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  :قديمت
 

و اللوائح الفنية  الجهةهي  وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
ٔ
نشطة التقييس بالدولة ومن مهامها إعداد المواصفات القياسية ا

ٔ
المسئولة عن ا

  اإلماراتية بواسطة لجان فنية متخصصة.

 2021لعام  10 -5010الفني "برنامج كـفاءة الطاقة الكهربائية بإعداد المواصفة القياسية اإلماراتية رقم  الفريقضمن برنامج عمل لوزارة وقد قامت ا
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ٔ
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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. 
   



  

 

 

  المجال . 1

تعمل بالكهرباء (بما في ذلك عند دمجها في تحدد هذه الالئحة متطلبات وضع بطاقة كفاءة الطاقة لألفران المنزلية التي 
  .المواقد) وتغطي أيًضا مواقد الكهرباء و / أو الغاز المنزلي

  :ال تنطبق هذه الالئحة على 

  .(أ) األفران التي تستخدم مصادر طاقة غير الكهرباء أو الغاز

  (ب) أفران الميكروويف ؛

  األفران الصغيرة  (ج)

  األفران الصغيرة ؛(د) 

  األفران المحمولة ؛(هـ) 

  أفران تخزين الحرارة ؛(و) 

  األفران التي يتم تسخينها بالبخار كوظيفة تسخين أولية ؛(ز) 

  .األفران المصممة لالستخدام فقط مع غازات (البروبان والبيوتان)(و) 

  

  المواصفات المرجعية . 2
 UAE.S EN 30-2-1: 2015   : االستخدام الرشيد 1-2ء الجز -أجهزة الطهي المنزلية التي تحرق الغاز :             

  عام -للطاقة                                           

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

 UAE.S IEC 60350-1: 2016   : النطاقات واألفران وأفران 1الجزء  -أجهزة الطبخ الكهربائية المنزلية : 

  طرق قياس األداء -البخار والشوايات                                          

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

  األداء                                             

  

  المصطلحات الفنية والتعاريف . 3

  : يف التاليةارطبق المصطلحات والتع، تُ  هذه الالئحةض ألغرا

واحد أو أكثر باستخدام الكهرباء و / أو الغاز حيث  حجرةيعني جهاًزا أو جزًء من الجهاز الذي يشتمل على : الفرن  . 1

  يتم تحضير الطعام باستخدام الوضع التقليدي أو وضع المروحة ؛



  التحكم في درجة الحرارة لتحضير الطعام ؛ يعني الحيز المغلق الذي يمكن فيه:  حجرةال . 2

  أو أكثر ، يتم تسخين كل منهما على حدة ؛ تانحجريعني فرن به  : فرن متعدد التجاويف . 3

  مم ؛ 120مم أو يقل ارتفاعه عن  250يعني فرن يقل عرض وعمق جميع التجاويف فيه عن : فرن صغير  . 4

  كيلوغراماً ، بشرط أال يكون مصمماً للتركيبات المدمجة ؛ 18يعني الفرن الذي تقل كتلته عن  : الفرن المتنقل . 5

  سخن الطعام باستخدام الطاقة الكهرومغناطيسية ؛جهاز ييعني : الميكروويف  . 6

يعني وضع التشغيل للفرن باستخدام الحمل الحراري الطبيعي فقط لتدوير الهواء الساخن داخل  : الوضع التقليدي . 7

  الفرن ؛ حجرة

  الفرن ؛ حجرةيعني الوضع الذي تقوم فيه مروحة مدمجة بتوزيع الهواء الساخن داخل : وضع دفع المروحة  . 8

  ؛فرن تحت ظروف محددة  حجرةتعني فترة تسخين حمولة معيارية في : دورة  . 9

  .يعني جهاز يتكون من فرن وموقد يستخدم الغاز أو الكهرباء: طباخ  .10

  يعني حالة الفرن أو الموقد أثناء االستخدام ؛: وضع التشغيل  .11

  يعني شكل الطاقة الرئيسي لتسخين الفرن أو الفرن ؛: مصدر الحرارة  .12

واحدة أو أكثر و / أو مناطق  طهي حجرةيعني الجهاز أو جزء من الجهاز الذي يشتمل على : الموقد الكهربائي  .13

  طهي بما في ذلك وحدة تحكم ويتم تسخينها بالكهرباء ؛

طهي واحدة أو أكثر بما في ذلك وحدة التحكم  حجرةيعني الجهاز أو جزء من الجهاز الذي يشتمل على : موقد الغاز  .14

  كيلو واط ؛ 1،16والتي يتم تسخينها بواسطة مواقد تعمل بالغاز بقوة ال تقل عن 

  يعني موقد كهربائي ، موقد غاز أو موقد مختلط ؛: لموقد ا .15

أو أكثر من مناطق أو مناطق الطهي المسخنة كهربائياً وواحدة أو أكثر من  حجرةيعني جهاز به : الموقد المختلط .16

  مناطق الطهي التي يتم تسخينها بواسطة مواقد الغاز ؛

ن الموقد حيث يتم وضع أدوات الطهي وتسخينها مم ، م 100تعني جزًءا ، بقطر ال يقل عن : الطهي  حجرة .17

الطهي بشكل واضح  حجرةباستخدام ما ال يزيد عن قطعة واحدة من أدوات الطهي في نفس الوقت ؛ يمكن تمييز 

  على سطح الموقد ؛

موقد كهربائي يتم تسخينها بواسطة مجال مغناطيسي محرض ، حيث يتم  حجرةتعني جزًءا من : الطهي  منطقة .18

وضع أدوات الطهي للتدفئة بدون عالمات مرئية ألواني الطهي وحيث يمكن استخدام أكثر من عنصر واحد من 

  أدوات الطهي في وقت واحد ؛

تمد على مدخالت الطاقة من يعني حالة يتم فيها توصيل الجهاز بمصدر الطاقة الرئيسي ، ويع : وضع االستعداد .19

مصدر الطاقة الرئيسي للعمل على النحو المنشود ويوفر فقط وظيفة إعادة التنشيط ، أو وظيفة إعادة التنشيط وإشارة 

 فقط إلى وظيفة إعادة التنشيط الممّكنة و / أو عرض المعلومات أو الحالة ، والتي قد تستمر لفترة غير محددة ؛

  

  

  



  

 

 :المتطلبات العامة . 4
  

  :جميع أجهزة الطهي المشمولة بهذه الالئحة الفنية بالمتطلبات التالية تحققيجب أن 

  :المتطلبات الوطنية (المحلية)  1.4

  :يجب استيفاء المتطلبات التالية في المنتج الكهربائي الذي تغطيه هذه المواصفة

  فولت 240 -فولت  220الجهد: 

  هرتز 50التردد: 

  :الكهربائيةمتطلبات السالمة  2.4

يجب أن تفي أجهزة الطهي الكهربائية التي تقع ضمن نطاق هذه المواصفة القياسية بالمتطلبات المدرجة في نظام 

  .لألجهزة الكهربائية ذات الجهد المنخفض (ECAS) تقييم المطابقة اإلماراتي

  تصنيف كفاءة الطاقة 3.4

  كفاءة الطاقة للفرن المنزلي  1.3.4

  :القياسات والحسابات  1.1.3.4

وفي وضع دفع  الطبيعيفرن منزلي لدورة معيارية واحدة ، في الوضع  حجرةيجب قياس استهالك الطاقة في 

  .المروحة ، إذا كان متاًحا ، عن طريق تسخين حمولة قياسية مبللة بالماء

موستات و / أو شاشة الفرن تصل إلى إعداد درجة حرارة التر حجرةيجب التحقق من أن درجة الحرارة داخل 

  .التحكم في الفرن خالل مدة دورة االختبار

يجب استخدام استهالك الطاقة لكل دورة ألفضل وضع أداء (الوضع التقليدي أو وضع دفع المروحة) في الحسابات 

  : التالية

  :وفقًا للصيغ التالية )EEI( في فرن منزلي ، يُحسب مؤشر كفاءة الطاقة حجرةلكل 

  

  الكهربائية المنزلية:لألفران 

𝐸𝐸𝐼 𝑐𝑎𝑣𝑖𝑡𝑦 =  
𝐸𝐶 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐 𝑐𝑎𝑣𝑖𝑡𝑦

𝑆𝐸𝐶 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐 𝑐𝑎𝑣𝑖𝑡𝑦
 × 100 

  

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

  

  :   المنزلية الغازألفران 

𝐸𝐸𝐼 𝑐𝑎𝑣𝑖𝑡𝑦 =  
𝐸𝐶 𝑔𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑣𝑖𝑡𝑦

𝑆𝐸𝐶 𝑔𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑣𝑖𝑡𝑦
 × 100 



 

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

  

  حيث أن : 

  فرن منزلي ، بالنسبة المئوية ، مقربًا إلى أول منزلة عشرية ، حجرةمؤشر كفاءة الطاقة لكل  : EEI حجرةلل -

 حجرةاالستهالك القياسي للطاقة (الكهرباء) المطلوب لتسخين حمولة معيارية في :   SEC الكهربائي حجرةال -

   مكانين عشريين.فرن منزلي كهربائي ساخن خالل دورة ، معبًرا عنها بالكيلووات في الساعة ، مقربًا إلى 

الغاز فرن يعمل ب حجرةاالستهالك القياسي للطاقة المطلوب لتسخين حمل معياري في :  SEC الغاز حجرة -

   مكانين عشريين.، مقربًا إلى  MJ المنزلي أثناء دورة ، معبًرا عنه في

-   V  الفرن المنزلي باللتر حجرةحجم (L) ، مقربًا إلى أقرب عدد صحيح ،  

فرن منزلي كهربائي  حجرةاستهالك الطاقة المطلوب لتسخين حمل معياري في :   ECالكهربائي  حجرةال -

  مكانين عشريين.مقربًا إلى ساخن خالل دورة ، معبًرا عنه بالكيلوواط في الساعة ، 

يعمل بالغاز لفرن منزلي أثناء  حجرةاستهالك الطاقة المطلوب لتسخين حمل معياري في :   EC غاز حجرة -

 مكانين عشريين.مقربًا إلى دورة ، معبًرا عنه بالميجولول ، 

  

  (EEI) قيم مؤشر كفاءة الطاقة   2.1.3.4

  .1وفقًا للقيم الموضحة في الجدول  حجرةيجب تحديد فئات كفاءة الطاقة في األفران المنزلية بشكل منفصل لكل 

  

  )EEI cavity): مؤشر كفاءة الطاقة (1جدول (

 عدد النجوم 
  cavity( EEI( مؤشر كفاءة الطاقة 

 EEI  ≤ 45 (االكثر كفاءة )     5                            

4 45 < EEI ≤ 62 

3 62 < EEI ≤ 82 

2 82 < EEI ≤ 107 

(األقل كفاءة )    1                      107 < EEI ≤ 132 

 

  كفاءة الطاقة للمواقد المنزلية   2.3.4

  :القياسات والحسابات  1.2.3.4

  الكهربائية المنزليةالمواقد  1.1.2.3.4



بالواط لكل كيلوغرام من الماء المسخن في  )EC الموقد الكهربائي( يُقاس استهالك الطاقة للموقد الكهربائي المنزلي

مع األخذ في االعتبار جميع قطع أواني الطهي في ظل ظروف اختبار معيارية وتقريبها  (Wh / kg) قياس طبيعي

  . .UAE.S IEC 60350-2يةاإلماراتللمواصفة وفقًا  واحدة إلى منزلة عشرية

  مواقد الغاز المنزلي 2.1.2.3.4

  يتم حساب كفاءة الطاقة في مواقد الغاز في الموقد المنزلي على النحو التالي:

EE gas burner =
E theoretic 

E gas burner 
 × 100 

  

  حيث أن : 

  gas burnerEE  واحدةكفاءة الطاقة لموقد غاز بالنسبة المئوية ومقربة إلى منزلة عشرية : هي،  

  gas burner E   في المقاسةمحتوى الطاقة للغاز المستهلك للتدفئة : هيMJ  واحدة إلى منزلة عشرية مقربة ،  

 theoreticE   الحد األدنى النظري من الطاقة المطلوبة للتدفئة الموصوفة المقابلة في: هيMJ  إلى أول  مقربة

 .منزلة عشرية

  كفاءة الطاقة لمواقد الغاز المختلفةعلى أنه متوسط  (EE gas hob) يتم حساب كفاءة الطاقة في موقد الغاز

 (EE gas burner) للموقد.  

   والغاز معا  ءكهرباتعمل بالمنزلية مواقد  3.1.2.3.4

  تحقق حجراتالغاز والكهرباء في القياسات كجهازين منفصلين. يجب أن التي تعمل المنزلية مواقد اليتم التعامل مع 

الطهي التي يتم تسخينها بواسطة مواقد  يجب أن تحقق حجرات ، و)1.1.2.3.4( متطلبات البندالطهي الكهربائية 

  .) 2.1.2.3.4( متطلبات البندالغاز 

  

  الطاقةاستهالك قيم كفاءة   2.2.3.4  

وحدود كفاءة الطاقة للمواقد   electric hob (EC (المنزلية حدود استهالك الطاقة للمواقد الكهربائيةلمواقد ا تحققيجب أن 

  .2كما هو موضح في الجدول  ) gas hob EE( التي تعمل بالغاز

  

  2الجدول 

  حدود أداء كفاءة الطاقة للمواقد المنزلية

  الطاقة للمواقد التي تعمل بالغاز استهالك كـفاءة  عدد النجوم 
in %) gas hob(EE  

  استهالك الطاقة للمواقد الكهربائيةكـفاءة 
  in Wh/kg)  electric hob(EC   

 EE  > 59 EC  ≤ 185 5( االكـثر كـفاءة ) 

4 
57< EE ≤ 59 185 < EC ≤ 190 

3 55 < EE ≤ 57 190 < EC ≤ 195 



2 
53 < EE ≤ 55 195 < EC ≤ 200 

قل كـفاءة )  1
ٔ
 EE> 53 200 < EC ≤ 210 (اال

  

  

  بطاقة كفاءة الطاقة  .5

  الملحق . الطاقة وفقًا للتصميم الموضح في استهالككفاءة بطاقة يجب أن تحمل جميع المنتجات في السوق 

بالنسبة الى المنتجات غير المعروضة دون استثناء.  ةعرضمالات منتججميع الكفاءة الطاقة على  بطاقةيجب وضع 

  . البطاقة على المنتج او ترفق مع دليل المستخدم فيمكن وضع 

، يتم التعامل معها في القياسات كجهازين منفصلين ،  معاالغاز والكهرباء التي تعمل بالمنزلية مواقد البالنسبة إلى 

  .ان لكفاءة الطاقةتبطاقويجب أن يكون لها 

  .كفاءة الطاقة للمواقد فقط يتم وضع بطاقة، معا في نفس الجهازقد موو التي تحوي فرنالمنزلية بالنسبة لألجهزة 

  

  شهادة المطابقة  .6

  .(7) يجب على المورد تقديم جميع المستندات الفنية المحددة في المادة -

لتقارير االختبار ، يتم إذا كان جهاز الطهي يفي بالمتطلبات الفنية المذكورة في هذه المواصفة القياسية وفقًا  -

  ، (ECAS) ، وفقًا لنظام تقييم المطابقة اإلماراتي (CoC) إصدار شهادة المطابقة

طاقة وفقًا للمتطلبات الواردة في كفاءة استهالك ال بطاقةيجب أن يحمل كل منتج معروض في نقطة البيع  -

  وواضحة. ةكون مرئيتاز ، بحيث على الجزء األمامي أو العلوي من الجه ويجب أن يتم وضعها) 4المادة (

  

  وثائق معلومات المنتج  .7

يجب على الشركة المصنعة أو المستوردين تقديم المستندات الفنية للمنتج (األفران والمواقد المنزلية) ، والتي يجب 

  :التالية المعلوماتعلى أن تحتوي 

  ألفران المنزليةالالزمة لمعلومات ال  7.1

  تحديد النموذج -

  الفرننوع  -

  .كتلة الجهاز (م) بالكيلو جرام -

  الحجراتعدد  -

  (كهرباء أو غاز) حجرةمصدر الحرارة لكل  -

  باللتر  (V) حجرةالحجم لكل  -



ية فرن كهربائي أثناء دورة في وضع حجرةاستهالك الطاقة (الكهرباء) المطلوب لتسخين حمولة معيارية في  -

كيلو  1بالكيلووات ساعة / دورة ( EC كهربائي حجرةكهربائية) النهائية الطاقة ال( حجرةلكل  العمل الطبيعية

  .ميجا جول /دورة) 3.6واط في الساعة / دورة = 

دفع  ية تشغيلفرن كهربائي أثناء دورة في وضع حجرةاستهالك الطاقة المطلوب لتسخين حمل معياري في  -

  .لكيلووات ساعة / دورةبا EC كهربائي حجرةكهربائية) النهائية الطاقة ال( حجرةالمروحة لكل 

أثناء دورة في وضعية العمل الطبيعية عمل بالغاز ت حجرةاستهالك الطاقة المطلوب لتسخين حمل معياري في  -

  .دورة (كيلو وات ساعة / دورة) / MJ بواسطة EC غاز حجرةنهائية للغاز) الطاقة ال( حجرةلكل 

 ية تشغيلعمل بالغاز في فرن أثناء دورة في وضعت حجرةاستهالك الطاقة المطلوب لتسخين حمل معياري في  -

دورة (كيلو وات ساعة /  / MJ ، بواسطة EC غاز حجرةنهائية للغاز) الطاقة ال( حجرةدفع المروحة لكل 

  .دورة)

 EEI حجرة مؤشر كفاءة الطاقة لكل  -

  

  المنزليةالالزمة للمواقد معلومات ال  7.2

  الكهربائية المنزليةالالزمة للمواقد معلومات ال 7.2.1

  تحديد النموذج -

  الموقدنوع  -

  الطهي حجراتعدد  -

  ، واأللواح الصلبة) باالشعاع الحراريالطهي  وحجرات،  الحثيةالطهي  حجراتتكنولوجيا التسخين ( -

هربائية بالتسخين الكطهي  حجرةلكل بواحدة سم بالنسبة لمناطق الطهي الدائرية: قطر مساحة السطح المفيدة  -

  .مم 5ألقرب ، مقربة 

طهي  حجرةلكل بواحدة سم  بالنسبة لمناطق الطهي غير الدائرية: طول وعرض مساحة السطح المفيدة -

  .مم 5، مقربة إلى أقرب  بالتسخين الكهربائية

  Wh / kg) بواحدة ( EC طهي محسوبة لكل كيلوغرام من الطهي الكهربائي حجرةاستهالك الطاقة لكل  -

  ).Wh / kg واحدة (ب EC محسوب لكل كيلوغرام من الفرن الكهربائياستهالك الطاقة للموقد  -

  

  معلومات عن المواقد التي تعمل بالغاز المنزلي 7.2.2

  تحديد النموذج -

  موقدنوع  -

  عدد شعالت الغاز -



  EE كفاءة الطاقة لكل موقد غاز -

  EE كفاءة الطاقة في موقد الغاز المسطح -

  

  

  

  المحليةمعلومات عن المواقد المختلطة  7.2.3

  تحديد النموذج -

  موقدنوع  -

  عدد مناطق مناطق الطهي الكهربائية -

لكل  ، واأللواح الصلبة) باالشعاع الحراريالطهي  وحجرات،  الحثيةالطهي  حجراتتكنولوجيا التسخين ( -

  .طهي كهربائية  حجرة

لكل حجرة بواحدة سم  طول وعرض مساحة السطح المفيدةبالنسبة لمناطق الطهي الكهربائية الدائرية:  -

  .مم 5طهي بالتسخين الكهربائية ، مقربة إلى أقرب 

 حجرةبالنسبة لمناطق أو مناطق الطهي الكهربائية غير الدائرية: طول وعرض مساحة السطح المفيدة لكل  -

  سم× مم  5طهي كهربائية مسخنة ، مقربة إلى أقرب  حجرةأو 

  .Wh / kgبواحدة   محسوبة لكل كيلوغرام ECطهي كهربائية  حجرةاستهالك الطاقة لكل  -

  عدد الشعالت الغازية -

  EE كفاءة الطاقة لكل موقد غاز -

  

  األسواق إجراءات مراقبة  .8

ق اتباع اإلجراءات التالية عند تقييم المطابقة لتصنيف أجهزة الطهي من حيث كفاءة اسواأليجب على سلطات مراقبة 

  :الطاقة

اختبار نموذج واحد. يعتبر النموذج متوافقًا مع المتطلبات إذا كانت القيم الواردة في المستندات الفنية إذا تم  . 1

يتم التقييم ونتائج االختبار تتوافق مع المتطلبات المذكورة في هذه المواصفة القياسية. باإلضافة إلى ذلك ، 

  .أدناه 3تطبق التفاوتات في الجدول  لنتائج االختبار مع

) ، يتم اختيار ثالث وحدات إضافية من نفس النموذج 1حالة عدم تطابق النتائج المشار إليها في البند (في  . 2

  .لالختبار

لوحدات الثالث نتيجة االختبارات ليعتبر النموذج متوافقًا مع متطلبات هذه المواصفة إذا كان متوسط  . 3

  .هذه المواصفةيطابق لنموذج المحدد ل



) ، فإن النموذج وجميع النماذج المماثلة لهذا النموذج 3تائج المشار إليها في البند (في حالة عدم تحقيق الن . 4

  .هذه المواصفةمع  تطابقةتعتبر غير م

، وليس الختبارات مراقبة االسواق فقط لتقييم المنتج أثناء عمليات  3يجب استخدام التفاوتات الواردة في الجدول 

  الشركات. من قبلوالحصول على الشهادة المطابقة 

  

  

   3الجدول 

 التفاوتات المسموحة للتقييم 

 

 التقييم المتطلبات

  ٪5بأكثر من   M يجب أال تتجاوز القيمة المحددة القيمة المعلنة لـ  )Mكتلة الفرن المنزلي (

  ٪.5بأكثر من  V يجب أال تقل القيمة المحددة عن القيمة المعلنة لـ  ) V(  حجم تجويف الفرن المنزلي

gas , EC electric cavity EC 
cavity  

بأكثر   gas cavity, EC electric cavity ECل  يجب أال تتجاوز القيمة المحددة القيمة المعلنة 
  ٪.5من 

EC electric hob  يجب أال تتجاوز القيمة المحددة القيمة المعلنةelectric hobEC   5بأكثر من.٪  

EE gas hob  يجب أال تقل القيمة المحددة عن القيمة المعلنةgas hobEE    5بأكثر من.٪  

   

 


