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بطاقة بيان كفاءة الطاقة لألجهزة الكهربائية  -الجزء الرابع :سخانات المياه التخزينية الكهربائية

 -1المجال :
تحدد هذه المواصفة القياسية متطلبات سخانات المياه الكهربائية التخزينية لالستخدامات المنزلية
وماشابهها والمخصصة لتسخين المياه تحت درجة الغليان .وتشمل هذه المواصفة السخانات حتى سعة
 500ليتر.
 -2المواصفات القياسية التكميلية :
تعتبرالمواصفات القياسية التالية مواصفات مرجعية تكميلية لتطبيق هذه المواصفة .بالنسبة للمواصفات
القياسية المرجعية المؤرخة ،يستخدم اإلصدار المحدد فقط  ،بالنسبة للمراجع غير المؤرخة ،يطبق آخر
إصدار من الوثيقة المرجعية بما في ذلك أي تعديالت:
  :UAE.S IEC 60379: 1987طرق قياس أداء سخانات المياه الكهربائية الخاصةباألغراض المنزلية.
  :UAE.S IEC 60335-1: 2020األجهزة الكهربائية المنزلية و ما يشابهها – السالمة -الجزءاألول :المتطلبات العامة.
  :UAE.S IEC 60335-2-21: 2018متطلبات السالمة لألجهزة الكهربائية المستخدمة فياألغراض المنزلية وما يشابهها الجزء الثاني :متطلبات خاصة-القسم رقم  (21):سخانات الماء
التخزينية.
 -3المصطلحات و التعاريف :








الوزارة هي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة  ،و هي الجهة االتحادية المسؤولة عن تطبيق
هذه المواصفة.
نظام تقويم المطابقة االمارتي )ECAS ( :الخاص بمعدات الجهد المنخفض ( ) LVE
سعة الماء المقننة  :السعة المائية (باللترات) المحددة لسخان الماء والموضحة عليه بمعرفة
الصانع
دخل مقنن  :القدرة الكهربائية (بالواط أو بالكيلو واط) المحددة لسخان الماء والموضحة عليه
بمعرفة الصانع.
الفقد المستقر لكل  24ساعة :الطاقة المستهلكة لسخان مملوء بماء بعد أن يصل إلى ظروف
االستقرار عندما يكون موصال بمصدر الكهرباء خالل أية مدة قدرها 24ساعة دون سحب
ماء من السخان.
جهد مقنن  :الجهد بالفولت (في حالة مصدرذوثالث أطوار،الجهد بين طورين) المحدد لسخان
الماء والموضح عليه بمعرفة الصانع.
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 -4متطلبات المنتج
المنتجات التي تشملها هذه المواصفة يجب أن تستوفي المتطلبات التالية:
 1.4المتطلبات الوطنية (المحلية) :
يجب أن يتوافر المتطلبات التالية في المنتج المشمولة ضمن هذه المواصفة:
الفولتية 220V – 240V:
الترددHz 50 :
 2.4السالمة الكهربائية:
هذا الجزء من هذه المواصفة الفنية يشير إلى الشروط التي يتضمنها نظام تقويم المطابقة اإلماراتي إيكاس
( )ECASلإلجهزة الكهربائية ذات الجهد المنخفض ( .)LVEالمنتجات المغطاه من قبل هذه المواصفة
يجب أن تستوفي المتطلبات الموضحة في مواصفات األجهزة الكهربائية ذات الجهد المنخفض .
 4.4بطاقة كفاءة استهالك الطاقة :
يجب ان تزود المنتجات ببطاقة كفاءة استهالك الطاقة وفقا للتصميم الموضح في هذه المواصفة .كما
يجب ان تحمل جميع المنتجات التي يتم عرضها في السوق بطاقة كفاءة استهالك الطاقة .
يتم تثبيت بطاقة كفاءة الطاقة على عبوة المنتج  ،كما هو منصوص عليه في الملحق ( أ ) من هذه
المواصفة .
ويمكن وضع بطاقة كفاءة استهالك الطاقة للمنتجات غير المخصصة للعرض أو توريدها مع دليل
االستخدام .تتم طباعة كافة ملصقات كفاءة الطاقة مع الرقم التسلسلي لبطاقة كفاءة استهالك الطاقة الذي
تم تخصيصه للمنتج.
 -5تصنيف المنتجات :
تصنف سخانات الماء التخزينية المشمولة بهذه المواصفة الى اربع فئات كما هو مبين بالجدول رقم
( )1
الجدول رقم ( )1تصنيف المنتجات
التصنيف

الوصف

1

سخانات المياه الكهربائية التخزينية التي ال تحوي تهوية و سعتها ال تتجاوز  30لترا

2

سخانات المياه الكهربائية التخزينية التي تحوي منفذ مفتوح وسعتها ال تتجاوز  30لترا

3

سخانات المياه الكهربائية التخزينية من نوع الخزان األفقي وسعتها من  30لترا إلى  500لترا

4

سخانات المياه الكهربائية التخزينية من نوع الخزان العمودي وسعتها من  30لترا إلى  500لتر
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 . 6حساب مؤشر كفاءة استهالك الطاقة :
تطبق المعادلة التالية مع العوامل المبينة في حساب مؤشر كفاءة الطاقة للمنتج
 - 1.6الطاقة المستهلكة ) 𝐬𝐧𝐨𝐜𝐄( :
𝐸1
𝑋 24
𝑡1

حيث ان :

= 𝑠𝑛𝑜𝑐𝐸

 : 𝐸1الطاقة المستهلكة خالل فترة  48 ˂ t1ساعة
 : 𝑡1الوقت الالزم للوصول الى حالة االستقرار واالنتهاء من قياس E1
 - 2.6متوسط درجة الحرارة ) 𝐌𝛉( :
𝐸𝜃 𝜃𝐴 +
2

= 𝑀𝜃

Where:
𝐴𝜃  :متوسط درجة الحرارة بعد فصل منظم الحرارة (الثيرموستات ) .
𝐸𝜃  :متوسط درجة الحرارة بعد عمل منظم الحرارة (الثيرموستات ) .
 - 3.6فقدان الحرارة بوضع االنتظار ) 𝐫𝐩𝐐( :
𝟓𝟒
𝒔𝒏𝒐𝒄𝑬 𝑿
𝒃𝒎𝒂𝜽 𝜽𝑴 −

= 𝒓𝒑𝑸

الجدول رقم (  : ) 2متوسط استهالك كفاءة الطاقة في وضعية االنتظار والفقدان الثابت
تصنيف
الجهاز

متوسط استهالك كفاءة الطاقة
(فقدان الثابت )
)𝐡𝟒𝟐𝑬𝒂𝒗𝒇𝒊𝒙𝒆𝒅 (𝐤𝐖𝐡/

1&2
3
4

متوسط استهالك كفاءة الطاقة
(فقدان وضعية االنتظار )
)𝐡𝟒𝟐(𝐤𝐖𝐡/

𝒚𝒃𝒅𝒏𝒂𝒕𝒔𝒗𝒂𝑬

𝟔𝟎. 𝟏𝟑 + 𝟎. 𝟎𝟓𝟓𝟑𝑽𝟎.
𝑽𝟖𝟎𝟎 𝟎. 𝟕𝟓 + 𝟎.
𝑽𝟖𝟎𝟎 𝟎. 𝟕𝟓 + 𝟎.

0.072
0.12
0.12

𝑽  :تعبر عن الحجم االسمي بالليتر
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 – 4.6استهالك الطاقة المعياري ) 𝐝𝐭𝐬𝐄( :
𝒅𝒆𝒙𝒊𝒇𝒗𝒂𝑬 𝑬𝒔𝒕𝒅 = 𝑬𝒂𝒗𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒃𝒚 +
الجدول رقم ( : ) 3العامل المحلي
العامل المحلي
)(kWh/24h
𝒄𝒐𝒍𝑬
0.2
0.1
0.3
0.3

تصنيف الجهاز
1
2
3
4

 – 5.6حساب استهالك الطاقة ) 𝐜𝐥𝐚𝐜𝐄( :
𝒄𝒐𝒍𝑬 𝑬𝒄𝒂𝒍𝒄 = 𝑸𝒑𝒓 − 𝑬𝒂𝒗𝒇𝒊𝒙𝒆𝒅 −
 – 6.6مؤشر كفاءة استهالك الطاقة ) 𝐞𝐈( :
𝒄𝒍𝒂𝒄𝑬
𝑿 𝟏𝟎𝟎%
𝒅𝒕𝒔𝑬

= 𝒆𝑰

الجدول (  : ) 4مؤشر كفاءة استهالك الطاقة

مؤشر كفاءة استهالك الطاقة )(%
𝒆𝑰
𝑰𝒆 ≤ 50
50 < 𝑰𝒆 ≤ 60
60 𝑰𝒆 ≤ 70
70 < 𝑰𝒆 ≤ 85
85 < 𝑰𝒆 ≤ 100
 - 7حساب استهالك الطاقة السنوي :
يتم حساب االستهالك السنوي للسخان باستخدام المعادلة التالية :
𝟓𝟕 𝑿 𝒓𝒑𝑸 = 𝑪𝑬𝑨
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مالحظة  :افتراض ان عدد ساعات االنتظار هي  1800ساعة .

 - 8متطلبات المصنع :
يجب على المصنع تطبيق نظام إدراة جودة وفقأ لمتطلبات آخر تحديث لمواصفة .ISO 9001
9

 -شهادة

المنتج:

يجب ان تتطلب هذه المواصفة مع نموذج توكيد الجودة الكامل والذي يتضمن مشاهدة الفحوصات
وتدقيق طرق التصنيع في المصنع ،خطة الجودة ،والتحقق من متطلبات السالمة ،متطلبات كفاءة
إستهالك الطاقة و نظام توكيد الجودة.

الملحق ( أ ) – شكل بطاقة كفاءة إستهالك الطاقة
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