جمعية الشرق األوسط لإلضاءة

منتج اإلضاء الملتزمة
دليل المتطلبات

Compliant Lighting Product
Requirements Guide
لـ
For
مجموعات اإلضاءة المهمة المشمولة
ضمن المجال
The major lighting product groups included
within the scope
لـ
of
قرار الحكومة  -34الئحة اإلضاءة السكنية
Cabinet Decision 34 - Residential Lighting Regulation
لإلمارات العربية المتحدةـ

of
The United Arab Emirates

مقدمة
جمعية الشرق األوسط لإلضاءة التي تمثل مصالح صناعة اإلضاءة في الشرق األوسط،
طورت "دليل منتج اإلضاءة الملتزمة" لمجموعات اإلضاءة المهمة المشمولة ضمن مجال
قرار الحكومة  34ويعرف أيضا باسم الئحة اإلضاءة السكنية لإلمارات العربية

المتحدة
هذه المبادرة قامت بها الصناعة دعما للجهود المبذولة حاليا من طرف ESMA
واألمن العام/هيئة استطالع السوق إلى:
 اضمن االلتزام بمتطلبات المعمول بها في اإلمارت العربية المتحدة الخاصة
بمصادر اإلضاءة وإلى
 التقليل من مخاطر عدم االلتزام
دليل جمعية الشرق األوسط لإلضاءة هذه توفر للمشتغلين في االقتصاد طريقة بسيطة
وفورية لـ:
تعريف المنتج (نوع ،داخل/خارج المجال)
افحص الصقة المنتج وعالماتها
تعرف على نوع الفحص الذي يمكن اجراؤه بسهولة

•
•
•

هذه الوثيقة تحتوي على معلومات حول األنواع التالية من مصادر اإلضاءة في
القرار الحكومي  34لإلمارات العربية المتحدة:
•
•
•
•
•

مصابيح ليد ريتروفت (الجهد الكهربي الرئيسي)
مصابيح بثقل ذاتي غير اتجاهي فلوريسنت لخدمات اإلضاءة العامة
مصابيح فلورسنت طولية بثقل خارجي
مصابيح هلوجين غير اتجاهية
مصابيح غير اتجاهية متوهجة

حد أدنى من المعلومات موجودة على المنتج
•
•
•
•
•

عالمة األصل (العالمة التجارية ،اسم الصانع أو اسم البائع المسؤول)
معدل الجهد الكهربي  240-220فولت
معدل الواط 9w
معدل التردد 50 Hz
الشعار الملغي للسلة ذات العجالت

Manufacturer / Trade mark
220 – 240 V 1
9W 2
50Hz 3
4

*ال تنطبق على مصابيح الخيوط على سبيل المثال متوهج وهلوجين
وضع عالمات مطلوب على المنتج أو على الصندقة الفورية
•
•
•
•
•
•

القوة االسمية للمصباح
التدفق اإلسمي للوهج
عمر المصابيح اإلسمي (بالساعات)
عدد مرات االستخدام قبل انتهاء عمر المصباح
اللون الحراري
محتوى الزئبق في المصباح مثل ( X,X mgمنطبق فقط على المصابيح المحتوية على
الزئبق)

الصق الطاقة
نموذج الالصق
:

مثال الالصق األبيض واألسود
Example of the black and white label

مثال الالصق الملون
Example of the coloured label

التعريف البصري للمنتجات
المنتجات في المجال
 .1المنتجات المستغنى عنها بتاريخ  1يناير 2015
أ .المصابيح الخيطية المتوهجة غير االتجاهية 16W
ممنوعة نظرا لكفاءة الطاقة

األشكال المعتادة :شكل الكمثرى ،وشمعة وكروي بأنواع األغطية إي  27وإي 14
Typical shapes: pear shape, candle and spherical, with cap types E27 and E14

 .1المنتجات التي ال تزال مسوح بها في السوق مع الخضوع لشهادة ECAS/EQM

أ .مصابيح هلوجين غير اتجاهية ( الجهد الكهربي الرئيسي) :مسموح به مع نجمة واحدة لكفاءة
الطاقة

وإي27  شمعة وأنبوبي مع أنواع األغطية إي، كروي، شكل الكمثرى:األشكال المعتادة
) (مع ظرف ثان40
Typical shapes: pear shape, spherical, candle and tubular with cap types E27, E14 and E40 (with second envelope)

7) وكوارتز مزدوجة النهايات بقاعدة آر9كوارتز مفردة النهايات (جي
Single ended quartz (G9) and double ended quartz with R7s base.

:فولت) كبسوالت هلوجينية غير اتجاهية12(  جهد منخقض.أ
a.

Low voltage (12V) non-directional halogen capsules:

 نوع قاعدي6.35 وج4مصابيح كوارتز هلوجين جهد منخفض مفردة النهايات جي
Single ended low voltage quartz halogen lamps G4 and GY6.35 base types

 مصابيح فلورية غير اتجاهية محكمة بثقل متكامل.ب
b.

Non-directional Compact Fluorescent Lamps with integrated ballast (CFLi)

أشكال معتادة وهي عصا ولولبية بدون ظرف ثان
Typical shapes are stick and spiral without second envelope

لمبات بشكا الكمثرى بظرف ثان
Pear shape bulbs with second envelope

14 ولي22 ب،27  اي: أنواع األغطية.)شكل شمعة للزينة (بظرف ثان
Decorative candle shape (with second envelope). Cap types: E27, B22 and E14.

14 ولي22 ب،27  اي: أنواع األغطية.)شكل كروي للزينة (بظرف ثان
Decorative spherical shape (with second envelope). Cap types: E27, B22 and E14.

.27  قاعدة اي،مصباح شكل الكرة بظرف ثان
Decorative Globe lamp with second envelope, E27 base.

 نجوم5 و4  مصباح ليد رتروفيت غير اتجاهي بكفاءة.ج
c.

Non-directional LED retrofit lamps with 4 and 5 star efficiency:

22 ب،27  اي:األشكال المعتادة هي أشكال أ الكالسيكية مع األغطية
Typical shapes are classic A shape LED lamps with E27 and B22 cap.

.27 نوع غطاء اي،لمبات ليد خيطية شفافة ومعتمة
Filament LED clear and frosted bulb, cap type E27.

24 واي22 ب،27ليد عصا مع أغطية اي
LED stick with E27, B22 and E14 cap.

14 واي22 ب،27مصابيح ليد شكا شمعة بأغطية اي
Candle shape LED lamps with E27, B22 and E14 cap.

14 واي22 ب،27مصابيح ليد شكل كروي أغطية اي
Spherical and globe LED lamps with E27 and E14 cap.

4 وجي9جهاز صغير كبسوالت ليد مع أغطية جي
Small appliance LED capsules with G9 and G4 cap

مصباح ليد قزمي لألجهزة المنزلية مع قاعدة اي.14
LED pygmy lamp for household applicances with E14 base.

 .2منتجات مسموح بها في نطاق محدود (مطلوبة فقط للسالمة والمواد والضارة) ،باستثناء
آداء الطاقة ،الفعالية الوظيفية والعنونة.
 ECAS/EQMمطلوبة!
أ .مصابيح فلورسنت خطية
)Linear Fluorescent Lamps (LFL

تي ،5تي 8أنابيب طويلة وقصيرة مع أغطية جي 5وجي.13
T5, T8 long and short tubes with G5 and G13 caps.

. درجة200  شعاع زاوية،)أومني اتجاهي/ب أنبوب ليد(أنواع غير اتجاهي
LED tube (non-directional/omni-directional types), beam angle ≥200°

13أنبوب ليد مع قاعدة جي
LED tube with G13 base

 .3.3مصابيح لألغراض الخاصة مستثناة من متطلبات هذه الالئحة* (متطلبات وضع العالمات
فقط)
هذه المصابيح وموديوالت ليد ليست مستثناة عند تسويقها ألغراض اإلضاءة العامة.

-

-

-

المصابيح وموديوالت ليد بتدفق براق بأقل من  30تجويف
المصابيح وموديوالت ليد مسوقة للتشغيل بالبطاريات
المصابيح وموديوالت ليد مسوقة كجزء من اإلنارة وليست مقصودة بأن تنزع من
المستعمل النهائي ،فيما عدا حين تقدم للبيع ،أو بغرض التأجير أو التأجير للشراء أو مبينة
بشكل منفصل للمستعمل النهائي ،على سبيل المثال كقطع غيار.
المصابيح وموديوالت ليد مسوقة كجزء من منتج غرضه األساسي ليس اإلضاء .غير أنه
إذا عرضت للبيع أو اإليجار أو اإليجار للشراء أو معروضة بشكل منفصل ،على سبيل
المثال كقطع غيار ،سيشملون ضمن نطاق هذه الالئحة.
المصابيح وموديوالت ليد مسوقة للتطبيقات حيث يكون الغرض األساسي ليس اإلضاءة،
مثل:
 oانبعاث الضوء كعنصر في العمليات الكيماوية والبيولوجية (مثل البلمرة ،والعالج
الفوتودينامك ،والبستنة ،والعناية بالحيوانات األليفة ،ومنتجات ضد الحشرات)؛
 oالتقاط الصورة وعرض الصورة ( مثل فالشات الكاميرا ،وناسخات الصور،
وعارضات الفيديو)؛
 oالتسخين (مثل مصابيح تحت الحمراء)؛
 oالتأشير (مثل مصابيح المطارات).

o
o
o
o
o
o
o

مصابيح إنارة الشوارع
مصابيح حمامات السباحة
العنايات بالحيوانات األليفة (أحواض السمك ،الحواضن األرضية)
مصابيح ضد الحشرات
التطهير
تدريب
مصابيح العرض المرئي (أكبر من  12000تجويف) مثل:

 oمصابيح المسارح واألستوديوهات
;Stage and studio lamps

o

o

مصابيح المسرح
;Theatre lamps

o

 oمصابيح التلفزيون
 oمصابيح األستديو
 oمصابيح التصوير -الفالشات أو مصابيح
لتحميض الصور
 oمصابيح العرض
-

مصابيح التسخين ( تحت الحمراء) ،مثل
مصابيح تسخين تحت الحمراء – تسخين للراحة ( خارج البيت وداخله)
مصابيح تسخين تحت الحمراء – صناعية
مصابيح تسخين تحت الحمراء – تربية الحيوانات
مصابيح تسخين تحت الحمراء – العناية الصحية.

.

مصابيح نوع مروبن وملمع وشفاف ومتوهج
Rubinized, satinized and clear type incandescent infrared lamps

مصابيح إشارات المرور ،مثل:
مصابيح العالمات؛
إضاءة الطيران /الطائرات – للمهبط والطائرات ،جميع االستعماالت
الخارجية؛

o
o

o

إضاءة القطارات ،بما فيها إشارة اإلضاءة؛
;Train lighting, including signal lighting

o

 بما فيها إضاءة اإلشارات،إضاءة المراكب المائية
.مصابيح إنارة مؤتمة
Water craft lighting, including signal lighting;
o Automotive lighting/lamps.
o

 مثل،المعدات المنزلية
مصابيح األفران
o

Household appliances, such as:
o Oven lamps;

o

مصابيح الثالجات

o

Refrigerator lamps;

o مصابيح مكنات الخياطة
o

Sewing machine lamps.

o
o

أخرى مثل

o
o

Others, such as

مصابيح الحرارة وصد الصدمات
مصابيح المرايا
o

o

Temperature and shock-proof lamps;
o Mirror lamps
o

 مصابيح خارج نطاق هذه الالئحة.3
4.

Lamps out of scope of this regulation

 واط16  مصابيح متوهجة أقل من.أ
a.

Incandescent lamps <16W

S22 15W E14

S26/T25 12-15W E14

)مصابيح قزمية متوهجة (للمعدات
Incandescent pygmy (applicance) lamps <16W

 مصابيح اتجاهية.ب
b.

Directional lamps

R39

R50

R80

R63

R95

مصابيح عاكسة متوهجة تقليدية
Traditional Incandescent reflector lamps

R50

R63

R80

مصابيح هلوجين بشكل كالسيكي مع حارق داخلي كوورتز
Classic shape halogen reflector lamps with quartz inner burner

MR16 (GU10)

PAR20

PAR25

عاكسات الهلوجين مركزية الجهد
Mains voltage halogen reflectors

MR11 Closed (GU4)

MR16 Open (GU5.3)

MR16 Closed(GU5.3)

AR111 (G5.3)

 فولت) عاكس هلوجين12( مصابيح جهد منخفض
Low voltage (12V) halogen reflector lamps

 فولت) ليد عاكس هلوجين12( مصابيح جهد منخفضMR16, GU5.3
Low voltage (12V) LED reflector lamp MR16, GU5.3

5.3  مع غطاء جي111 جهد منخقض ليد آر
Low voltage LED R111 with G5.3 cap

10مصابيح عاكسة ليد مركزية بقاعدة جييو
Mains voltage LED reflector lamps with GU10 base

27 واي14مصابيح عاكسة ليد مركزية بقاعدة اي
Mains voltage LED reflector lamps with E14 and E27 base

*150-130 أنابيب ليد اتجاهية مع زاوية شعاع
Directional LED plastic tubes with beam angle 130-150°

 مصابيح فلورسنت محكمة بدون صابورة متكاملة.ج
c.

Compact Fluorescent Lamps without integrated ballast (CFLni)

 مصابيح إخراج عالية الشدة.د
d. High Intensity Discharge (HID) lamps

 صوديوم ضغط عالي وزئبق، كوورتز معدن هااليد،مصابيح سيراميك معدن هااليد
Various Ceramic Metal Halide (CMH), Quartz Metal Halide (QMH), High Pressure Sodium (HPS) and
Mercury lamps

) مصابيح ليد نوع موصل (احترافي.ه
e.

LED plug-in (professional) type lamps

CFLni  دي لالستبدال24مصابيح ليد موصلة مع قاعدة جي
LED plug-in lamp with G24d base for CFLni replacement

CFLni  لالستبدال3- كيو24مصابيح ليد موصلة مع قاعدة جي
LED plug-in lamps with G24q-3 base for CFLni replacement

 الستبدال مصابيح الزئبق27مصابيح ليد بغطاء اي
LED lamp with E27 cap to replace Mercury (HID) lamp

