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Foreword
Ministry of Industry and Advance Technology (MOIAT) has a national responsibility for standardization activities. One
of MOIAT main functions is to issue Emirates Standards/Technical regulations through specialized technical committees
(TCs).
MOIAT through the technical program of committee “Technical committee for program of Energy Efficiency Electrical
Vacuum Cleaners has prepared the UAE Standard No. UAE.S 5010- 10 :2021 “Labeling – Energy Efficiency Label for
electrical appliances – Part 10 : Cooking Appliances”.
This standard has approved as Emirates (Technical Regulation) under UAE Cabinet Decree No. ( ), held on 00/00/2021.

 .1المجال
تحدد هذه الﻼئحة متطلبات وضع بطاقة كفاءة الطاقة لﻸفران المنزلية التي تعمل بالكهرباء )بما في ذلك عند دمجها في
المواقد( وتغطي أيضًا مواقد الكهرباء و  /أو الغاز المنزلي.
ﻻ تنطبق هذه الﻼئحة على:
)أ( اﻷفران التي تستخدم مصادر طاقة غير الكهرباء أو الغاز.
)ب( أفران الميكروويف ؛
)ج( اﻷفران الصغيرة
)د( اﻷفران الصغيرة ؛
)هـ( اﻷفران المحمولة ؛
)و( أفران تخزين الحرارة ؛
)ز( اﻷفران التي يتم تسخينها بالبخار كوظيفة تسخين أولية ؛
)و( اﻷفران المصممة لﻼستخدام فقط مع غازات )البروبان والبيوتان(.



 .2المواصفات المرجعية
 : UAE.S EN 30-2-1: 2015أجهزة الطهي المنزلية التي تحرق الغاز  -الجزء  :1-2اﻻستخدام الرشيد
للطاقة  -عام



 : UAE.S EN 15181: 2017طريقة قياس استهﻼك الطاقة في أفران الغاز



 : UAE.S IEC 60350-1: 2016أجهزة الطبخ الكهربائية المنزلية  -الجزء  :1النطاقات واﻷفران وأفران
البخار والشوايات  -طرق قياس اﻷداء



 : UAE.S IEC 60350-2: 2017أجهزة الطبخ الكهربائية المنزلية  -الجزء الثاني :المواقد  -طرق قياس
اﻷداء

 .3المصطلحات الفنية والتعاريف
ﻷغراض هذه الﻼئحة  ،ت ُطبق المصطلحات والتعاريف التالية :
ً
جهازا أو جز ًء من الجهاز الذي يشتمل على حجرة واحد أو أكثر باستخدام الكهرباء و  /أو الغاز حيث
 .1الفرن  :يعني
يتم تحضير الطعام باستخدام الوضع التقليدي أو وضع المروحة ؛

 .2الحجرة  :يعني الحيز المغلق الذي يمكن فيه التحكم في درجة الحرارة لتحضير الطعام ؛
 .3فرن متعدد التجاويف :يعني فرن به حجرتان أو أكثر  ،يتم تسخين كل منهما على حدة ؛
 .4فرن صغير  :يعني فرن يقل عرض وعمق جميع التجاويف فيه عن  250مم أو يقل ارتفاعه عن  120مم ؛
 .5الفرن المتنقل  :يعني الفرن الذي تقل كتلته عن  18كيلوغراما ً  ،بشرط أﻻ يكون مصمما ً للتركيبات المدمجة ؛
 .6الميكروويف  :يعني جهاز يسخن الطعام باستخدام الطاقة الكهرومغناطيسية ؛
 .7الوضع التقليدي  :يعني وضع التشغيل للفرن باستخدام الحمل الحراري الطبيعي فقط لتدوير الهواء الساخن داخل
حجرة الفرن ؛
 .8وضع دفع المروحة  :يعني الوضع الذي تقوم فيه مروحة مدمجة بتوزيع الهواء الساخن داخل حجرة الفرن ؛
 .9دورة  :تعني فترة تسخين حمولة معيارية في حجرة فرن تحت ظروف محددة ؛
 .10طباخ  :يعني جهاز يتكون من فرن وموقد يستخدم الغاز أو الكهرباء.
 .11وضع التشغيل  :يعني حالة الفرن أو الموقد أثناء اﻻستخدام ؛
 .12مصدر الحرارة  :يعني شكل الطاقة الرئيسي لتسخين الفرن أو الفرن ؛
 .13الموقد الكهربائي  :يعني الجهاز أو جزء من الجهاز الذي يشتمل على حجرة طهي واحدة أو أكثر و  /أو مناطق
طهي بما في ذلك وحدة تحكم ويتم تسخينها بالكهرباء ؛
 .14موقد الغاز  :يعني الجهاز أو جزء من الجهاز الذي يشتمل على حجرة طهي واحدة أو أكثر بما في ذلك وحدة التحكم
والتي يتم تسخينها بواسطة مواقد تعمل بالغاز بقوة ﻻ تقل عن  1،16كيلو واط ؛
 .15الموقد  :يعني موقد كهربائي  ،موقد غاز أو موقد مختلط ؛
 .16الموقد المختلط :يعني جهاز به حجرة أو أكثر من مناطق أو مناطق الطهي المسخنة كهربائيا ً وواحدة أو أكثر من
مناطق الطهي التي يتم تسخينها بواسطة مواقد الغاز ؛
 .17حجرة الطهي  :تعني جز ًءا  ،بقطر ﻻ يقل عن  100مم  ،من الموقد حيث يتم وضع أدوات الطهي وتسخينها
باستخدام ما ﻻ يزيد عن قطعة واحدة من أدوات الطهي في نفس الوقت ؛ يمكن تمييز حجرة الطهي بشكل واضح
على سطح الموقد ؛
 .18منطقة الطهي  :تعني جز ًءا من حجرة موقد كهربائي يتم تسخينها بواسطة مجال مغناطيسي محرض  ،حيث يتم
وضع أدوات الطهي للتدفئة بدون عﻼمات مرئية ﻷواني الطهي وحيث يمكن استخدام أكثر من عنصر واحد من
أدوات الطهي في وقت واحد ؛
 .19وضع اﻻستعداد  :يعني حالة يتم فيها توصيل الجهاز بمصدر الطاقة الرئيسي  ،ويعتمد على مدخﻼت الطاقة من
مصدر الطاقة الرئيسي للعمل على النحو المنشود ويوفر فقط وظيفة إعادة التنشيط  ،أو وظيفة إعادة التنشيط وإشارة
فقط إلى وظيفة إعادة التنشيط المم ّكنة و  /أو عرض المعلومات أو الحالة  ،والتي قد تستمر لفترة غير محددة ؛

 .4المتطلبات العامة:
يجب أن تحقق جميع أجهزة الطهي المشمولة بهذه الﻼئحة الفنية بالمتطلبات التالية:
 1.4المتطلبات الوطنية )المحلية(:
يجب استيفاء المتطلبات التالية في المنتج الكهربائي الذي تغطيه هذه المواصفة:
الجهد 220 :فولت  240 -فولت
التردد 50 :هرتز
 2.4متطلبات السﻼمة الكهربائية:
يجب أن تفي أجهزة الطهي الكهربائية التي تقع ضمن نطاق هذه المواصفة القياسية بالمتطلبات المدرجة في نظام
تقييم المطابقة اﻹماراتي ) (ECASلﻸجهزة الكهربائية ذات الجهد المنخفض.
 3.4تصنيف كفاءة الطاقة
 1.3.4كفاءة الطاقة للفرن المنزلي
 1.1.3.4القياسات والحسابات:
يجب قياس استهﻼك الطاقة في حجرة فرن منزلي لدورة معيارية واحدة  ،في الوضع الطبيعي وفي وضع دفع
المروحة  ،إذا كان متا ًحا  ،عن طريق تسخين حمولة قياسية مبللة بالماء.
يجب التحقق من أن درجة الحرارة داخل حجرة الفرن تصل إلى إعداد درجة حرارة الترموستات و  /أو شاشة
التحكم في الفرن خﻼل مدة دورة اﻻختبار.
يجب استخدام استهﻼك الطاقة لكل دورة ﻷفضل وضع أداء )الوضع التقليدي أو وضع دفع المروحة( في الحسابات
التالية :
لكل حجرة في فرن منزلي  ،يُحسب مؤشر كفاءة الطاقة ) (EEIوفقًا للصيغ التالية:
لﻸفران الكهربائية المنزلية:
𝑦𝑡𝑖𝑣𝑎𝑐 𝑐𝑖𝑟𝑡𝑐𝑒𝑙𝑒 𝐶𝐸
× 100
𝑦𝑡𝑖𝑣𝑎𝑐 𝑐𝑖𝑟𝑡𝑐𝑒𝑙𝑒 𝐶𝐸𝑆

= 𝑦𝑡𝑖𝑣𝑎𝑐 𝐼𝐸𝐸

)SEC electric cavity = 0,0042 × V + 0,55 (in kWh

ﻷفران الغاز المنزلية :
𝑦𝑡𝑖𝑣𝑎𝑐 𝑠𝑎𝑔 𝐶𝐸
× 100
𝑦𝑡𝑖𝑣𝑎𝑐 𝑠𝑎𝑔 𝐶𝐸𝑆

= 𝑦𝑡𝑖𝑣𝑎𝑐 𝐼𝐸𝐸

)SEC gas cavity = 0,044 × V + 3,53 (in MJ

حيث أن :
 للحجرة : EEIمؤشر كفاءة الطاقة لكل حجرة فرن منزلي  ،بالنسبة المئوية  ،مقربًا إلى أول منزلة عشرية ، الحجرة الكهربائي  : SECاﻻستهﻼك القياسي للطاقة )الكهرباء( المطلوب لتسخين حمولة معيارية في حجرةمعبرا عنها بالكيلووات في الساعة  ،مقربًا إلى مكانين عشريين.
فرن منزلي كهربائي ساخن خﻼل دورة ،
ً
 حجرة الغاز  : SECاﻻستهﻼك القياسي للطاقة المطلوب لتسخين حمل معياري في حجرة فرن يعمل بالغازمعبرا عنه في  ، MJمقربًا إلى مكانين عشريين.
المنزلي أثناء دورة ،
ً
  Vحجم حجرة الفرن المنزلي باللتر ) ، (Lمقربًا إلى أقرب عدد صحيح ، الحجرة الكهربائي  : ECاستهﻼك الطاقة المطلوب لتسخين حمل معياري في حجرة فرن منزلي كهربائيمعبرا عنه بالكيلوواط في الساعة  ،مقربًا إلى مكانين عشريين.
ساخن خﻼل دورة ،
ً
 حجرة غاز  : ECاستهﻼك الطاقة المطلوب لتسخين حمل معياري في حجرة يعمل بالغاز لفرن منزلي أثناءمعبرا عنه بالميجولول  ،مقربًا إلى مكانين عشريين.
دورة ،
ً
 2.1.3.4قيم مؤشر كفاءة الطاقة)(EEI
يجب تحديد فئات كفاءة الطاقة في اﻷفران المنزلية بشكل منفصل لكل حجرة وفقًا للقيم الموضحة في الجدول .1
جدول ) :(1مؤشر كفاءة الطاقة )(cavity EEI
عدد النجوم
5

)اﻻكثر كفاءة (

مؤشر كفاءة الطاقة )( EEIcavity
EEI ≤ 45

4

45 < EEI ≤ 62

3

62 < EEI ≤ 82

2

82 < EEI ≤ 107

1

)اﻷقل كفاءة (

 2.3.4كفاءة الطاقة للمواقد المنزلية
 1.2.3.4القياسات والحسابات:
 1.1.2.3.4المواقد الكهربائية المنزلية

107 < EEI ≤ 132

يُقاس استهﻼك الطاقة للموقد الكهربائي المنزلي )الموقد الكهربائي ( ECبالواط لكل كيلوغرام من الماء المسخن في
قياس طبيعي ) (Wh / kgمع اﻷخذ في اﻻعتبار جميع قطع أواني الطهي في ظل ظروف اختبار معيارية وتقريبها
إلى منزلة عشرية واحدة وفقًا للمواصفة اﻹماراتية. UAE.S IEC 60350-2.
 2.1.2.3.4مواقد الغاز المنزلي
يتم حساب كفاءة الطاقة في مواقد الغاز في الموقد المنزلي على النحو التالي:
E theoretic
× 100
E gas burner

= EE gas burner

حيث أن :


 :EE gas burnerهي كفاءة الطاقة لموقد غاز بالنسبة المئوية ومقربة إلى منزلة عشرية واحدة،



 : E gas burnerهي محتوى الطاقة للغاز المستهلك للتدفئة المقاسة في  MJمقربة إلى منزلة عشرية واحدة ،



 : E theoreticهي الحد اﻷدنى النظري من الطاقة المطلوبة للتدفئة الموصوفة المقابلة في  MJمقربة إلى أول
منزلة عشرية.

يتم حساب كفاءة الطاقة في موقد الغاز ) (EE gas hobعلى أنه متوسط كفاءة الطاقة لمواقد الغاز المختلفة
) (EE gas burnerللموقد.
 3.1.2.3.4مواقد منزلية تعمل بالكهرباء والغاز معا
يتم التعامل مع المواقد المنزلية التي تعمل الغاز والكهرباء في القياسات كجهازين منفصلين .يجب أن تحقق حجرات
الطهي الكهربائية متطلبات البند ) ،(1.1.2.3.4و يجب أن تحقق حجرات الطهي التي يتم تسخينها بواسطة مواقد
الغاز متطلبات البند ).( 2.1.2.3.4
 2.2.3.4قيم كفاءة استهﻼك الطاقة
يجب أن تحقق المواقد المنزلية حدود استهﻼك الطاقة للمواقد الكهربائية )  (EC electric hobوحدود كفاءة الطاقة للمواقد
التي تعمل بالغاز )  (EE gas hobكما هو موضح في الجدول .2
الجدول 2
حدود أداء كفاءة الطاقة للمواقد المنزلية
كـفاءة استهﻼك الطاقة للمواقد التي تعمل بالغاز
)(EE gas hob in %

كـفاءة استهﻼك الطاقة للمواقد الكهربائية
)(EC electric hob in Wh/kg

عدد النجوم

EE > 59

EC ≤ 185

4

57< EE ≤ 59

185 < EC ≤ 190

3

55 < EE ≤ 57

190 < EC ≤ 195

) اﻻ كـثﺮ كـﻔاءة ( 5

2
ٔ
)اﻻقﻞ كـﻔاءة ( 1

53 < EE ≤ 55

195 < EC ≤ 200

EE> 53

200 < EC ≤ 210

 . 5بطاقة كفاءة الطاقة
يجب أن تحمل جميع المنتجات في السوق بطاقة كفاءة استهﻼك الطاقة وفقًا للتصميم الموضح في الملحق .
يجب وضع بطاقة كفاءة الطاقة على جميع المنتجات المعرضة دون استثناء .بالنسبة الى المنتجات غير المعروضة
فيمكن وضع البطاقة على المنتج او ترفق مع دليل المستخدم .
بالنسبة إلى المواقد المنزلية التي تعمل بالغاز والكهرباء معا  ،يتم التعامل معها في القياسات كجهازين منفصلين ،
ويجب أن يكون لها بطاقتان لكفاءة الطاقة.
بالنسبة لﻸجهزة المنزلية التي تحوي فرن وموقد معا في نفس الجهاز ،يتم وضع بطاقة كفاءة الطاقة للمواقد فقط.
 . 6شهادة المطابقة
 يجب على المورد تقديم جميع المستندات الفنية المحددة في المادة(7).-

إذا كان جهاز الطهي يفي بالمتطلبات الفنية المذكورة في هذه المواصفة القياسية وفقًا لتقارير اﻻختبار  ،يتم
إصدار شهادة المطابقة ) ، (CoCوفقًا لنظام تقييم المطابقة اﻹماراتي )، (ECAS

 يجب أن يحمل كل منتج معروض في نقطة البيع بطاقة كفاءة استهﻼك الطاقة وفقًا للمتطلبات الواردة فيالمادة ) (4ويجب أن يتم وضعها على الجزء اﻷمامي أو العلوي من الجهاز  ،بحيث تكون مرئية وواضحة.
 . 7وثائق معلومات المنتج
يجب على الشركة المصنعة أو المستوردين تقديم المستندات الفنية للمنتج )اﻷفران والمواقد المنزلية(  ،والتي يجب
أن تحتوي على المعلومات التالية:
 7.1المعلومات الﻼزمة لﻸفران المنزلية
 تحديد النموذج نوع الفرن كتلة الجهاز )م( بالكيلو جرام. عدد الحجرات مصدر الحرارة لكل حجرة )كهرباء أو غاز( -الحجم لكل حجرة ) (Vباللتر

 استهﻼك الطاقة )الكهرباء( المطلوب لتسخين حمولة معيارية في حجرة فرن كهربائي أثناء دورة في وضعيةالعمل الطبيعية لكل حجرة )الطاقة النهائية الكهربائية( حجرة كهربائي  ECبالكيلووات ساعة  /دورة ) 1كيلو
واط في الساعة  /دورة =  3.6ميجا جول /دورة(.
 استهﻼك الطاقة المطلوب لتسخين حمل معياري في حجرة فرن كهربائي أثناء دورة في وضعية تشغيل دفعالمروحة لكل حجرة )الطاقة النهائية الكهربائية( حجرة كهربائي  ECبالكيلووات ساعة  /دورة.
 استهﻼك الطاقة المطلوب لتسخين حمل معياري في حجرة تعمل بالغاز أثناء دورة في وضعية العمل الطبيعيةلكل حجرة )الطاقة النهائية للغاز( حجرة غاز  ECبواسطة  MJ /دورة )كيلو وات ساعة  /دورة(.
 استهﻼك الطاقة المطلوب لتسخين حمل معياري في حجرة تعمل بالغاز في فرن أثناء دورة في وضعية تشغيلدفع المروحة لكل حجرة )الطاقة النهائية للغاز( حجرة غاز  ، ECبواسطة  MJ /دورة )كيلو وات ساعة /
دورة(.
 مؤشر كفاءة الطاقة لكل حجرة EEI 7.2المعلومات الﻼزمة للمواقد المنزلية
 7.2.1المعلومات الﻼزمة للمواقد الكهربائية المنزلية
 تحديد النموذج نوع الموقد عدد حجرات الطهي تكنولوجيا التسخين )حجرات الطهي الحثية  ،وحجرات الطهي باﻻشعاع الحراري  ،واﻷلواح الصلبة( بالنسبة لمناطق الطهي الدائرية :قطر مساحة السطح المفيدة بواحدة سم لكل حجرة طهي بالتسخين الكهربائية ،مقربة ﻷقرب  5مم.
 بالنسبة لمناطق الطهي غير الدائرية :طول وعرض مساحة السطح المفيدة بواحدة سم لكل حجرة طهيبالتسخين الكهربائية  ،مقربة إلى أقرب  5مم.
 استهﻼك الطاقة لكل حجرة طهي محسوبة لكل كيلوغرام من الطهي الكهربائي  ECبواحدة )(Wh / kg استهﻼك الطاقة للموقد محسوب لكل كيلوغرام من الفرن الكهربائي  ECبواحدة )( Wh / kg. 7.2.2معلومات عن المواقد التي تعمل بالغاز المنزلي
 تحديد النموذج نوع موقد -عدد شعﻼت الغاز

 كفاءة الطاقة لكل موقد غازEE -كفاءة الطاقة في موقد الغاز المسطحEE

 7.2.3معلومات عن المواقد المختلطة المحلية
 تحديد النموذج نوع موقد عدد مناطق مناطق الطهي الكهربائية تكنولوجيا التسخين )حجرات الطهي الحثية  ،وحجرات الطهي باﻻشعاع الحراري  ،واﻷلواح الصلبة( لكلحجرة طهي كهربائية .
 بالنسبة لمناطق الطهي الكهربائية الدائرية :طول وعرض مساحة السطح المفيدة بواحدة سم لكل حجرةطهي بالتسخين الكهربائية  ،مقربة إلى أقرب  5مم.
-

بالنسبة لمناطق أو مناطق الطهي الكهربائية غير الدائرية :طول وعرض مساحة السطح المفيدة لكل حجرة
أو حجرة طهي كهربائية مسخنة  ،مقربة إلى أقرب  5مم × سم

 استهﻼك الطاقة لكل حجرة طهي كهربائية ECمحسوبة لكل كيلوغرام بواحدة Wh / kg. عدد الشعﻼت الغازية كفاءة الطاقة لكل موقد غازEE. 8إجراءات مراقبة اﻷسواق
يجب على سلطات مراقبة اﻷسوا ق اتباع اﻹجراءات التالية عند تقييم المطابقة لتصنيف أجهزة الطهي من حيث كفاءة
الطاقة:
 .1إذا تم اختبار نموذج واحد .يعتبر النموذج متوافقًا مع المتطلبات إذا كانت القيم الواردة في المستندات الفنية
ونتائج اﻻختبار تتوافق مع المتطلبات المذكورة في هذه المواصفة القياسية .باﻹضافة إلى ذلك  ،يتم التقييم
لنتائج اﻻختبار مع تطبق التفاوتات في الجدول  3أدناه.
 .2في حالة عدم تطابق النتائج المشار إليها في البند ) ، (1يتم اختيار ثﻼث وحدات إضافية من نفس النموذج
لﻼختبار.
 .3يعتبر النموذج متوافقًا مع متطلبات هذه المواصفة إذا كان متوسط نتيجة اﻻختبارات للوحدات الثﻼث
للنموذج المحدد يطابق هذه المواصفة.

 .4في حالة عدم تحقيق النتائج المشار إليها في البند ) ، (3فإن النموذج وجميع النماذج المماثلة لهذا النموذج
تعتبر غير متطابقة مع هذه المواصفة.
يجب استخدام التفاوتات الواردة في الجدول  3فقط لتقييم المنتج أثناء عمليات مراقبة اﻻسواق  ،وليس ﻻختبارات
المطابقة والحصول على الشهادة من قبل الشركات.

الجدول 3
التفاوتات المسموحة للتقييم

المتطلبات

التقييم

كتلة الفرن المنزلي )(M

يجب أﻻ تتجاوز القيمة المحددة القيمة المعلنة لـ  Mبأكثر من ٪5

حجم تجويف الفرن المنزلي ) ( V

يجب أﻻ تقل القيمة المحددة عن القيمة المعلنة لـ  Vبأكثر من .٪5

EC electric cavity , EC gas

يجب أﻻ تتجاوز القيمة المحددة القيمة المعلنة ل  EC electric cavity , EC gas cavityبأكثر
من .٪5

EC electric hob

يجب أﻻ تتجاوز القيمة المحددة القيمة المعلنة  EC electric hobبأكثر من .٪5

EE gas hob

يجب أﻻ تقل القيمة المحددة عن القيمة المعلنة  EE gas hobبأكثر من .٪5

cavity

