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 شكر وعرفان

يتقدم المؤلفون الرئيسيون "برايان هولوج" من مبادرة "متحدون من أجل الفعالية" ببرنامج األمم المتحدة للبيئة و"ون يونغ   
( و"نوه هورويتز" و"أليكس هيلبراند" من مجلس الدفاع LBNLبارك" و"نيهار شاه" من مختبر لورنس بيركلي الوطني )

   ل من يلي على مساهماته القي ِّمة بصفته مراجعًا: عن الموارد الطبيعية بالشكر والعرفان لك

 (LBNLمختبر لورنس بيركلي الوطني ) فيرجيني ليتشيرت 

 شركة إل جي لإللكترونيات  هيونهو تشوي

 Mabeشركة  خوان روساليس 

 ( OLADEمنظمة الطاقة بأمريكا الالتينية ) فابيو غارسيا

 ( OLADEمن منظمة الطاقة ألمريكا الالتينية ) جايمي جيلين 

 الهيئة الوطنية الباكستانية لكفاءة وحفظ الطاقة أسعد محمود 
 المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة سارة إبراهيم
 كفاءة الطاقة المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة و ماجد محمود

ندهلوكوال الطاقة   كوداكواشي  وكفاءة  المتجددة  الطاقة  مركز 

 بمجموعة التنمية لدول جنوب إفريقيا 
 شركة سامسونج لإللكترونيات  إينوسون كووان

 شركة سامسونج لإللكترونيات يونجسيك تشو
 شركة سانهوا هولدنج جروب لي جونغ
 شركة سانهوا هولدنج جروب هوانغ لين جي
 الرابطة السنغالية للمهندسين وفنيي التبريد  سيعثماني 

وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية بالمملكة    ستيفن كوبرثويت

 المتحدة
راي  أسيس  هيلينا  األمم   دي  برنامج  ضمن  المستدامة  السياحة 

 المتحدة للبيئة 

 خبير استشاري   االسعد بسام

إدل الكفاءة"    مادلين  أجل  من  "متحدون  األمم   -مبادرة  برنامج 

 المتحدة للبيئة 
برنامج األمم   -مبادرة "متحدون من أجل الكفاءة"    ماركو دوران

 المتحدة للبيئة 
بليك الكفاءة"    باتريك  أجل  من  "متحدون  األمم   -مبادرة  برنامج 

 المتحدة للبيئة 
كيليت الكفاءة"    بول  أجل  من  "متحدون  األمم   -مبادرة  برنامج 

 المتحدة للبيئة 
برنامج األمم    -مبادرة "متحدون من أجل الكفاءة"      الهماميسهير  

 المتحدة للبيئة 
برنامج األمم   -مبادرة "متحدون من أجل الكفاءة"    إريك أنتوي أجي

ا  مركز المجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقي  - المتحدة للبيئة  

 مبادرة الثالجات ومكيفات الهواء -للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 
كاييتاري الكفاءة"    موريس  أجل  من  "متحدون  برنامج   -مبادرة 

 مبادرة رواندا للتبريد  - األمم المتحدة للبيئة 
 جامعة برمنجهام  توبي بيترز

 Waide Strategic Efficiencyشركة  باول وايد

 Whirlpoolشركة  ماركو سبوري

 مجموعة البنك الدولي  أشوك ساركار
 مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا  عمر عبد العزيز

 

 مفوض اللجنة اإلفريقية للطاقة راشد علي عبد هللا
 قسم الطاقة -مفوض االتحاد اإلفريقي  عاطف مرزوق

 شركة أرسيليك التركية  تولغا أبادين

 لألجهزة المنزلية  BSHشركة  جوتش هارلون

 وزارة الطاقة بجمهورية تشيلي مارسيلو باديال

 المعهد الوطني للتوحيد القياسي بالصين  لى بنغ تشنغ
باتون العالمات   ماري  مقاييس  وضع  مجال  في  التعاون  برنامج 

 (CLASPواألجهزة )

برنامج التعاون في مجال وضع مقاييس العالمات   نعومي واجورا

 (CLASPواألجهزة )

 ( GIZالوكالة األلمانية للتعاون الدولي ) ليب مونزينجرفي

 ( GIZالوكالة األلمانية للتعاون الدولي ) ميريام فريش 

إيشوغا وكفاءة    فريد  المتجددة  للطاقة  اإلقليمى  التميز  مركز 

 الطاقة لدول شرق إفريقيا

كيزا الطاقة   مايكل  المتجددة وكفاءة  للطاقة  التميز اإلقليمى  مركز 

 ريقيا لدول شرق إف
ديارا إفريقيا    تشارلز  غرب  لدول  االقتصادية  المجموعة  مركز 

 للطاقة المتجددة والكفاءة في استخدام الطاقة
 شركة إلكترولوكس  فيكتور ساندبرغ

 ( EESLشركة خدمات كفاءة الطاقة الهندية ) إس. بي جارنياك

 مؤسسة الطاقة الصينية  هان وى
 معهد األبحاث فراونهوفر آي إس إي  أنطوان دوراند
 التحالف العالمي للمباني والتشييد  نورا ستيورير

 فريق تقديم المساعدة للطاقة المستخدمة بالمنازل ميكويل بيتارش 
 مستشار مستقل أنيت ماتبادال
 مستشار مستقل  جيمس وولف

 الرابطة الدولية للنحاس فرانك غاو
 الرابطة الدولية للنحاس هال ستيلمان 

 الرابطة الدولية للنحاس  كيري سونج
 الوكالة الدولية للطاقة كيفن لين

 الوكالة الدولية للطاقة جون دوالك
 الوكالة الدولية للطاقة كيارا دلماسترو

 المعهد الدولي للحفاظ على الطاقة سوماي فون أمنويسوك
 المعهد الدولي للتبريد ديدييه كولوم
 برنامج كفاءة التبريد في كيجالي  يفوس غابرييل در

 مركز تقييم التبريد وتكييف الهواء بكوريا  داي هون كيم
 مركز تقييم التبريد وتكييف الهواء بكوريا هيي جيونج كانج

 مركز تقييم التبريد وتكييف الهواء بكوريا جينهو يو
 معمل االختبارات بكوريا يونيو يونغ تشوي
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 مقدمة

ة تقدم هذه الوثيقة السياق المنطقي الذي تقوم عليه المبادئ التوجيهية للتنظيم النموذجي الخاص بأجهزة التبريد الصديقة للمناخ والمتسم

  لطاقة  لكفاءةا واتجاهات السوق والسياسة المتبعة  ,وفئات المنتجات  ,عملال بالكفاءة في استخدام الطاقة. وتتضمن شرًحا موجًزالنطاق  

(  IECمواد التبريد )غاز/سائل التبريد(. تشير المبادئ التوجيهية للتنظيم النموذجي إلى معيار اللجنة الكهربائية التقنية الدولية )وأنواع 

الدول أن تكون على علم إما بهذا المعيار وإما بغيره من النُهج   تحتاج الخاص باختبار وقياس استهالك الطاقة.    62552:2015رقم  

 اعها خالل أطر عملهم التنظيمية. التي تخطط التب

تستهلك أجهزة التبريد قدًرا كبيًرا من الكهرباء أثناء االستخدام العادي، وأمامنا فرصة كبيرة لتحسين فاعلية استخدام الطاقة من حيث 

الفاعلية من حيث استهالك  ( أقل. إن أجهزة التبريد ذات GWPالتكلفة واالنتقال إلى مواد تبريد ذات إمكانية احتباس حراري عالمي )

كهربائية ال الطاقة  تكون عندما  الطاقة ة غالبًا ما تكون معزولة بشكل أفضل، وبالتالي تتمتع بالقدرة على الحفاظ على درجات الحرارة

لية" ببرنامج غير مستقرة، مقارنة بطرز أجهزة التبريد غير الفعالة من حيث استهالك الطاقة. لقد قامت مبادرة "متحدون من أجل الفعا

( للبيئة  المتحدة  سبتمبر  U4Eاألمم  من  بدًءا  تحديثها  )تم  الدول  مدخرات  تقييمات  بإصدار  تقييم  2019(  على  الحصول  أجل  من   )

دولة من الدول النامية والناشئة التي تُحدد مدخراتها السنوية في الطاقة الكهربائية، وتخفيضات انبعاثات الغازات    150القتصاديات  

 1الخاصة بالمستهلكين إذا تبنت هذا الدول المبادئ التوجيهية للتنظيم النموذجي.  الكهرباء ومدخرات فاتورة ا الدفيئة،

  - إذا تبنت كل الدول    2030السنوية المقدرة في عام    اتتأثير ال    أمثلة على ا إلعطاءيستخلص الجدول التالي معلومات من التقييمات   

منه أخذ عينات  تم  التي  المناطق  في    - ا ـفي  النظر  يمكن  الطاقة.  التبريد وترشيد استهالك  المقترح من متطلبات مواد  األدنى  الحد 

 وذلك بمراجعة المجموعة الكاملة لتقييمات مدخرات الدولة. -من خارج القائمة المبسطة التالية ـ -مجموعات مختلفة من الدول 

 ( MEPSى سيناريو الطموح األدنى )بناًء عل 2030المدخرات السنوية المقدرة التي تبدأ في عام 

 المنطقة  

الكهرباء  
)تيراوات في  

 الساعة(

محطات توليد الطاقة  

ميجاوات لكل   500)

 محطة(

 ثانى أكسيد الكربون

 )مليون طن( 

فاتورة الكهرباء   -الناحية المالية 
 )مليون دوالر أمريكي(

 910.2 7.8 5 11.3  إفريقيا 

 478.3 3.5 3 5.9  أمريكا الوسطى 

 979.9 6.2 4 9.1  2جنوب شرق آسيا

 604.8 6.5 3 7.4 3غرب آسيا

 

  

 
التالي:   1 اإللكتروني  الموقع  رابط  على  الدولة  مدخرات  تقييمات  https://united4efficiency.org/countries/country-تتوفر 

assessments 
السالم وكمبوديا وإندونيسيا وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية. جمهورية ماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايالند   2 وتيمور بروناي دار 

 الشرقية وفيتنام 
ال 3 والمملكة  وقطر  وفلسطين  وعمان  ولبنان  والكويت  واألردن  وإسرائيل  والعراق  وجورجيا  والبحرين  وأذربيجان  السعودية أرمينيا  عربية 

 والجمهورية العربية السورية وتركيا واإلمارات العربية المتحدة واليمن. 
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إخالء المسؤولية

ال تتضمن التحديدات المستخدمة وعرض المواد في هذا المنشور التعبير عن أي رأي من جانب "برنامج األمم المتحدة للبيئة" بشأن  

منطقة أو السلطات التابعة لها، أو فيما يتعلق بترسيم خريطتها أو حدودها. عالوة على  الوضع القانوني ألي دولة أو إقليم أو مدينة أو 

ذلك، فإن اآلراء المعرب عنها ال تمثل بالضرورة القرار أو السياسة المعلنة "لبرنامج األمم المتحدة للبيئة"، وال تعني اإلشارة إلى  

 أسماء تجارية أو عمليات تجارية تأييًدا لها. 

المعلومات الواردة في هذا المنشور عرضة للتغيير دون إشعار. بينما اجتهد المؤلفون في التأكد من الحصول على المعلومات قد تكون   

من مصادر موثوقة، يظل "برنامج األمم المتحدة للبيئة" غير مسؤول عن أي أخطاء أو عمليات حذف، أو عن النتائج التي تم التوصل  

المعلومات. يتم تقديم جميع المعلومات "كما هي" دون أي ضمان الكتمالها أو دقتها أو توقيتها أو النتائج    إليها بناًء على استخدام هذه

التي تم التوصل إليها نتيجة الستخدام هذه المعلومات، ودون أي ضمان من أي نوع، سواء صريًحا كان أو ضمنيًا، بما في ذلك على  

اج السوقي واللياقة لغرض معين.سبيل المثال ال الحصر ضمانات األداء والرو

لن يتحمل "برنامج األمم المتحدة للبيئة" أو الشركات ذات الصلة أو المساهمون أو الشركاء أو الوكالء أو موظفوهم أي مسؤولية  

ذا على  تجاهك أو تجاه أي شخص آخر عن أي فعل أو تصرف يتصل بالمعلومات الواردة هنا أو يتعلق بها. ينطبق إخالء المسؤولية ه

أي أضرار أو مسؤولية، ولن يتحمل "برنامج األمم المتحدة للبيئة" بحال من األحوال المسؤولية أمامك عن أي أضرار غير مباشرة أو  

تبعية أو تحذيرية أو عرضية أو عقابية، بما في ذلك خسارة األرباح، حتى لو تم إخطارنا بتلك األضرار. 

 ع: لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل م

للبيئة   المتحدة  األمم  الفعالية"   - برنامج  أجل  من  "متحدون  مبادرة 

(U4E )

 قسم االقتصاد 

 فرع الطاقة والمناخ والتكنولوجيا

1 Rue Miollis ,Building VII 

75015, Paris 

FRANCE )فرنسا( 

 50 14 37 44 1(0) 33+هاتف: 

 74 14 37 44 1(0) 33+فاكس: 

 u4e@un.orgالبريد اإللكتروني: 

http://united4efficiency.org/

http://united4efficiency.org/
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 قائمة الجداول

 1 ......... للطاقة  استهالكها حيث من التبريد أجهزة فعالية معايير إلى  المنتجات فئات( تعريف)  لتحديد المستخدمة العوامل:  1 الجدول

 5 .................................................... الثالجات  -  االختيار معايير  ذات النموذجية للوائح  التوجيهية المبادئ  مقارنة: 2 الجدول

 6 ......................................... المجمد ذات  الثالجة - االختيار معايير مع النموذجية  للوائح التوجيهية المبادئ مقارنة: 3 الجدول

 7 ....................................................... المجمدات - محددة معايير مع النموذجية للوائح  التوجيهية المبادئ  مقارنة: 4 الجدول

 14 ............................................................................ المختارة االقتصاديات  في التبريد أجهزة  منتجات فئات : 5 الجدول

 14 ......................................................... الحجيرة  استعمال طريقة إلى المستندة الجديدة األوروبي االتحاد الئحة: 6 الجدول

 15 .................................................................. والمكسيك  وكندا المتحدة  الواليات  في التبريد أجهزة  منتج فئات : 7 الجدول

 
 قائمة األشكال 

 3 ................................................ معًا  ومجمد ثالجة من المكون الجديد  للجهاز العادي الطاقة وحدة استهالك معدل: 1 الشكل

 4 ........................................................... الهند في  الصقيع من الخالية  للثالجات السنوية الطاقة  استهالك  متطلبات: 2 الشكل

 8 .................................. (مئوية درجة 25) المجمد ذات للثالجات الطاقة استخدام لمتطلبات   األقصى الحد  بين  مقارنة: 3 الشكل

 8 ............................................................. ( مئوية درجة 25) للثالجات القصوى الطاقة  استخدام  متطلبات مقارنة: 4 الشكل

 9 ..................................................................................... الهند  في  الصقيع من الخالية المنتجات  فعالية فئات: 5 الشكل

 10 .................................................................................. الهند  في المباشر التبريد  ذات الثالجات  فعالية فئات: 6 الشكل

  في   الفعالة  الفئات  ذات  الثالجات  مبيعات  توزيع  لفئات(  2030-2017)  المتوقع  والتوزيع(  2016-2010)  الفعلي  التوزيع:  7  الشكل

 11 ....................................................................................................................................... األوروبي  االتحاد

 11 ................................................. المتحدة   الواليات  - الحقيقية األسعار واتجاهات الثالجات تستهلكها التي الطاقة:  8 الشكل

 12 ............................................................ أستراليا  - الحقيقية األسعار واتجاهات الثالجات تستهلكها التي  الطاقة: 9 الشكل
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 االختصارات والرموز 

AD  إزالة الصقيع التلقائية 

AECMax    الحد األقصى الستهالك الطاقة السنوي 

 AHAM  رابطة مصنعي األجهزة المنزلية 

ANSI                المعهد الوطني األمريكي للمعايير 

AV   الحجم المعدل 

BEE               مكتب كفاءة الطاقة 

CA              كاليفورنيا 

comp               حجيرة 

DOE               وزارة الطاقة األمريكية 

ED   التصميم البيئي 

EL  ملصق بيانات الطاقة 

EU             االتحاد األوربي 

FR              المجمد 

GWP    الحراري العالميإمكانية االحتباس 

HC  الهيدروكربون 

IEC   اللجنة الكهروتقنية الدولية 

ISO   المنظمة الدولية للمعايير 

LBNL               مختبر لورنس بيركلي الوطني 

MD              إزالة الصقيع يدويًا 

MEPS  المعايير الدنيا ألداء الطاقة 

NAECA  القانون الوطني لحفظ طاقة األجهزة 

PAD   اإلزالة التلقائية الجزئية للصقيع 

RE   الثالجة 

RE-FR  د  الثالجة ذات المجم ِّ

S&L  )المعايير والوسم )وضع بطاقة تعريفية على الجهاز 

TDID              موزع الثلج المثبت في الباب 

U.S                   األمريكيةالواليات المتحدة 

U4E    متحدون من أجل الفعالية 

 

 

 



   

 

1 

 نطاق المبادئ التوجيهية التنظيمية النموذجية وفئات المنتجات .1

( على قيم استهالك الطاقة المستخلصة S&Lتعتمد معايير كفاءة الطاقة والوسم )وضع بطاقة تعريف الطاقة على الجهاز( )اختصارها  

معايير االختبار. وبينما نرى أن معيار قياس استهالك طاقة الثالجات متشابًها بين الدول على نطاق واسع، إال أن عدًدا من العوامل من  

يمكن أن يؤدي إلى بعض االختالفات في قيم استهالك الطاقة )مثل: وات/ اليوم أو وات/ العام( بين الدول المختلفة، وعلى األخص  

الحرارة المحيطة المختلفة ودرجة الحرارة الداخلية للحجيرات وميزات إضافية أخرى عند إجراء االختبار.    بسبب مواصفات درجة

تؤدي االختالفات في    وتبعًا لذلك، تتنوع أنواع منتجات أجهزة التبريد حسب خصائص السوق وحسب اختالف المنظور التنظيمي.

نتائج االختبار إلى ظه ور قيم مختلفة الستهالك الطاقة؛ مما يجعل المقارنة بين المناطق  شروط االختبار و/أو استخدام 

 صعبة.

العوامل الرئيسية التي تم وضعها في الحسبان عند النظر في معايير كفاءة الطاقة ألجهزة التبريد. توضح الجداول   1يوضح الجدول   

فئة من المنتجات،   18قليمية. تستخدم الواليات المتحدة أمثلة على فئات المنتجات المحددة في المعايير اإل 1في الملحق  7و 6و 5رقم 

ومع ذلك ، في وقت  فئات وغالبًا ما تستخدم دول أخرى مجموعة متنوعة متشابهة.    10( حاليًا  EUبينما يستخدم االتحاد األوروبي )

المتوقع أن يكون النهج المبسط بمثابة نقطة   به هذه الفئات. من كتابة هذا الدليل ، كان معيار االتحاد األوروبي قيد المراجعة ولن يكون  

انطالق معقولة ألولئك الذين يضعون توجيهات اللوائح النموذجية نُصب أعينهم. لذلك يُنص على متطلبات الحد األقصى الستهالك  

ا التي يمكن تعديلها وفقًا لخصائص السوق  لخاصة بالدولة أو  الطاقة ألجهزة التبريد ضمن ثالث فئات واسعة النطاق من المنتجات 

 المنطقة وحسب المنظور التنظيمي. 

 : العوامل المستخدمة لتحديد )تعريف( فئات المنتجات إلى معايير فعالية أجهزة التبريد من حيث استهالكها للطاقة 1الجدول  

 فئات المناخ  الهيكل أو النوع 
المدمج أو القائم  

 بذاته 
 الحجم صانع الثلج  إزالة الصقيع 

ثالجة فقط، أو ثالجة   الثالجة 

 ذات حجيرة المجمد 

شبه استوائي 

(ST)  واستوائي ،

((T)  وشبه ،

، (SN)معتدل 

 ( Nومعتدل )

 

قائمة بذاتها،  

 ومدمجة 

يدوية،  

وأتوماتيكية 

بالكامل،  

وأتوماتيكية 

 جزئيًا

تكوين الثلج في  

الحجيرة المثبتة  

 في الباب 

مثل: فئة 

المنتج ذات  

حجم ُمعدل 

  300أقل من 

 لتر 

الثالجة ذات   

د  المجم ِّ

المجمد المثبت من  

أعلى، والمجمد المثبت  

من أسفل، والمجمد 

 المثبت على الجانب 

د المجمد الصندوقي   المجم ِّ

)الباب يفتح في وضع 

أفقي(، والمجمد القائم  

)الباب يفتح في وضع 

 رأسي(

 حسب الحجيرة* 

 متطلبات استهالك الطاقة في معيار االتحاد األوروبي الجديد إلى حجيرات فردية. * تستند 

يتم عادة اعتماد ثالثة معايير ألجهزة التبريد في مختلف الدول. تعتمد العديد من الدول معايير اللجنة الكهروتقينة الدولية رقم  

IEC 62252  .لعام  على سبيل المثال، لدى كل من البرازيل و  أو تشير إليها وجمهورية    2009الصين ولوائح االتحاد األوروبي 

والتي تستخدم درجة حرارة    IEC 62552:2007وجنوب إفريقيا معايير قائمة على معايير اللجنة الكهروتقنية الدولية رقم   1كوريا، 

مؤخًرا بما يتواءم مع اختبارات    IEC 62552:2015درجة مئوية. وقد تم تطوير معيار اللجنة الكهروتقنية الدولية رقم    25محيطة تبلغ  

و الصين  من  كل  بالفعل  انتقل  وقد  السكنية.  للمنشآت  الكفاءة  ومقاييس  الدولية  ا   دولةالتبريد  واالتحاد  الصينية،  )قيد  تايبيه  ألوروبي 

الذي يقيس استهالك الطاقة عند درجة   IEC 62552إلى معيار    -أو يخططون لذلك    -المراجعة( وإندونيسيا وكينيا وماليزيا وتايالند  

 درجة مئوية؛ مما يوفر معلومات محسنة بشأن األداء الميداني المرجح ألجهزة التبريد.  32درجة مئوية و 16حرارة 

د رقم  تستخدم أستراليا ونيوز   32درجة حرارة محيطة تبلغ  والذي يستخدم    AS/NZS 4474:2018يلندا معيار االختبار الموحَّ

درجة مئوية لمصلقات تسمية بيانات الجهاز. يتوافق معيار االختبار الهندي    22( وMEPSمعايير أداء الطاقة الدنيا ) دنىأل   درجة مئوية  

 درجة مئوية.  32لذي استخدم درجة حرارة محيطة تبلغ السابق ا  AS/NZS 4474.1إلى حد كبير مع معيار 

 
 تُعرف أيًضا باسم كوريا الجنوبية. 1
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تستند المعايير في كندا والمكسيك والواليات المتحدة األمريكية إلى معيار اختبار المعهد األمريكي للمعايير الوطنية/رابطة مصنعي 

درجة   90درجة مئوية )  32.2لغ  إلى درجة الحرارة المحيطة والتي تب   يستند معيار االختبار (.ANSI/AHAM). األجهزة المنزلية  

 بها وآثار ذلك على استهالك الطاقة.   ساخنالآثار ترك باب الثالجة مفتوًحا وإدخال طعام  لحسابفهرنهايت( 

درجة مئوية أو أكثر. لكن توجد بعض األجهزة   16عادة ما تُصمم أجهزة التبريد لالستخدام المنزلي للعمل في درجة حرارة محيطة تبلغ  

  25درجة مئوية )أو    24درجة مئوية و  32في بيئات ذات درجات حرارة أقل أو أعلى. تتوافق المعايير القائمة على درجة حرارة  

درجة   16ع العديد من المعايير اإلقليمية الحالية. ال يزداد استهالك أجهزة التبريد للطاقة بشكل خطي بين  درجة مئوية( باستمرار م

درجة مئوية هو األقرب إلى األداء    25لمزيد من التفاصيل(. إن األداء الفعلي عند    2015درجة مئوية )انظر هارينغتون    32مئوية و

درجة    25درجة مئوية منه في درجة    24درجة مئوية( في درجة حرارة    32ة مئوية ودرج  16)مستكمل خطيًا باألداء المقيس عند  

 درجة   25  عند  الفعلي  األداء  أفضل  بشكل  ويمثالن   مئوية،  درجة  24  لدرجة  الرياضيان  العامالن  هما  0.5و  0.5  أن مئوية. بينما نجد  

النموذجية تحتوي على درمئوية درجة مئوية )يتم تحديد األداء   24جة حرارة مرجعية تبلغ  . ومن ثمَّ فإن المبادئ التوجيهية للوائح 

 درجة مئوية( للتواءم بذلك مع مسودة معيار االتحاد األوروبي.  32درجة مئوية و 16حسب األداء المقيس عند 

يد .2 ي استهالك الطاقة ومتطلبات أداء أجهزة التبر
 االتجاهات ف 

ر متوسط االستهالك السنوي للكهرباء الناتج عن استخدام ما يقرب من  2012في عام   مليار من الثالجات والمجمدات في    1,4، قُدِّ

استهالك الطاقة لكل وحدة   (. انخفض متوسط2012كيلوواط في الساعة لكل وحدة )بارثيل وجوتز    450جميع أنحاء العالم بحوالي  

المنزلية في اال  4Eكيلوواط سنويًا )الوكالة الدولية للطاقة    400(؛ إذ وصل إلى أقل من  1قتصادات الكبرى )الشكل  من الثالجات 

 700تستهلك   التي لتًرا(   280(. أظهرت دراسة من إحدى األسواق اإلفريقية أن الثالجة ذات المجمد النموذجية )الحجم الصافي  2014

معايير  تعتمدأإذا  كيلوواط في الساعة سنويًا أو أقل 450-350إلى   ستنخفض الطاقة معايير    د امتعا  كيلوواط في الساعة سنويًا قبل

المناسبة   الدنيا  الطاقة  و(U4E 2017)أداء  الوقت     تحسنت ،  مرور  مع  وملحوظ  أكبر  للوائح   بعدبشكل  التوجيهية  المبادئ  إدخال 

اقة في الهند للثالجات الخالية من الصقيع أكثر صرامة بنحو  النموذجية حيز التنفيذ. على سبيل المثال، أصبحت متطلبات استهالك الط

ما بين    2019-2016في المائة للفترة ما بين    60 بالفترة  ، أعلنت المكسيك عن  2018(. في عام  2)الشكل    2011-2010مقارنةً 

 35لمتوقع خفض استهالك الطاقة بنسبة  معاييرها المنقحة ألجهزة التبريد، بالتواؤم مع معايير كندا والواليات المتحدة الحالية. ومن ا 

(. سيتم تنفيذ المراجعة لمدة ثالث سنوات:  2018في المائة مقارنةً باإلصدار السابق )اللجنة الوطنية المكسيكية لالستخدام الفعال للطاقة  

 550ر وتلك األقل من  لتر أو أكب  400، والمنتجات ذات سعة  2018لتًرا في عام    550على المنتجات ذات سعة أكبر من أو تساوي  

 .2020لتر في عام  400، والمنتجات ذات سعة أقل من 2019لتًرا في عام 
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 : معدل استهالك وحدة الطاقة العادي للجهاز الجديد المكون من ثالجة ومجمد معًا 1الشكل 
SWA  المبيعات المرجحة؛  = متوسطPWA    للمنتج؛ المعدل المرجح   =USA HEM  المنزلية؛ الطاقة  المستمدة من مجلة  البيانات   :USA NPD  مصادر :

 NPDالبيانات من خدمة تتبع البيع بالتجزئة لمجموعة  

 2014[ لعام IEA 4Eمعدات االستخدام النهائي الموفرة للطاقة ]  -المصدر: الوكالة الدولية للطاقة 
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 : متطلبات استهالك الطاقة السنوية للثالجات الخالية من الصقيع في الهند2الشكل 

 ( 2015المصدر: مكتب كفاءة الطاقة )

 

يتم تحديد متطلبات استخدام الطاقة عادةً من خالل الكميات المعدلة من المنتجات الفردية وحسب درجة الحرارة المحيطة ودرجات  

حرارة األجزاء المعنية وما إلى ذلك. ال يمكن مقارنة متطلبات المعايير الحالية مباشرة؛ نظًرا لوجود نُهج ومعلمات مختلفة يجري  

 مما ينتج عنه بعض التعقيد والتنوع في طريقة تنظيم هذه المنتجات. البحث والنظر فيها؛ 

 الحد األدن  لكفاءة الطاقة: المقارنة المرجعية ومستوى المبادئ التوجيهية للوائح النموذجية  .3

ل األسواق المتوقع في االقتصادات الناشئة الرئيسية التي تمتلك سياسات قوية تعطي إشارة  يوفر تحديد المتطلبات التي تتوافق مع تحو 

سياسة مهمة للمصنعين الذين يبيعون أيًضا إلى األسواق التي تستهدفها المبادئ التوجيهية للوائح النموذجية: ذات معايير أداء الطاقة 

لشائعة ( وملصقات بيانات األجهزة القديمة جًدا، أو غير المطبَّقة، أو غير اإللزامية. ستساعد مجموعة من المتطلبات اMEPSالدنيا )

أو المقارنة الشركات الُمصن عة على االستعداد لتقديم منتجات يمكن بيعها على نطاق أوسع، بهدف فتح مزيد من وفورات الحجم بحيث  

يمكن الوصول إلى الحلول الموفرة للطاقة على نطاق واسع. إن الجمع بين االنتقال نحو كفاءة أعلى مع االنتقال نحو مواد تبريد ذات  

على إحداث احتباس حراري عالمي من شأنه أن يسمح للصناعة باستغالل أوجه التآزر في إعادة تصميم المعدات وإعادة  قدرة أقل  

مقارنات توضيحية للمبادئ التوجيهية للوائح    4و    3و    2تجهيز خطوط التصنيع لمتابعة كلتا الفرصتين في وقت واحد. توضح الجداول  

 درجة مئوية. 32درجة مئوية و  24جات حرارة مرجعية تبلغ النموذجية ذات المعايير المحددة لدر
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 1الثالجات  -: مقارنة المبادئ التوجيهية للوائح النموذجية ذات معايير االختيار 2الجدول 

درجة 
الحرارة  
 المرجعية 

 عام( في الثالجات ، كيلوواط ساعة / AECmax) الحد األقصى الستهالك الطاقة السنوي

 إزالة الصقيع تلقائيًا  إزالة الصقيع يدويًا 

درجة   24

 مئوية 

  

درجة   32

 مئوية 

  
 مالحظات:

في المائة من  35درجة مئوية وفقًا للمعايير الهندية والمكسيكية أقل بنسبة  24بالنسبة للثالجات، يُفترض أن يكون استهالك الطاقة عند   .1

درجة مئوية وفقًا لمعايير االتحاد األوروبي أكبر   32درجة مئوية. ومن المفترض أن يكون استهالك الطاقة عند    32استهالك الطاقة عند  

 درجة مئوية. 24في المائة من استهالك الطاقة عند  35بنسبة 

 باالستناد إلى الثالجات ذات حجيرة الطعام الطازج فقط.   .2

 
 لتًرا.   220يحتوي المعيار األمريكي على متطلبات مختلفة للمنتجات التي يقل حجمها عن  1
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 الثالجة ذات المجمد -: مقارنة المبادئ التوجيهية للوائح النموذجية مع معايير االختيار 3الجدول 

درجة 
الحرارة  
 المرجعية 

 األقصى الستهالك الطاقة السنوي )كيلوواط ساعة / العام( في الثالجة ذات المجمد الحد 

 إزالة الصقيع تلقائيًا  إزالة الصقيع يدويًا 

درجة   24

 مئوية 

  

درجة   32

 مئوية 

  
 مالحظات:

في المائة  25للمعايير الهندية والمكسيكية أقل بنسبة درجة مئوية وفقًا  24بالنسبة للثالجات ذات المجم، يُفترض أن استهالك الطاقة عند  .1

درجة مئوية وفقًا لمعايير االتحاد األوروبي  32درجة مئوية. ومن المفترض أن يكون استهالك الطاقة عند  32من استهالك الطاقة عند 

 درجة مئوية. 24في المائة من استهالك الطاقة عند  25أكبر بنسبة 

 في المائة من إجمالي حجم التخزين.  70ات البابين الخالية من الصقيع، يمثل حجم حجيرة األغذية الطازجة استناًدا إلى الثالجات ذ .2
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 المجمدات  -: مقارنة المبادئ التوجيهية للوائح النموذجية مع معايير محددة 4الجدول 

درجة 
الحرارة  
 المرجعية 

 الطاقة السنوي )كيلوواط ساعة / العام( في المجمدات الحد األقصى الستهالك 

 إزالة الصقيع تلقائيًا  إزالة الصقيع يدويًا 

24  

درجة 

 مئوية 

  

32  

درجة 

 مئوية 

  
 مالحظات:

في المائة   30درجة مئوية وفقًا للمعايير الهندية والمكسيكية أقل بنسبة    24بالنسبة للمجمدات، يفترض أن يكون استهالك الطاقة عند   .1

الطاقة عند   استهالك  الطاقة عند    32من  استهالك  يكون  أن  المفترض  من  مئوية.  االتحاد   32درجة  لمعايير  وفقًا  مئوية  درجة 

 درجة مئوية. 24في المائة من استهالك الطاقة عند  20األوروبي أكبر بنسبة 

الستهالك الطاقة في المجمدات الصندوقية التي يفتح بابها   0.7قدره وفقًا لمعيار الواليات المتحدة، يوجد عامل تصحيح بدون أبعاد  .2

 الستهالك الطاقة في المجمدات القائمة رأسيًا. تم تطبيق عوامل التصحيح هذه في المقارنة.  0.85ألعلى و

المزود بإزالة الصقيع اليدوي، فإن نظًرا ألن نوع مجمدات إزالة الصقيع تلقائيًا يميل عادةً إلى الحاجة إلى طاقة أكثر من النوع   .3

 المبادئ التوجيهية للوائح النموذجية تعمل على مواءمة المتطلبات بشكل أكبر مع نوع إزالة الصقيع آليًا.

اقتصادات    4و  3يوضح الشكالن    الثالجات في مختلف  للثالجات ومجمدات  الطاقة  الحد األقصى الستخدام  مقارنات بين متطلبات 

لتر صافي(   300على وجود اتجاه مماثل للنتائج التي تمت مناقشتها أعاله، فمثالً، يُسمح للثالجة ذات المجمد )بحجم    الدول؛ مما يدل

(. تتماثل متطلبات المبادئ التوجيهية  MEPSكيلوواط في الساعة سنويًا اعتماًدا على معايير أداء الطاقة الدنيا )  240–640باستهالك 

ات المعايير الحالية للواليات المتحدة ومسودة معايير االتحاد األوروبي. من المتوقع أن تكون مبادئ التوجيهية  للوائح النموذجية مع متطلب

ا  للوائح النموذجية فعالة من حيث التكلفة في العديد من البلدان، ويرجع ذلك أساًسا إلى أن الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي قد حدد

 . يالت الفنية واالقتصادية القوية، وهي أسواق كبيرة تؤثر على تكلفة وتوافر هذه المنتجات على نطاق أوسعهذه المتطلبات وفقًا للتحل 
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 درجة مئوية( 25: مقارنة بين الحد األقصى لمتطلبات استخدام الطاقة للثالجات ذات المجمد )3الشكل 

 [ LBNLالوطني ]المصدر: تحليل مختبر لورنس بيركلي 
 مالحظات: 

حرارة   .1 درجة  عند  الطاقة  استهالك  يقل  أن  يُفترض  المجمد،  ذات  للثالجة  والسلفادور    25بالنسبة  وبنما  كولومبيا  في  للمعايير  وفقًا  مئوية 

مئوية.  32رجة حرارة في المائة عن استهالك الطاقة عند د  25وكوستاريكا والهند والمكسيك وسنغافورة والواليات المتحدة األمريكية بنسبة 

في المائة من استهالك الطاقة    25درجة مئوية وفقًا لمعايير االتحاد األوروبي أكبر بنسبة    32ومن المفترض أن يكون استهالك الطاقة عند  

 درجة مئوية. أما متطلبات جنوب إفريقيا فتعادل فئة االتحاد األوروبي الحالية.  25عند 

دام الطاقة في الهند والواليات المتحدة والمكسيك وبلدان أخرى فهو للنوع الخالي من الصقيع، وللثالجات ذات أما الحد األقصى لمتطلبات استخ  .2

على    المجمد؛ سواء المزودة بتقنية إذابة الصقيع التلقائية مع المجمد المثبت باألعلى من دون صانع الثلج التلقائي، وللثالجات ذات المجمد،

 في المعايير.  التوالي، على النحو المحدد

لتر وتمثل حجيرة    300تستند المقارنة إلى حسابات األجهزة التي تجمع بين الثالجة والمجمد ذات البابين الخالية من الصقيع ذات حجم تخزين   .3

 في المائة من إجمالي الحجم.   30التجميد فيها 

 

 

 درجة مئوية(  25الطاقة القصوى للثالجات ): مقارنة متطلبات استخدام  4الشكل 

 ( LBNLالمصدر: تحليل مختبر لورنس بيركلي الوطني )
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a.   مئوية وفقًا للمعايير في كل من   25بالنسبة للثالجات )ومعظمها منتجات صغيرة الحجم(، يُفترض أن يكون استهالك الطاقة عند درجة حرارة

ة  في المائة من استهالك الطاق 35كولومبيا وبنما والسلفادور وكوستاريكا والهند والمكسيك وسنغافورة والواليات المتحدة األمريكية أقل بنسبة 

في المائة  35درجة مئوية وفقًا لمعايير االتحاد األوروبي أكبر بنسبة  32درجة مئوية. ومن المفترض أن يكون استهالك الطاقة عند  32عند 

 درجة مئوية. أما متطلبات جنوب إفريقيا فتعادل فئة االتحاد األوروبي الحالية.  25من استهالك الطاقة عند  

b.  المباشر،  إن الحد األقصى لمتطلبات استخ الهند والواليات المتحدة/المكسيك وبلدان أخرى هو من النوع الذي يتميز بالتبريد  دام الطاقة في 

 حيث تتم إزالة الصقيع يدويًا، وللثالجات التي بدون حجيرة تجميد، على التوالي، كما هو محدد في المعايير.   -للثالجات ذات الشكل المضغوط  

c.  لتر.  200الحسابية الخاصة بالثالجة ذات الباب الواحد ذات سعة تخزين تعتمد المقارنة على العمليات 

طرق االختبار لتحديد فعالية معالجة األحمال وفعالية استهالك الطاقة   IEC 62552:2015يحدد معيار اللجنة الكهروتقينة الدولية رقم  

وتوماتيكية التي يجري التحكم فيها حسب درجة الحرارة  بواسطة الملحقات الثانوية )كالسخانات المضادة للتكثيف وصانعات الثلج األ

المحيطة(. تضيف بعض المعايير اإلقليمية فعالية معالجة األحمال و/أو استهالك الطاقة الثانوي لتعيين الحد األقصى لمتطلبات استهالك  

الثانوي ألجهزة التبريد التي تحتوي على  الطاقة السنوية. على سبيل المثال، يضيف مشروع الئحة االتحاد األوروبي استهالك الطاقة 

المحيطة. يتمثل مقياس كفاءة معالجة األحمال في تقدير واقعي   الحرارة  التحكم بها حسب درجة  يتم  سخانات مضادة للتكثيف التي 

تفاعالت المستخدم الستهالك الطاقة الذي ساهمت به تفاعالت المستخدم )مثل: مقدار الطاقة اإلضافية المستخدمة إلزالة الحرارة من  

مع الثالجة مثل فتح باب الثالجة وتبريد أطعمة ومشروبات ساخنة بوضعها بالثالجة(. على سبيل المثال، يتم حساب فعالية معالجة  

عند فصاعًدا( استناًدا إلى كفاءة معالجة األحمال المقيسة    2021درجة مئوية لتوسيم الطاقة في أستراليا )بدًءا من عام    24األحمال عند  

 (.2018درجة مئوية )هارينجتون  16درجة مئوية و 32

ركزت معظم معايير كفاءة استخدام الطاقة ألجهزة التبريد على استهالك الطاقة في درجة حرارة محيطة واحدة، مع إيالء اهتمام قليل  

(. وتشجع  2015خرى )هارينجتون  لفعالية معالجة األحمال في أي درجة حرارة محيطة أو استهالك طاقة في درجات حرارة محيطة أ

قياسات استهالك الطاقة الجديدة هذه الشركات المصنعة على تحسين أداء طاقة منتجاتها في ظل ظروف حقيقية، لكنها قد تزيد من 

 تكاليف االمتثال أيًضا. ال يزال تطبيق قياسات استهالك الطاقة بحاجة لمزيد من االستكشاف والمناقشة.

يد الفعالة من حيث استهالك الطاقةالتعرف عىل أجهزة ا .4  لتبر

مرة من كفاءة الفعالية المنخفضة )أي: الحد األقصى    1.5إن المستوى العالي من الفعالية في المبادئ التوجيهية للوائح النموذجية يعادل  

يًا. على سبيل المثال، تشير التقديرات  الستخدام الطاقة(، لكنه مشابه أو أقل من مستويات الفعالية التي تحققها أفضل التقنيات المتاحة حال 

لتًرا( في الهند تفي بمتطلبات الفعالية في المبادئ  620-200من طرز الثالجات الخالية من الصقيع )سعة  315من أصل  54إلى أن 

لتًرا( في الهند   260-40طراًزا من ثالجة التبريد المباشر )سعة  366(. يُقدر عدد قليل فقط من 5التوجيهية للوائح النموذجية )الشكل 

 (. 6بالوفاء بمتطلبات المبادئ التوجيهية للوائح النموذجية ذات الفعالية العالية )الشكل 

 
 : فئات فعالية المنتجات الخالية من الصقيع في الهند5الشكل 
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 [ BEEالطاقة ]المصدر: عمُل المؤلفين حسبما جاء في قاعدة بيانات مكتب كفاءة 

 

 : فئات فعالية الثالجات ذات التبريد المباشر في الهند6الشكل 

 ( BEEالمصدر: عمُل المؤلفين حسبما جاء في قاعدة بيانات مكتب كفاءة الطاقة )
 

( كفاءة في االتحاد األوروبي تفي  A)+++طراًزا من أكثر طرز الثالجات أحادية الباب    32يُقدر أن خمسة وعشرين طراًزا من بين  

طراًزا من أكثر الطرز فعالية من    55طراًزا من    25بمتطلبات المبادئ التوجيهية للوائح النموذجية ذات الفعالية العالية، ويقدر عدد  

( من  71من    71ن جميع )طرز الثالجات ذات المجمد التي تشتمل على بابين في االتحاد األوروبي أنها تفي بتلك المتطلبات. يقدر أ

 الطرز األكثر كفاءة من المجمدات في االتحاد األوروبي تفي بمتطلبات المبادئ التوجيهية للوائح النموذجية عالية الفعالية.

( ذات القدرة المنخفضة على إحداث احتباس  HCمليون من الثالجات المنزلية التي تستخدم الهيدروكربونات )  500يعمل أكثر من  

(، مما يتيح أيًضا التشغيل الفعال  2015( كمواد تبريد منتشرة بالفعل عالميًا )حسب برنامج األمم المتحدة للبيئة  GWPحراري عالمي )

من حيث استهالك الطاقة مقارنةً بمواد التبريد القديمة المستخدمة في الماضي. واليوم تتوفر في السوق أجهزة التبريد عالية الفعالية  

م مواد التبريد هذه ذات القدرة المنخفضة على إحداث احتباس حراري عالمي، مع زيادة حصتها في السوق على مستوى  التي تستخد

 العالم.

للثالجات والمجمدات المنزلية األوروبية. يوضح تقرير موقع 600a-)الهيدروكربونات    R-600aتعد مادة   ( مادة التبريد القياسية 

Topten  ( أن متوسط  2019( واالتحاد األوروبي )2018لالتحاد األوروبي ) كفاءة أجهزة التبريد في منطقة االتحاد األوروبي قد

 2012أو أعلى منذ عام    A. حيث تم تأهيل جميع المنتجات تقريبًا كفئة +2015-2004في المائة خالل الفترة ما بين    37تحسن بنسبة  

؛ مما يتطلب وجود آلية إعادة التدريج القياسي بين التصنيفات الحالية  A–G(. ستعود لوائح االتحاد األوروبي إلى مقياس  7)الشكل  

 أو أعلى.  Aالجديدة فهي مشابهة تقريبًا للفئة الحالية +  Gوالمستقبلية. أما الفئة 
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 ت الثالجات ذات الفئات الفعالة في االتحاد األوروبي( لفئات توزيع مبيعا2030-2017( والتوزيع المتوقع )2016-2010: التوزيع الفعلي )7الشكل  

 2019المصدر: االتحاد األوروبي 
فصاعًدا. كما ستتحسن   2021( من عام ED( والتصميم البيئي )ELملحوظة: سيتم تطبيق متطلبات وسم الطاقة الجديدة لالتحاد األوروبي )

من فئات استهالك الطاقة عالية الكفاءة   Gمتوقع أن تبلغ حصة الطرز المؤهلة للفئة فصاعًدا. من ال 2024متطلبات التصميم البيئي أيًضا من عام 
من فئات استهالك الطاقة  F. من المتوقع أن تبلغ حصة الطرز المؤهلة للفئة 2022في المائة في عام   5و 2021في المائة في عام  10بنسبة 

 . 2025مائة في عام في ال 5و  2024في المائة في عام  10عالية الكفاءة بنسبة 

 

أظهرت العديد من الدراسات أن أسعار األجهزة باألرقام الحقيقية استمرت في االنخفاض رغم التحسينات الكبيرة في الفعالية. مثل  

مرتبًطا  ( تبين أن طرح معايير األجهزة وتحديثها، بما فيها معايير الثالجات، ليس  2014الدراسة التي قام بها "فان بسكرك" وآخرون. )

الحياة. يوضح الشكالن   دورة  ما بعد تكلفة  معايير  المتسارع في  الشراء واالنخفاض  اتجاهات   9و  8بزيادة طويلة األجل في سعر 

 استهالك الطاقة واألسعار الحقيقية للثالجات في الواليات المتحدة وأستراليا. 

 

 
 الواليات المتحدة -تستهلكها الثالجات واتجاهات األسعار الحقيقية : الطاقة التي 8الشكل  
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 (LBNLالمصدر: مختبر لورنس بيركلي الوطني )
CA  ،كاليفورنيا =DOE   ،وزارة الطاقة األمريكية =NAECA  القانون األمريكي للحفاظ على الطاقة لألجهزة الوطنية = 

 

 
 أستراليا  -الطاقة التي تستهلكها الثالجات واتجاهات األسعار الحقيقية : 9الشكل 

 2017المصدر: كومنولث أستراليا، وزارة البيئة والطاقة 
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يد 1الملحق   . فئات منتجات أجهزة التبر

 : فئات منتجات أجهزة التبريد في االقتصاديات المختارة5الجدول 

 جمهورية كوريا  سنغافورة الهند

االتحاد األوروبي )اللوائح القديمة(  

وعدة دول في آسيا وإفريقيا وأمريكا  

 الالتينية

 أستراليا ونيوزيلندا 

. ثالجة تبريد 1

 مباشر 

. مجمد خاٍل من 2

الصقيع )نو 

 فروست(

 

. ثالجة بدون مجمد )الحجم  1

 لتر(  900المعدَّل ≥ 

. ثالجة ذات مجمد )الحجم 2

 لتر(  300المعدَّل ≥ 

  300. ثالجة ذات مجمد )3

  900لتر> الحجم المعدَّل ≥ 

 لتر(

. ثالجة بمجمد وموزع الثلج  4

مثبت في الباب )الحجم المعدَّل  

 لتر(  900≥ 

 

 

 . ثالجة1

المجمد )الحجم . الثالجة ذات 2

 لتر(  500المعدَّل >  

لتر  500. الثالجة ذات المجمد )3

لتر   1000≥ الحجم المعدَّل > 

بدون موزع الثلج المثبت في 

 الباب(

لتر  500. الثالجة ذات المجمد )4

لتر   1000≥ الحجم المعدَّل > 

بدون موزع الثلج المثبت في 

 الباب(

. الثالجة ذات المجمد )الحجم 5

لتر بدون موزع   1000المعدَّل ≤ 

 الثلج المثبت في الباب(

. الثالجة ذات المجمد )الحجم 6

لتر بموزع الثلج   1000المعدَّل ≤ 

 المثبت في الباب( 

ن نوع جهاز المجمد  غير مضمَّ

 فقط 

. ثالجة مزود بحجيرة أو أكثر 1

 لألطعمة الطازجة 

. ثالجة تخزين طويل األمد، لتخزين  2

 -0جيرة ذات تقييم النبيذ كبيرة بح
 نجمة

. ثالجة تخزين طويل األمد بحجيرة  3

 نجمة  -0ذات تقييم 

 نجمة  1. ثالجة ذات حجيرة بتقييم 4

 نجمة  2. ثالجة ذات حجيرة بتقييم 5

 نجمة  3. ثالجة ذات حجيرة بتقييم 6

 . الثالجة ذات المجمد7

 . مجمد قائم8

 . مجمد أفقي9

. أجهزة التبريد متعددة  10

 االستخدامات وأجهزة التبريد األخرى 

 

. ثالجة بدون حجيرة منخفضة درجة 1

 الحرارة، إزالة صقيع تلقائية 

. ثالجة بحجيرة صناعة ثلج أو بدونها، 2

 إزالة صقيع يدويًا )ثالجات المحالت( 

. ثالجة بحجيرة صناعة الثلج أو  3 

بدونها، وتضم حجيرة الطعام المجمد  

 قصير األمد 

ت المجمد ، ثالجة بإزالة  . الثالجة ذا4

 صقيع تلقائي ومجمد بإزالة صقيع يدوي 

5B.  الثالجة ذات المجمد ، إزالة صقيع

 تلقائي، المجمد مثبت في األسفل 

5S.  الثالجة ذات المجمد ، إزالة صقيع

 تلقائي، بعضها بجانب بعض 

5T.  الثالجة ذات المجمد ، إزالة صقيع

 تلقائي، المجمد مثبت في األعلى 

6C. جمد أفقي، كل أنواع اإلزالة صقيعم 

6U.  مجمد رأسي قائم، إزالة صقيع يدويًا 

 . مجمد رأسي قائم، إزالة صقيع تلقائي 7

AD  ،إزالة صقيع تلقائي =AV  ،الحجم المعدَّل =comp  ،حجيرة =FR  ،مجمد =MD  ،إزالة الصقيع يدويًا =RE  ،ثالجة =RE-FR  =

 = موزع الثلج المثبت في الباب  TDIDالثالجة ذات المجمد، 

 

 : الئحة االتحاد األوروبي الجديدة المستندة إلى طريقة استعمال الحجيرة6الجدول 

 عوامل التصحيح عوامل النمذجة نوع الحجيرة

 البوفيه 

 عامل الحجم المعدَّل  •

عامل الجمع بين الثالجة   •

 والمجمد في جهاز واحد

 عامل استهالك الطاقة •

 إزالة الصقيع يدويًا  •

 إزالة الصقيع تلقائيًا   •

 

 جهاز قائم •

 مدمج  •

عدد األبواب أو   •

 الحجيرات، أيهما أدنى

 تخزين النبيذ

 مكان تخزين 

 طعام طازج 

د  مبر ِّ

 نجمة وصناعة الثلج -0

 نجمة -1

 نجمة -2

 نجوم-3

 نجوم(  4المجمد )
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 : فئات منتج أجهزة التبريد في الواليات المتحدة وكندا والمكسيك 7الجدول 

 الواليات المتحدة وكندا والمكسيك

1 

1A 

2 

3 

3-BI 

3I 

3I-BI 

3A 

3A-BI 

4 

4-BI 

4I 

4I-BI 

5 

5-BI 

5I 

5I-BI 

5A 

5A-BI 

6 

7 

7-BI 

8 

9 

9I 

9-BI 

9I-BI 

10 

10A 

11 

11A 

12 

13 

13I 

13A 

14 

14I 

15 

15I 

16 

17 

18 
 

 الثالجة ذات المجمد والثالجة باستثناء كل الثالجات ذات خاصية إزالة الصقيع يدويًا

 كل الثالجات ذات إزالة الصقيع تلقائيًا

 الصقيع تلقائيًا بشكل جزئي إزالة   -الثالجة ذات المجمد 

 إزالة الصقيع تلقائيًا بمجمد مثبت من أعلى وبدون صانع ثلج تلقائي   -الثالجة ذات المجمد 

 إزالة الصقيع تلقائيًا بمجمد مثبت من أعلى بدون صانع ثلج تلقائي  -الثالجة ذات المجمد المدمج 

 مثبت من أعلى بصانع ثلج تلقائي وبدون موزع ثلج مثبت في الباب إزالة الصقيع تلقائيًا بمجمد   -الثالجة ذات المجمد 

 إزالة الصقيع تلقائيًا بمجمد مثبت من أعلى بصانع ثلج تلقائي وبدون موزع الثلج المثبت في الباب  -الثالجة ذات المجمد المدمج 

 إزالة الصقيع تلقائيًا -كل الثالجات 

 ئيًاإزالة الصقيع تلقا -كل الثالجات المدمجة  

 إزالة الصقيع تلقائيًا مثبت من الجانب وبدون صانع الثلج التلقائي -الثالجة ذات المجمد المدمج 

 إزالة الصقيع تلقائيًا بمجمد مثبت من الجانب وبدون صانع الثلج التلقائي -الثالجة ذات المجمد المدمج 

 انب وبدون موزع الثلج المثبت في الباب إزالة الصقيع تلقائيًا بمجمد مثبت من الج  -الثالجة ذات المجمد 

 إزالة الصقيع تلقائيًا بمجمد مثبت من الجانب وبصانع الثلج التلقائي وبدون موزع الثلج المثبت في الباب  -الثالجة ذات المجمد 

 إزالة الصقيع تلقائيًا بمجمد مثبت من األسفل وبدون صانع الثلج التلقائي  -الثالجة ذات المجمد 

 إزالة الصقيع تلقائيًا بمجمد مثبت من األسفل وبدون صانع الثلج التلقائي  -الثالجة ذات المجمد 

 إزالة الصقيع تلقائيًا بمجمد مثبت من األسفل وبصانع الثلج التلقائي وبدون موزع الثلج المثبت في الباب   -الثالجة ذات المجمد 

 ئيًا بمجمد مثبت من األسفل وبصانع الثلج التلقائي وبدون موزع الثلج المثبت في البابإزالة الصقيع تلقا -الثالجة ذات المجمد المدمج 

 إزالة الصقيع تلقائيًا بمجمد مثبت من األسفل وبصانع الثلج التلقائي وبموزع الثلج المثبت في الباب   -الثالجة ذات المجمد 

 بت من األسفل وبموزع الثلج المثبت في البابإزالة الصقيع تلقائيًا بمجمد مث -الثالجة ذات المجمد المدمج 

 إزالة الصقيع تلقائيًا بمجمد مثبت من األعلى وبموزع الثلج المثبت في الباب  -الثالجة ذات المجمد 

 إزالة الصقيع تلقائيًا بمجمد مثبت من الجانب وبموزع الثلج المثبت في الباب  -الثالجة ذات المجمد 

 إزالة الصقيع تلقائيًا بمجمد مثبت من الجانب وبموزع الثلج المثبت في الباب - الثالجة ذات المجمد المدمج

 مجمد رأسي قائم بخاصية إزالة الصقيع يدويًا

 مجمد رأسي قائم بخاصية إزالة الصقيع تلقائيًا وبدون صانع الثلج التلقائي

 التلقائي مجمد رأسي قائم بخاصية إزالة الصقيع تلقائيًا وبصانع الثلج 

 مجمد رأسي قائم مدمج بخاصية إزالة الصقيع تلقائيًا وبدون صانع الثلج التلقائي

 مجمد رأسي قائم مدمج بخاصية إزالة الصقيع تلقائيًا وبصانع الثلج التلقائي

 مجمد أفقي يفتح بابه ألعلى وكل المجمدات األخرى باستثناء المجمد مضغوط الشكل

 لى بخاصية إزالة الصقيع تلقائيًا مجمد أفقي يفتح بابه ألع

 ثالجة ومجمد باستثناء كل الثالجات ذات خاصية إزالة الصقيع يدويًا -ثالجة مضغوطة الشكل 

 بخاصيةإزالة الصقيع يدويًا -كل الثالجات مضغوطة الشكل  

 بخاصية إزالة الصقيع يدويًا بشكل جزئي -الثالجة ذات المجمد مضغوطة الشكل 

 إزالة الصقيع تلقائيًا بمجمد مثبت من أعلى   -الثالجة ذات المجمد مضغوطة الشكل 

 إزالة الصقيع تلقائيًا بمجمد مثبت من أعلى وبصانع الثلج التلقائي  -الثالجة ذات المجمد مضغوطة الشكل 

 إزالة الصقيع تلقائيًا   -كل الثالجة ذات المجمد مضغوطة الشكل 

 إزالة الصقيع تلقائيًا بمجمد مثبت من الجانب  -وطة الشكل الثالجة ذات المجمد مضغ

 إزالة الصقيع تلقائيًا بمجمد مثبت من الجانب وبصانع الثلج التلقائي  -الثالجة ذات المجمد مضغوطة الشكل 

 إزالة الصقيع تلقائيًا بمجمد مثبت من أسفل   -الثالجة ذات المجمد مضغوطة الشكل 

 إزالة الصقيع تلقائيًا بمجمد مثبت من أسفل وبصانع الثلج التلقائي  -ة الشكل الثالجة ذات المجمد مضغوط

 مجمد مضغوط الشكل رأسي بخاصية إزالة الصقيع يدويًا 

 مجمد مضغوط الشكل رأسي بخاصية إزالة الصقيع تلقائيًا

 مجمد مضغوط الشكل أفقي يفتح بابه ألعلى 

   

PAD  إزالة الصقيع تلقائيًا بشكل جزئي = 
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