق

 

التحقق التالي إجراء ات الرقابة على المنتجات في السوق أن تطبق عند إجراء عملييجب على الجهة المختصة 
  ) من هذه التعليمات. 2ق (للمتطلبات المنصوص عليها في الملح

  يجب على الجهة المختصة أن تقوم بإجراء اختبار على وحدة واحدة من كل صنف.   )1(
) من 1(الواردة في الملحق  لإلشتراطات اً ق، مطابأحادية وثنائية المجرى، باستثناء المكيفيعتبر نموذج   )2(

 ) أو معامل األداء الموسميSEER، إذا كانت نسبة كفاءة الطاقة الموسمية (ماتهذه التعلي
)SCOP() منها.8بنسبة  المصّرح بهاقل عن القيمة تال )، 2، التي يتم تحديدها وفقًا للملحق %  

) من هذه 1(الواردة في الملحق  لإلشتراطات اً قمطاب أحادية وثنائية المجرى المكيفاتيعتبر نموذج 
أكثر من بووضع االستعداد ال تتجاوز القيم المحددة  اإليقاف، إذا كانت نتائج ظروف وضع التعليمات

، التي يتم تحديدها )COPrated) أو معامل األداء (EERrated، وٕاذا كانت نسبة كفاءة الطاقة (10%
  .% منها10بنسبة  المصّرح بهاقل عن القيمة تال )، 2وفقًا للملحق (
قدرة إذا كان الحد األقصى لمستوى  هذه التعليماتالواردة في  لإلشتراطات اً قمطابلمكيف ايعتبر نموذج 

  .ديسبل 2القيمة المصّرح بها بأكثر من ال يتجاوز  الصوت
الجهة المختصة يجب على ف، ) من هذا الملحق2الفقرة (النتيجة المشار إليها في  في حال عدم تحقيق  )3(

  وحدات إضافية من نفس النموذج لالختبار.أن تختار بشكل عشوائي ثالث 
) من 1(الواردة في الملحق  لإلشتراطات اً ق، مطابأحادية وثنائية المجرى، باستثناء المكيفيعتبر نموذج   )4(

) أو SEERنسبة كفاءة الطاقة الموسمية (ل نت قيمة متوسط الوحدات الثالثة، إذا كاهذه التعليمات
 المصّرح بهاقل عن القيمة تال )، 2التي يتم تحديدها وفقًا للملحق ( ،)SCOP( معامل األداء الموسميل

  % منها.8بنسبة 
) من هذه 1أحادية وثنائية المجرى مطابقًا لإلشتراطات الواردة في الملحق ( اتيعتبر نموذج المكيف

ال  ووضع االستعداد اإليقافظروف وضع الوحدات الثالثة لنتائج متوسط قيمة التعليمات، إذا كانت 
) أو معامل EERratedنسبة كفاءة الطاقة ( متوسط %، وٕاذا كان10تتجاوز القيم المحددة بأكثر من 

 بنسبة)، ال تقل عن القيمة المصّرح بها 2)، التي يتم تحديدها وفقًا للملحق (COPrated(اإلسمي األداء 
  .منها 10%

ت قيمة متوسط الوحدات التعليمات إذا كانيعتبر نموذج المكيف مطابقًا لإلشتراطات الواردة في هذه 
  ديسبل. 2الصوت ال يتجاوز القيمة المصّرح بها بأكثر من  قدرةلحد األقصى لمستوى الثالثة ل

، يعتبر النموذج غير مطابق ) من هذا الملحق4الفقرة (في حال عدم تحقيق النتائج المشار إليها في   )5(
  .التعليماتلهذه 


