
 
   

 

  انًىفر نهطاقتانًىاصفاث انفُيت انخاصت بانكابح اإلنكخروًَ 

  واث 051قذرة  نخشغيم نًبت صىديىو راث انضغظ انؼانً

 انًىاصفاث انؼايت 

 
      واث 051اث انصىديىو ػانً انضغظ قذرة خشغيم  نًبراث حردد ػانً قابم نهبريجت ن كابح إنكخروًَ:  انصُف -0
   

ىج مزىل اىعَو بطشيقت غبيعيت ف٘ 061جٖذ ٍْخفط إبخذاء ٍِ بنفاءة حاٍت عيٚ  ٍصٌَ ىيعَو ىنابخنُ٘ اي:  جهذ انخشغيم -2

 خخالف اىجٖذ أٙ حأثيش عيٚ شذة اإلظاءة  إلبطشيقت غبيعيت ٗبذُٗ أُ ينُ٘ سينو  55 ~ 65ف٘ىج ٗحذج حشدد  256جٖذ   عيٚ

 

 ٗاث             556خعذٙ اىقص٘ٙ الح( اىيَبت + اىنابخ ) قذسة اىذائشة :  قذرة انذائرة -3

 ٗاث  56ال حضيذ اىطاقت اىَسخٖينت داخو اىنابخ عِ :  انقيًت انؼظًً نهفقذ داخم انكابح -4
 

 :  هكابحن يىاصفاث األداء -5

 %  99 >: ٍعاٍو اىقذسة     -

 % 55  <: ّسبت اىخ٘افقياث  -

  5.1 <: ٍعاٍو اىنشسج  -

 ٗاث 565: قذسة اىخشٗج اىفعييت إىٚ اىيَبت  -

نُ٘ ٍضٗد بذائشة ىفصو اىجٖذ اىنٖشبائٚ عْذ حعذٙ جٖذ اىَْبع اىذذٗد اىَسَ٘ح بٖا ٗيجب أُ حنُ٘ ٕزٓ يجب أُ ي -

اىذائشة قادسة عيٚ إعادة اىخشغيو بطشيقت غبيعيت بذُٗ دذٗد أٙ حشدداث ظ٘ئيت أٗ صغييت عْذ ع٘دة اىجٖذ إىٚ 

 .اىقيَت اىطبيعيت بذُٗ اىذاجت إىٚ فصو ٗإعادة ح٘صيو مٖشباء اىَْبع 

دسجت  96يجب أُ ينُ٘ اىنابخ ٍضٗد بذائشة رميت ىفصو اىجٖذ اىنٖشبائٚ عْذ إسحفاع دسجت دشاسة غشفت اىخشغيو عِ  -

ىعَاُ دَايت اىَنّ٘اث اإلىنخشّٗيت ٍِ اىخيف عيٚ أُ حنُ٘ اىذائشة ٍصََت إلعادة اىخ٘صيو بطشيقت حيقائيت عْذ 

  إّخفاض دسجاث اىذشاسة إىٚ دذٗد اىخشغيو اىَسَ٘ح بٖا

دسجاث ىقذساث ٍخخيفت بخالف اىقذسة اىقص٘ٙ غبقاً ىيبشّاٍج  4يجب أُ ينُ٘ اىنابخ قابو ىيبشٍجت اىَخذسجت ىعذد  -

 .ىخذقيق أعيٚ ٍشدٗد ىإلظاءة خاله ساعاث اإلدخياج ٗأقو إسخٖالك ىيطاقت اىنٖشبائيت اىزٙ يخفق عيئ 

إّخٖاء اىعَشاإلفخشاظٚ –فل اىيَبت  –مسش اىيَبت  –أُ ينُ٘ اىنابخ ٍضٗد بجَيع ٗسائو اىذَايت عْذ خيع اىيَبت يجب  -

 دذٗد حالٍس ألغشاف اىيَبت ٍع جسٌ اىنابخ أٗ اىنشاف  –ىيَبت 

اىعاىٚ  اىفْيت اىخاصت باىيَباث اىص٘ديً٘ راث اىعغػ IECف٘ىج غبقاً ىَعاييش  2655يجب أال يخعذٙ جٖذ اإلشعاه  -

 ٗاث ىعَاُ غ٘ه عَش حشغيو اىيَباث  565قذسة 

يجب أُ ينُ٘ اىنابخ داصو عيٚ شٖادة إعخَاد دٗىيت ٍذُٗ عييٖا اىطشاص ٗإسٌ اىصاّع ٗشٖادة اإلخخباساث اىفْيت  -

 .   IEC 61347-2-12غبقاً ىَعاييش اىَ٘اصفت اىقياسيت  

 ظشٗف اإلظاءة اىعاٍت  يجب أُ ينُ٘ اىنابخ ٍصٌَ ىيخذٍت اىشاقت ٍٗجٖض ىيعَو فٚ -

 أىف ساعت  56يجب أُ ال يقو عَش حشغيو اىنابخ عِ  -

 

 

 

 

 



 

 

 واث 051انًىاصفاث انفُيت نهًباث انصىديىو ػانً انضغظ  انًىفرة قذرة 
  

 

 نًباث صىديىو ػانً انضغظ يٍ انُىع سىبر ػانً انكفاءة :  انصُف

 واث / نىيٍ  001ال حقم كفاءة اإلضاءة ػٍ : كفاءة اإلضاءة 

 أنف ساػت  31أكثر يٍ : ػًر انخشغيم 

 كهفٍ  2211أقم يٍ : درجت حرارة انهىٌ 

 E40: انقاػذة 

 

 شروط ػايت 

 

 يجب أٌ يؼًم انكابح يغ انهًبت كىحذة واحذة بغرض انحصىل ػهً أػهً كفاءة يًكُت  -

ذ إسخقرار انذائرة وبًسخىي أنف نىيٍ  بؼ 06ػٍ ( كابح + نًبت ) يجب أٌ ال يقم يسخىي اإلضاءة انكهيت نهذائرة  -

 واث نهذائرة انكهيت / نىيٍ  011كفاءة ال يقم ػٍ 

 ساػت يٍ انخشغيم  2111بؼذ %  55يجب أٌ اليقم يسخىي اإلضاءة انكهيت ػٍ  -

 يهزو حقذيى انًخطىطاث انضىئيت نهًباث يغ انكابح انًقذو  -

 يهزو حقذيى كخانىجاث أصهيت وال يهخفج إنً انصىر  -

و أٌ يخى إخخبار انقاػذة ػهً درجت  IEC 60662هًباث يصُؼت طبقاً نًؼايير انًىاصفت انقياسيت  يجب أٌ حكىٌ ان -

 درجت طبقاً نهًىاصفت ويجب أٌ يكىٌ انهحاو انقًً نهًبت بًادة انُحاس  251حرارة 

 


