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اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺸﻬﺎدات اﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ اﻟﺤﺮارﻳﺔ
ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺢ اﻟﺸﻬﺎدات ﻟﻠﻮاﻗﻂ وﻟﺴﺨﺎﻧﺎت اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

حقوق النرش والطباعة محفوظة لربنامج األمم املتحدة للبيئة 2014 ،
ميكــن إعــادة نــر هــذه الوثيقــة كليــا أو جزئيــا وبــأي شــكل مــن األشــكال ألغـراض تعليميــة أو
غــر هادفــة للربــح دون الحصــول عــى إذن خــاص مــن صاحــب حقــوق الطبــع والنــر ،رشيطــة
أن يتــم االعـراف باملرجعيــة .ويرجــو برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة أن ترســل إليــه نســخة مــن
الوثيقــة الجديــدة يف حــال اعتامدهــا كمرجــع .
ال ميكــن اســتخدام هــذه الوثيقــة إلعــادة بيعهــا أو ألي غــرض تجــاري آخــر أيــا كان ،دون الحصــول
عــى إذن خطــي مســبق مــن برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة.
إخالء املسؤولية
التســميات املســتخدمة وطريقــة عــرض املــواد يف هــذه الوثيقــة ال تعنــي التعبــر عــن أي رأي
مهــا كان مــن جانــب برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة بشــأن الوضــع القانــوين ألي بلــد أو إقليــم
أو مدينــة أو منطقــة أو لســلطات أي منهــا ،أو بشــأن تعيــن حدودهــا أو تخومهــا ،وعــاوة عــى
ذلــك ،ال تعــر وجهــات النظــر الــواردة يف الوثيقــة بالــرورة عــن قـرار أو سياســة معلنــة لربنامــج
األمــم املتحــدة للبيئــة ،كــا أن ذكــر األســاء التجاريــة أو العمليــات التجاريــة اليعتــر إقـرار بهــا.

يعزز برنامج
األمم املتحدة للبيئة
املامرسات الصديقة للبيئة عامليا
وضمن أنشطتها .لقد طبعت هذه الوثيقة عىل
ورق معاد تدويره وأحبار تعتمد عىل الخرضوات
ومامرسات صديقة للبيئة .وتهدف سياسة التوزيع
لدينا يف برنامج األمم املتحدة للبيئة إىل خفض
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون
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قواعد نظام منح الشهادات وفق املرشوع العريب لشهادات ا ألنظمة الشمس ية احلرارية "مشيس"

 1حول شمسي
المشروع العربي لشهادات األنظمة الشمسية الح اررية (شمسي) هو مبادرة العتماد شهادات الجودة لمنتجات وخدمات األنظمة
الشمسية الح اررية في المنطقة العربية ،حيث يعتبر بمثابة اإلطار العام لاللتزام بمعايير الجودة واللوائح التنظيمية للمصنعين
اإلقليميين ،ويهدف لمساعدة صانعي السياسات والقطاع الصناعي والمستهلكين النهائيين ،كما يشجع المشروع على وضع
إجراءات موحدة للجودة  ،واعتماد عالمات وأنظمة الجودة في جميع أنحاء المنطقة العربية.

 2تمهيد
توضح هذه الوثيقة القواعد واإلجراءات الالزمة لمنح عالمة "شمسي" للواقط وسخانات المياه الشمسية في إطار المشروع العربي
لشهادات األنظمة الشمسية الح اررية "شمسي" .تم وضع قواعد إصدار الشهادات من قبل شبكة "شمسي" وان أي تعديل على هذه
القواعد يجب أن يتم الموافقة عليه وتصديقه من قبل الشبكة بعينها.
تم تشكيل شبكة أطلق عليها اسم شبكة شمسي ،ومهمتها إعداد قواعد إصدار الشهادات لسخانات المياه بالطاقة الشمسية في
المنطقة العربية ،حيث تم تطوير هذه القواعد بالتعاون مع  ،SWTجامعة شتوتغارت األلمانية،Solarkey international ،
وتتوفر أحدث إصدارات المشروع العربي لشهادات األنظمة الشمسية الح اررية " شمسي " على الموقع االلكتروني:
.www.shamci.net

 3المقدمة
تحدد هذه القواعد الشروط واإلجراءات الالزمة للحصول على عالمة "شمسي" بالنسبة للواقط وسخانات المياه الشمسية ،كما
تحدد طرق الفحص واالختبار الواجب اتباعها للتحقق من استيفاء هذه الشروط ،حيث أنه من الممكن مقارنة نتائج االختبار
للمنتجات المصادق عليها في حال تم استخدام نفس طرق االختبار ونفس شهادات المطابقة.

 4المصطلحات والتعاريف
 4.1شبكة شمسي

هي عبارة عن شبكة متخصصة تشرف على تطوير وتنفيذ وصيانة المشروع العربي لشهادات األنظمة الشمسية الح اررية وتتألف

من مجموعة من الخبراء اإلقليميين والدوليين ،وتعمل تحت مظلة المجلس الوزاري العربي للكهرباء وفق القرار  217للدورة
الثامنة والعشرين للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بتاريخ  ،2013/1/8وتضم الشبكة أعضاء ممثلين لهيئات
منح شهادات االختبار والمؤسسات المعنية لدى الدول العربية باإلضافة إلى مراقبين من القطاع الخاص
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 4.2سكرتارية شبكة شمسي
تعتبر السكرتارية المحرك الرئيسي لشبكة شمسي ويستضيفها المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي يمثل الهيئة
القانونية لشبكة شمسي ،،وتتولى السكرتارية ،بالتنسيق مع رئيس الشبكة ،مهمة تمثيل الشبكة وتوقيع االتفاقيات على المستوى
العربي والدولي وادارة الموازنة العامة للشبكة من حيث اإليرادات والنفقات واعداد التقارير المالية والفنية لعرضها على الشبكة في
اجتماعاتها الدورية.

 4.3هيئات المطابقة
يعبر مصطلح هيئات المطابقة في هذه الوثيقة عن كافة الهيئات المعنية بإجراءات منح عالمة شمسي وهي هيئات منح
الشهادات  ،وهيئات المراقبة ،ومعامل االختبار.

 4.4هيئات منح الشهادات

وهي الهيئات المخولة بمنح عالمة شمسي للواقط وسخانات المياه الشمسية ،وغالباً ما تكون هذه الهيئات متخصصة في مجال

مراقبة الجودة والتصديق على المطابقة.

 4.5هيئات المراقبة
الهيئات المراقبة (المراقب) هو الشخص المعني بمعاينة خطوط إنتاج الشركات المصنعة وأنظمة إدارة الجودة ،باإلضافة إلى
التفتيش األولي والتفتيش الدوري ،وسحب عينات من المنتجات إلى معامل االختبار.

 4.6المعاينة األولية
وهي عبارة عن معاينة فنية أولية لخط إنتاج المصنع وإلجراءات وأنظمة إدارة الجودة فيه ،حيث تتم المعاينة األولية من قبل
هيئة المراقبة ،والتي تقوم بالتحقق فيما إذا كان إنتاج الشركة المصنعة يلبي متطلبات أنظمة إصدار الشهادات.

4.7

المعاينة الدورية

المصنعين واستيفائهم لمتطلبات أنظمة إصدار الشهادات
هي متابعة ومراقبة خط اإلنتاج بشكل دوري لمعرفة مدى التزام
ِّّ

 4.8نظام إدارة الجودة
هو مجموعة اإلجراءات المطبقة في منشأة صناعية على العمليات اإلنتاجية واألعمال وفق نظام محدد إلدارة الجودة ،لتحقيق
مستوى جودة معين على نحو مستمر.

 4.9معامل االختبار

هي المختبرات المخولة للقيام باختبار اللواقط وسخانات المياه الشمسية وفق المعايير الواردة في هذه القواعد

قواعد نظام منح الشهادات وفق املرشوع العريب لشهادات ا ألنظمة الشمس ية احلرارية "مشيس"

 4.10المطابقة

هي أن تكون اللواقط وسخانات المياه الشمسية مطابقة لجميع متطلبات إصدار الشهادات والمواصفات القياسية المعنية ،مما

يعني الوفاء بجميع المتطلبات.

 4.11عالمة شمسي
عالمة جودة خاصة باللواقط وسخانات المياه الشمسية تمنحها هيئة منح الشهادات بعد التأكد من أن المنتج يحقق كافة الشروط
بناء على عمليات
الواردة في هذه القواعد من خالل شهادة المطابقة ،حيث تقوم هيئة منح الشهادات بإعطاء شهادة المطابقة ً
المراقبة والمتابعة لخط اإلنتاج ونظام إدارة الجودة التطبيقية والتي تقوم بها هيئات المراقبة إضاف ًة إلى معامل االختبار التي تقوم
بفحص جودة المنتج.

 4.12الالقط الشمسي

هو جهاز يحتوي على سطح ذو خصائص امتصاصية لإلشعاع الشمسي الساقط عليه وتحويله إلى طاقة ح اررية ،والتي تعمل
بدورها على تسخين الماء المتدفق ضمن هذا الجهاز ]. [ISO9488

 5المنتجات التي يغطيها المشروع
يغطي المشروع المنتجات التالية:


اللواقط الح اررية الشمسية ،كما هو محدد في المواصفة ISO 9806والتي تغطي لواقط التسخين السائلة و
لواقط تسخين الهواء ،وكذلك اللواقط المركزة المزودة بنظم المالحقة أو بغيرها.



األنظمة الشمسية لتسخين المياه كما هو محدد في المواصفات  ISO 9459-2و ISO9459 -5

 5.1المواصفات القياسية المعنية

إن طرق االختبار الواردة في المواصفات القياسية التالية هي المطلوبة في نظام منح شهادات شمسي.

 5.1.1اللواقط الشمسية

5.1.2

المواصفة " ISO 9806الطاقة الشمسية – اللواقط الشمسية الح اررية -طرق الفحص"

سخانات المياه الشمسية

يتم استخدام المواصفتين التاليتين لتطبيق اختبار فحص األداء للسخانات المياه الشمسية فقط ،دون النظر إلى االختبارات
األخرى الواردة لفحص باقي الخواص في كل منهما:


المواصفة - ISO 9459-2أنظمة تسخين المياه المنزلية  - -الجزء  :2طرق الفحص الخارجي لخواص
أداء النظام والتنبؤ السنوي ألداء األنظمة الشمسية فقط
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المواصفة  - ISO 9459-5أنظمة تسخين المياه المنزلية  - -الجزء  :5خواص أداء النظام عن طريق



فحص النظام بأكمله ومحاكاة الكمبيوتر
ويتم العمل على المواصفة التالية الختبارات باقي الخواص المغايرة الختبار فحص األداء للسخانات المياه الشمسية ،ويجب
عدم استخدام أي طرق فحص أخرى للخواص غير المتضمنة بهذه المواصفة.


 - EN 12976-2األنظمة والمكونات الشمسية الح اررية – أنظمة المصنع – جزء  :2أساليب الفحص

يمكن شراء المعايير من قبل هيئات المعايرة (التقييس) الوطنية ومعايير ISOمن خالل زيارة الموقع االلكتروني التالي:
.http://www.iso.org

6

التصديق على المطابقة

بناء على اختبار وفحص يقوم به طرف ثالث( 1مستقل) كما هو موضح في الجدول :1
تتم عملية التصديق على المطابقة ً
التصديق على المطابقة
مجموع اإلجراءات

اإلجراءات ()Activity

()activity group
اختبار  /المعاينة

الرقابة على إنتاج

المصنع

أخذ العينة من خالل الفحص األولي للنموذج

منفذ ()Actor
المصنع
ّ

طرف ثالث
X

اختبار أولي للنموذج

X

معاينة تفصيلية نصف سنوية للمنتج

X

الرقابة على إنتاج المصنع

(نظام إدارة الجودة ()QMS

x

المعاينة األولية على الرقابة على المصنع

X

المعاينة السنوية على الرقابة على المصنع

X

جدول  -1أسس التصديق على المطابقة في نظام منح الشهادات شمسي
 xتشير إلى اإلجراء ومنفذ اإلجراء المطلوبين.

 1الطرف الثالث هو مصطلح يستخدم لوصف مراقبة نظام الجودة وسحب عينات منتجة لالختبار لمنشأة ما ،وذلك بشكل غير متحيز ومستقل عن

المصنع ،والطرف الثاني هو الزبون .
الطرف األول
ّ
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 7متطلبات هيئات الجودة
الهيئات التي يمكن أن تشارك في منح شهادات شمسي هي:


هيئات منح الشهادات



معامل االختبار



هيئات المراقبة

7.1

المتطلبات العامة

تتركز المتطلبات العامة فيما يلي:


يتم تحديد هيئات منح الشهادات المؤهلة إلصدار عالمة شمسي من قبل شبكة شمسي.



هيئات المراقبة و معامل االختبار يجب أن يكون معترف بها من قبل هيئة أو أكثر من الهيئات المانحة
للشهادات على أن تكون من أعضاء شبكة شمسي.

7.2

المتطلبات الخاصة للهيئات األخرى

إلى جانب الشروط العامة المذكورة أعاله ،تسري الشروط التالية:
هيئات منح الشهادات

7.2.1

تتمتع هيئات منح الشهادات  ،كحد أدنى ،باآلتي:



خبرة في خطط إصدار الشهادات الخاصة باللواقط  /سخانات المياه الشمسية أو غيرها
نظام إدارة وفقاً للمعيار ISO/IEC 17065

ابتداء من األول من يناير  2021أن تقوم باعتماد  ISO/IEC 17065وذلك
مالحظة :يتعين على هيئات منح الشهادات
ً
للحصول على شهادات اللواقط واألنظمة القائمة على نوع االختبار وفقاً ل  ISO 9806, ISO 9459-2/5و .EN 12976-2

 7.2.2معامل االختبار
ينبغي أن تحصل معامل االختبار على شهادة االعتماد  ISO/IEC17025وذلك بغرض فحص اللواقط الشمسية وسخانات
المياه الشمسية وفقا للمعايير المذكورة في البند  ، 5.1ومع ذلك وحتى األول من يناير  2021يمكن أن توافق شبكة شمسي
على معامل االختبار كبديل عن شهادة االعتماد المذكورة ،حتى ذلك التاريخ تقوم شبكة شمسي باختيار عدد من المختبرات
الحكومية او الخاصة المؤهلة إلجراء االختبارات وفقاً للقواعد الواردة في الملحق .Y

قواعد نظام منح الشهادات وفق املرشوع العريب لشهادات ا ألنظمة الشمس ية احلرارية "مشيس"

ستقوم شبكة شمسي بإصدار الئحة بالمختبرات المقبولة من قبلها وتعميمها على هيئات منح الشهادات لدول األعضاء في شبكة
شمسي حتى عام  ،2021وفي عام  2021ستصدر شبكة شمسي قائمة جديدة بالمختبرات المعتمدة وفق ISO/IEC 17025
 7.2.3هيئات المراقبة
يتعين على هيئات المراقبة أن تمتلك االعتماد ( )ISO/IEC 17020وذلك لمراقبة إنتاج المصانع فيما يتعلق بخطوط إنتاج
اللواقط وسخانات المياه الشمسية ،ومع ذلك ،فإنه حتى األول من يناير  2021يمكن للجهات المانحة لشهادات شمسي أن
تعترف بهيئات المراقبة الموجودة حالياً للقيام بعمليات المراقبة المتعلقة بشمسي ،ومن ثم تكون مسؤولية هيئة منح الشهادات
للتأكد من أن امتالك هيئة المراقبة للكفاءة الالزمة ،والتي يمكن أن تكون على سبيل المثال ،خبرة مثبتة في التفتيش على
 9001موقع إنتاج معتمد.
ستقوم شبكة شمسي بإصدار الئحة من هيئات المراقبة المقبولة من قبلها وتعميمها على الجهات المانحو للشهادات في البلدان
األعضاء في شبكة شمسي حتى عام  ،2021وفي عام  2021ستصدر شبكة شمسي قلئمة جديدة بهيئات المراقبة المعتمدة
وفقاً ل .ISO/IEC 17025

 8الشروط الخاصة بالمنتجات
يجب أن تستوفي اللواقط وسخانات المياه الشمسية المتطلبات الواردة في الملحق A1



المتطلبات الخاصة باللواقط والواردة بالملحق A1
المتطلبات الخاصة بسخانات المياه الشمسية والواردة بالملحق A2

 9ملف الطلبات الخاص بالمورد
يتقدم الصناعي أو المورد بطلب إلى هيئات منح الشهادات يتضمن المعلومات على النحو المطلوب بنموذج الطلب المتاح لدى
هيئات منح الشهادات على المنتجات.
وليس هناك ما يمنع أن تقوم كل هيئة منح شهادات بتصميم نموذج الطلب بما يتوافق مع متطلباتها بشرط أن تتضمن
المعلومات على ما يلي:



اللواقط الشمسية (ملحق ) B1
سخانات المياه الشمسية (ملحق )B2

 10الرقابة المطبقة على إنتاج المصنع والمعاينة األولية لموقع التصنيع
تجرى المعاينة األولية لموقع التصنيع بواسطة هيئة المراقبة أو المراقب المستقل المستوفي للشروط الموضحة في الجزء  ،7هذا
والى جانب إجراء المعاينة األولية ،يتم التأكد من استيفاء موقع التصنيع للشروط التالية:

قواعد نظام منح الشهادات وفق املرشوع العريب لشهادات ا ألنظمة الشمس ية احلرارية "مشيس"



يجب أن يكون لدى الصناعي نظام جودة لخط إنتاج المنتج الذي تم منحه الترخيص باستخدام عالمة شمسي ويجب
أن يقوم على معايير جودة بمستوى  ISO 9000على األقل.



فيما يتعلق بمنح التراخيص ،يتعين على هيئة منح الشهادات أن تأخذ باالعتبار وجود أي شهادة لنظام الجودة
مصادق عليها مسبقاً من قبل هيئة منح الشهادات والتي تم اعتمادها من قبل عضو في منتدى االعتماد الدولي
(.)IAF



يجب أن يغطي نظام الجودة خط اإلنتاج بأكمله وفقا لمعايير هيئة المراقبة.



عملية المراقبة واالستبيان المرجعي للمراقب محدد بالملحق .D

في حال حصول الصناعي على شهادة  ISO 9001من قبل جهة معتمدة عضو في منتدى االعتماد الدولي
) ، (www.iaf.nuفإن إجراء المراقبة المطلوب وفقاً لهذه القواعد يتم كل سنتين مرة شريطة إبراز تقرير  ،ISO 9001و
بناء على استنتاجات المراقبة السابقة ،يمكن للمراقب طلب إجراء معاينات مؤقتة من قبل جهة التصديق.

 11تحديد نوع اختبار العينات
اختيار المنتجات الختبار النوع األولي وفقاً للمعيار /المعايير (انظر الجزء الخامس) يتم من خالل مراقب المصنع وذلك تحت
مسؤولية هيئة إصدار الشهادات.
يتم اختيار عينات اختبار النوع األولي من اإلنتاج الحالي أو مخزون الشركة المصنعة ،ويقوم المراقب بوضع عالمات مميزة
للعينات والقيام بتسجيل أرقامها المتسلسلة ،كما يترتب على الصّناعي أو المورد إثبات مطابقة عينة الفحص بالنموذج المنتج

ويتم التأكد من ذلك من خالل الرقابة على اإلنتاج ونظام إدارة الجودة.

يعد إنتاج نموذجاً ما قائما في حال تم إنتاج عشرة لواقط أو أنظمة على األقل بنفس المواد ونفس تقنيات التصنيع وبالطريقة
ذاتها؛ كما تنجز جميع عمليات اإلنتاج الرئيسية بحضور المراقب.
عالوة على ذلك ،يتم توفير عشرة لواقط أو أنظمة على األقل من المخزون وذلك النتقاء العينة (العينات) المقرر فحصها.

 12اإلشراف والمتابعة
تتمثل إجراءات اإلشراف والمتابعة المطلوبة فيما يلي:


مراجعة الوثائق الخاصة بالمنتج واألمور ذات العالقة بعمليات اإلنتاج والجودة في المصنع مرة كل سنة على األقل.



يتم اختيار العينات الالزمة للمراقبة مرة كل سنتين ويكون فحص المراقبة عبارة عن معاينة مادية تفصيلية للمنتج
والمقارنة بمواصفات العينة المختبرة مسبقاً للمنتج األصلي .كما يتعين استخدم إجراء المعاينة المادية التفصيلية
المحددة بملحق  . Dويتم إجراء فحص المراقبة الكامل مرة كل سنتين على األقل؛ ويتم أخذ عينات الفحص الالزمة
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من اإلنتاج الحالي أو من مخزون
المصنع ،هذا ويقوم المراقب بوضع عالمات مميزة للعينات وتسجيل أرقامها
ّ
المتسلسلة.

 13عائلة الالقط
 13.1عائلة الالقط
المصنع بإنتاج الالقط "ذاته" بأبعاد مختلفة (أي يكمن االختالف الوحيد بين القطين في الطول أو العرض أو
إذا ما قام
ّ
كالهما) ،يعتبر الالقط من نفس العائلة .وفي هذه الحالة ،يتم أخذ وفحص عينة من أصغر وأكبر القط فقط ؛ إذ تخضع أكبر

عينة للفحوصات المطلوبة في حين تخضع العينة األصغر لفحص األداء الحراري فقط .هذا ،وتكون محددات األداء المستخدمة
لهذا النموذج هي نفس محددات األداء المقابلة للكفاءة اللحظية المقاسة وفق أقل تكامل في الفترة التي يكون فيها معدل درجة
الح اررة ) .0-1 k/(W/m2بمعنى آخر ،يكون منحنى الكفاءة المستخدم لهذا النوع الفرعي هو النوع المشتمل على الالقط ذي
المساحة األصغر.
ينبغي إجراء فحصي المتانة والوثوقية على اللواقط الرئيسية من أسرة الالقط .مثالً إذا كان حجم أكبر القط من العائلة أصغر
من الحجم الذي من الممكن للمختبر أن يفحصه  ،يتم إجراء الفحوصات المتعلقة في مختبر آخر.
ملحوظة :لم يتم التع امل حتى اآلن مع اللواقط المصممة حسب الطلب (اللواقط المبنية في الموقع) في قواعد نظام منح
الشهادات على اللواقط وسخانات المياه شمسي ،ولكن قد يتم تضمنها في أي وقت متى تقرر شبكة شمسي ذلك.

 13.2استخدام لواقط مختلفة المكونات مع نفس الخصائص
يمكن استخدام أنواع من الطالء الماص وأنواع الزجاج كما هو موجود على موقع شمسي

 14تغييرات على المنتج واعادة الفحص
ال تعد عالمة شمسي الخاصة بالمنتج سارية المفعول في حالة حصول أي تغيير أو تعديل بالمنتج؛ ومع ذلك قد ال يكون إجراء
فحص كامل جديد للمنتج أم اًر ضرورياً وذلك يعتمد على التعديالت التي تم اجراءها ،ومن أجل االحتفاظ بالعالمة ،يقوم
الصناعي بتزويد هيئات منح الشهادات على المنتجات "بملف التطبيق للمصنعين " منقحا ومشي ار إلى كون التعديل هو لمنتج
مرخص باألصل (محددا بالضبط أيهما المعدل) ومحددا بالضبط التعديل (التعديالت) المقرر إجراؤها.
تقوم هيئات منح الشهادات على المنتجات بعد ذلك بتقييم ضرورة إعادة إجراء بعض الفحوصات أو كامل الفحوصات ،واعتماداً
على درجة التغييرات على عملية اإلنتاج ،وتجري تقييما حول وجود الحاجة إلجراء معاينة أولية جديدة لخط اإلنتاج.
في حالة تصديق هيئات منح الشهادات على الوثائق المقدمة واجراءات االختبار والمراقبة المطلوبة ،يمكن للمصنع وضع
العالمة على المنتجات المعدلة.
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 15الشكاوى
تستقبل هيئات منح الشهادات الشكاوى على المنتجات المتعلقة بمطابقة المنتج المعتمد وفقا إلجراءاتها العادية؛ في حين يبلغ
المسؤول في هيئات منح الشهادات على المنتجات لدى شبكة شمسي بالشكاوى ذات األهمية وفيما يتعلق بشكوى ما ،يمكن
إجراء "فحص خاص" وفق الملحق .E

 16قائمة الهيئات المنّفذة للمطابقة

توجد قائمة محدثة بهيئات المطابقة شاملة هيئات منح الشهادات وهيئات المراقبة ومعامل االختبار المعتمدة على موقع شبكة
شمسي اإللكتروني  www.shamci.orgهذا وتقوم سكرتارية شبكة شمسي بتحديث القائمة كلما استلزم ذلك.

 17قائمة بالمنتجات الممنوحة عالمة شمسي
تتوفر قائمة محدثة بالمنتجات المعتمدة تقدم معلومات حول خصائص المنتج وأدائه (أنظر ملحق  )Cعلى الموقع اإللكتروني
لشبكة شمسي  www.shamci.orgهذا ،وتقوم سكرتارية شبكة شمسي بتحديث القائمة كلما استلزم ذلك على أساس المدخالت
المعدة من الهيئات المانحة للشهادات والمسجلة لدى شبكة شمسي.

 18مالك عالمة شبكة شمسي
يعد مالك عالمة شمسي هو شبكة شمسي متمثلة بالسكرتارية.

 19تحديث قواعد نظام منح الشهادات على اللواقط وسخانات المياه
يتم تحديث قواعد نظام منح الشهادات على اللواقط وسخانات المياه الشمسية لمشروع شمسي ، ،مرة كل عامين إن لزم األمر
مع األخذ بعين االعتبار الق اررات المتخذة في غضون ذلك.

 20إخالء المسؤولية
ال تتحمل شبكة شمسي المسؤولية إزاء إلحاق أي ضرر أو حادث أو خسارة للمال أو السمعة التي قد تحدث نتيجة لتطبيق
قوانين النظام أو بسبب استخدام المنتجات المعتمدة أو تداولها.

قواعد نظام منح الشهادات وفق املرشوع العريب لشهادات ا ألنظمة الشمس ية احلرارية "مشيس"

 21المالحق
تم تحديد المالحق بمستند منفصل" ،مالحق قواعد شمسي"  ،متاح من الموقع اإللكتروني.www.shamci.org :
قائمة المالحق:
ملحق A1

المتطلبات – اللواقط الشمسية

ملحق A2

المتطلبات – سخانات المياه الشمسية

ملحق B1

توثيق الالقط الشمسي

ملحق B2

توثيق سخان المياه الشمسي

ملحق C1

نموذج بيانات الالقط الشمسي

ملحق C2

نموذج بيانات سخان المياه الشمسي

ملحق D

فحص المراقبة وتقرير المعاينة األولية

ملحق E

الفحص الخاص

ملحق F

االختبارات الخاصة

ملحق G

المعايير الدولية المعتدة في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين حول سخان المياه الشمسي

ملحق H

قائمة مرجعية للمختبرات المتعلقة بتوافر المعايير والكفاءة

ملحق I

نموذج من شهادة شمسي

ملحق G

أمثلة من نماذج التقدم للحصول على الشهادة من سوالر كيمارك

ملحق X

متطلبات هيئات منح الشهادات حتى تاريخ أول يناير 2021

ملحق Y

متطلبات معامل االختبار حتى تاريخ أول يناير 2021

ملحق Z

متطلبات هيئات المراقبة حتى تاريخ أول يناير 2021
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جدول توافر /عدم توافر المعايير المطلوبة في قواعد نظام منح الشهادات للواقط ولسخانات المياه الشمسية "شمسي

ملحق  A1متطلبات اللواقط الشمسية
 1.1معايير النجاح والتصنيف
إن معايير النجاح والتصنيف الخاصة بكل اختبار موضحة في الفقرات أدناه ،حيث يدل مصطلح " "no major failureأو "ال
يوجد خلل رئيسي" على أنه لم يحدث أي شيء مما يلي:
-

أي تسرب للسائل في الدارة الهيدروليكية (في حالة لواقط التسخين السائلة فقط) أو أن هذا الخلل يشكل

-

كسر أو خلل دائم في الغطاء أو في تثبيت الغطاء

-

فقدان الفراغ (التفريغ) بحيث يتم تصنيف هذا اللواقط المفرغة أو تلك التي تعمل دون الضغط الجوي وفقاً
للتعريف الوارد في األيزو ( 9488:2013ينطبق فقط على الفراغ و اللواقط التي تعمل دون الضغط

-

-

اتصال دائم بين الصفيحة الماصة والغطاء

كسر أو خلل دائم في نقاط تثبيت الالقط أو صندوق الالقط؛

الجوي)؛

تراكم الرطوبة في شكل ناتج التكثيف في داخل غطاء الالقط الشفاف بحيث يتجاوز  %10من مساحة

الفتحة .في حالة وجود القط تسخين هوائي بدارة مفتوحة لفترات محدودة من الوقت ،فمن المحتمل تجاوز

هذا المعيار.

مالحظة :ينبغي تطبيق تقييم تراكم الرطوبة الخاص بتطبيقات معايير النجاح على ما يلي:
-

اختبار الصدمة الح اررية الخارجية
اختبار تغلغل األمطار

 2.1االختبارات المطلوبة
يخضع الالقط الشمسي لسلسلة االختبارات التالية والتي تتم وفق ًا للتسلسل المدرج على النحو المحدد في شهادة األيزو :2013 :9806

1.1

الضغط الداخلي

1.3

التعرض

1.2
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

مقاومة ارتفاع درجة الح اررة
الصدمة الح اررية الخارجية
الصدمة الح اررية الداخلية

تغلغل األمطار (للواقط المزججة فقط)

مقاومة التجمد (للواقط المطلوب أن تكون مقاومة للتجمد فقط)
الحمل الميكانيكي

مقاومة الصدمات

 1.10األداء الحراري

 1.11الفحص النهائي

 1.2.1اختبار الضغط الداخلي للقنوات السائلة
يجب أن يطبق ضغط االختبار على النحو المحدد في األيزو  2013 :9806البند ( ،)6وفي حالة تصنيع قنوات السوائل من
مواد عضوية ،تطبق الظروف المناخية وفقاً لأليزو .9806
بعد إجراء اختبار الضغط الداخلي ،يجب أال يظهر على الالقط أي عالمة تدل على خلل رئيسي وذلك على النحو المبين في
الفقرة  2.1.3من هذه الوثيقة.

 2.2.1اختبار التسرب
عند إجراء االختبار وفقاً لأليزو  2013 :9806البند ( )7يجب أال يظهر على الالقط أي عالمة تدل على خلل رئيسي وذلك
على النحو المبين في الفقرة  ، 2.1.3كما يجب اإلبالغ عن النتائج على النحو المبين في األيزو  .9806ومن ناحية أخرى،
يجب اإلبالغ عن التسرب عند الحد األقصى لضغط التشغيل.
مالحظة :هذا االختبار ال ينطبق إال على اللواقط الهوائية.

 3.2.1مقاومة ارتفاع درجة الحرارة
عند إجراء االختبار وفقاً لأليزو  2013 :9806البند ( )9يجب أال يظهر على الالقط أي عالمة تدل على خلل رئيسي
وذلك على النحو المبين في بداية الفقرة .2.1.3

 4.2.1التعرض
عند إجراء االختبار وفقاً لأليزو  2013 :9806البند ( ،)11يجب أال يظهر على الالقط أي عالمة تدل على خلل رئيسي
وذلك على النحو المبين في بداية الجزء  ،3.1.3كما يجب عدم تصنيف أي عنصر من عناصر المشكالت المحتملة  2على
المقياس المبين في األيزو  .9806يجب تحديد التصنيف المناخي.

 5.2.1الصدمة الحرارية الخارجية
عند إجراء االختبار وفقاً لأليزو  2013 :9806البند ( ،)12يجب أال يظهر على الالقط أي عالمة تدل على خلل رئيسي
وذلك على النحو المبين في بداية الفقرة  ،2.1.3ويجب تحديد التصنيف المناخي.

 6.2.1الصدمة الحرارية الداخلية
عند إجراء االختبار وفقاً لأليزو  2013 :9806البند ( ،)13يجب أال يظهر على الالقط أي عالمة تدل على خلل رئيسي
وذلك على النحو المبين في بداية الفقرة  .2.1.3يجب تحديد التصنيف المناخي

 7.2.1تغلغل األمطار
عند إجراء االختبار وفقاً لأليزو  2013 :9806البند ( ،)14يجب أال يظهر على الالقط أي عالمة تدل على خلل رئيسي
وذلك على النحو المبين في بداية الفقرة .2.1.3
مالحظة :هذا االختبار ال ينطبق إال على اللواقط الزجاجية.

 8.2.1اختبار مقاومة التجمد
يجب عدم إجراء هذا االختبار إال في الحاالت المبينة في األيزو  2013 :9806البند ( ،)15على أن يكون معيار النجاح عدم
وجود أي عالمة تدل على خلل رئيسي وذلك على النحو المبين في بداية الفقرة  2.1.3بعد ثالث دورات من ذوبان الجليد.

 9.2.1اختبار الضغط الميكانيكي
عند إجراء االختبار وفقاً لأليزو  2013 :9806البند ( ،)16يجب أال يظهر على الغطاء وعلى صندوق الالقط والمعدات
الموجودة بين صندوق الالقط ونظام التركيب أي عالمة تدل على خلل رئيسي وذلك على النحو المبين في بداية الفقرة ،2.1.3
كما يجب نشر وتدوين الحد األقصى المسموح به من الضغط اإليجابي والسلبي في دليل التركيب.

 10.2.1اختبار مقاومة الصدمات
عند إجراء االختبار وفقاً لأليزو  2013 :9806البند ( ،)17يجب أال يظهر على الغطاء وعلى صندوق الالقط والمعدات
الموجودة بين صندوق الالقط ونظام التركيب أي عالمة تدل على خلل رئيسي وذلك على النحو المبين في بداية الفقرة .2.1.3
يجب اإلبالغ عن الطريقة المستخدمة ،وفي حالة استخدام كرات الثلج ،يجب التعرف على أعلى قيمة لقطر الدائرة وسرعتها
بدون التسبب في إلحاق الضرر بالالقط ،وفي حال استخدام الكرات الفوالذية (الستيل) يجب اإلبالغ عن أعلى ارتفاع يتسبب في
إلحاق الضرر بالالقط.

 11.2.1األداء الحراري
عند إجراء االختبار وفقاً لأليزو  2013 :9806البند ( ،)20يجب أال يظهر على الالقط أي عالمة تدل على خلل رئيسي
وذلك على النحو المبين في بداية الفقرة  ،2.1.3ويجب اإلشارة إلي األداء الحراري وفقاً لأليزو  ،9806وفيما يتعلق باللواقط
الكهرضوئية يجب اإلشارة أيضاً إلى طريقة تشغيل الدارة الكهربائية (دائرة مفتوحة  /مغلقة أو تتبع نقطة القدرة القصوى ،)MPP
واإلبالغ عنها ،وذكر قيما إذا كان سطح امتصاص الالقط الهجين موصول بالالقط الكهروضوئي أو إذا كان هناك تزجيج
إضافي أمامي فيجب التعامل معه من خالل اختبارات األداء الحراري على أنه القط غير مزجج.

 12.2.1اختبار اإلنهيار
عند إجراء االختبار وفقاً للمواصفة القياسية الدولية آيزو  2013 :9806البند ( ، ،)8يجب أال يظهر على الالقط أي عالمة
تدل على خلل رئيسي وذلك على النحو المبين في في بداية الفقرة  .2.1.3يجب اإلبالغ عن النتائج حسب متطلبات الواردة في
البند ( )A5آيزو .2013 :9806

 13.2.1الفحص النهائي
عند إجراء االختبار وفقاً للمواصفة القياسية الدولية آيزو  2013 :9806البند ( ،)18يجب تفكيك وفحص اللواقط المختبرة،
ويجب توثيق جميع حاالت التشوه كتابة وبالصور ،ويجب تصوير جميع مكونات الالقط بحسب متطلبات البند ( )18المدرج في
آيزو  9806وتسجيل أي أحداث حتى لو كانت خارج هذه المتطلبات.

 14.2.1اختبار درجة حرارة الركود للواقط تسخين السوائل
عند إجراء االختبار وفقاً للمواصفة القياسية الدولية آيزو  2013 :9806البند ( ،)10يجب أال يظهر على الالقط أي
عالمة تدل على خلل رئيسي وذلك على النحو المبين في بداية الفقرة .2.1.3

 3.1االختبارات االختيارية





قياس هبوط الضغط (األيزو )9806

رد الفعل تجاه النار ()EN13501-1

األداء الخارجي للنار ()EN 13501-5
درجة ح اررة السطح

لم يتم حتى اآلن اإلشارة إلى المتطلبات المتعلقة باالختبارات االختيارية الواردة أعاله في أنظمة برنامج شمسي  ،ولكن من
المحتمل اإلشارة إليها في موضع آخر.

ملحق  A2متطلبات – سخانات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية
 4.1معايير النجاح
وردت معايير النجاح المتعلقة باختبارات جزء الالقط الموجود في النظام في الملحق  ،A1أما معايير النجاح المتعلقة باختبارات
سخان المياه الذي يعمل بالطاقة الشمسية ككل سوف ترد في البند  2.2أسفالً .

 5.1االختبارات المطلوبة
يجب أن يطابق جزء الالقط الموجود في سخان المياه الذي يعمل بالطاقة الشمسية المواصفات والمتطلبات المنصوص عليها في
الملحق A1باستثناء المتطلبات المتعلقة بما يلي:






الضغط الداخلي (جميع األنظمة مستثناه)

التعرض (فقط بالنسبة لألنظمة التي ال يمكن فيها اختبار الالقط بصورة منفصلة)

الصدمة الح اررية الداخلية (فقط بالنسبة لألنظمة التي ال يمكن فيها اختبار الالقط بصورة منفصلة)

مقاومة التجمد (جميع األنظمة مستثناه)

األداء الحراري (جميع األنظمة مستثناه)

يخضع سخان المياه الذي يعمل بالطاقة الشمسية لالختبارات المبينة في المعايير:


األيزو  9459أو األيزو :)ISO 9459-2 or ISO 9459-5( 5-9459



EN 12976-2

أ -اختبار األداء بالكامل ،بما في ذلك التنبؤ باألداء طويل األمد
أ -مقاومة التجمد  /الحماية من التجمد ()1.5

ب -الحماية من ارتفاع درجة الح اررة  /الحماية من الحرق  /المواد ()2.5؛
ت -مقاومة الضغط ()3.5؛
ث -تلوث المياه ()4.5؛
ج -الوقاية من الصواعق ()5.5؛
ح -معدات السالمة ()6.5؛
خ -القدرة على تغطية الحمولة ()9.5؛ (فقط بالنسبة لألنظمة التكميلية الشمسية )
د -الوقاية من التدفق العكسي ()10.5؛
ذ -السالمة الكهربائية ()11.5؛
مالحظة :األعداد الموجودة بين األقواس تشير إلى المقاطع الواردة في (.)EN 12976-2:2006

 1.5.1مقاومة التجمد
 1.1.5.1لمحة عامة
المصنعة اإلشارة إلى الحد األدنى لدرجة الح اررة المسموح بها بالنسبة للنظام ،حيث يجب أن تكون أجزاء
يجب على الجهة ُ
المصنع دون التعرض ألي ضرر أو تلف دائم.
النظام المعرضة للهواء قادرة على تحمل التجمد حتى درجة الح اررة التي يحددها ُ
المصنعة وصف الطريقة المستخدمة في النظام للوقاية من التجمد .أما بالنسبة للمكونات الداخلية التي ال
كما يجب على الجهة ُ
تتعرض للهواء ولكن يتم تركيبها في مواضع قد تنخفض درجة الح اررة فيها إلي ما دون الصفر مئوية ،فيجب أن يتم حماية من
التجمد ولذلك يجب اختبار آلية التجمد وفقاً للبند  1.5من (.)EN 12976-2:2006

 2.1.5.1الوقاية من التجمد باستخدام سوائل مضادة للتجمد
المصنعة أن تقوم بتعريف مكونات سائل نقل الح اررة ،بما في ذلك اإلضافات التي يسمح بها النظام .وفي هذا
يجب على الجهة ُ
الصدد يجب إتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع تلف السائل المضاد للتجمد بسبب ظروف ارتفاع درجة الح اررة على أن يتم مراجعة
هذه االحتياطات وفقاً للبند  2.5من (.)EN 12976-2:2006
مالحظة :الحد األدنى لدرجة الح اررة المسموح بها بالنسبة للنظام يساوى بصفة عامة نقطة تجمد السائل المضاد للتجمد ،وفي
حالة تجاوز تركيز بعض السوائل المضادة للتجمد مثل الجليكول لحد معين ،فمن الممكن أن تتجمد دون إلحاق ضرر بالنظام،
وفي هذه الحالة من الممكن أن يكون الحد األدنى لدرجة الح اررة المسموح بها أقل من درجة تجمد السائل المضاد للتجمد.

 2.5.1الوقاية من ارتفاع درجة الحرارة
 1.2.5.1لمحة عامة
يجب أن يتم تصميم النظام بطريقة ال يؤدي فيها طول فترة ارتفاع درجة اإلشعاع الشمسي بدون استهالك للح اررة ألي حالة
تتطلب اتخاذ أي إجراء خاص من جانب المستخدم من أجل إعادة النظام لتشغيله الطبيعي .عندما يحتاج النظام لتصريف كمية
من مياه الشرب كإجراء وقائي ضد ارتفاع درجة الح اررة ،يجب أن يتم بناء مصرف المياه الساخنة بطريقة ال تسبب أي تلف أو
ضرر للنظام أو أي مواد أخرى داخل المنزل بسب ب تصريف المياه الساخنة .ولذلك يجب أن يتم تنفيذ هذا البناء بحيث ال يشكل
أي خطر على السكان بسبب البخار والمياه الساخنة الموجودة في المصرف .مالحظة :تصريف مياه الشرب لمنع السخونة
الزائدة ليس حال يوصي به.
عندما تعتمد الوقاية من السخونة الزائدة للنظام على إمداد الكهرباء أو اإلمداد بالماء البارد ،فسوف يتم اإلشارة إلى ذلك بوضوح
في التعليمات الخاصة بالنظام.

 2.2.5.1الوقاية من الحروق
عندما يتم اختبار النظام وفقاً للبند  2.5من ( ،)EN 12976-2:2006فلن يحدث تسرب للبخار من أي ثقب أو فتحة وعندما
يتم هذا االختبار فضالً عن أعلى مستويات اإلشعاع فسوف يتم اإلشارة إلى ذلك في الوثائق الخاصة بالمستخدم.

بالنسبة لألنظمة التي من الممكن أن تتجاوز فيها درجة ح اررة المياه الساخنة المقدمة للمستخدم في المنازل  60درجة مئوية،
يجب أن تشير تعليمات التركيب إلى أن الجهاز األتوماتيكي لمزج المياه الباردة أو أي جهاز أخر ُيستخدم لضبط درجة ح اررة
الصنبور بحد أقصى  60درجة مئوية  5 / +درجة مئوية – ( )60 °C +/- 5°Cيجب أن يتم تركيبه على نظام التسخين

باستخدام الطاقة الشمسية أو أي موضع أخر في تركيب المياه الساخنة في المنازل.
يجب أن يكون هذا الجهاز قادر على تحمل أقصى حد ممكن لدرجة ح اررة المياه الساخنة في المنازل من نظام التسخين
باستخدام الطاقة الشمسية.

 3.2.5.1الوقاية من ارتفاع درجة الحرارة بالنسبة للمواد
يجب أن يتم تصميم النظام بطريقة ال تتجاوز فيها درجة ح اررة كافة المواد المستخدمة الحد األقصى المسموح به.
مالحظة :يجب توخي الحذر في الحاالت التي يمكن فيها في ظل ظروف الركود دخول البخار أو المياه الساخنة إلى أنابيب
اللواقط واألنابيب وشبكة التوزيع أو المبادل الحراري.

 3.5.1الحماية من التدفق العكسي
يضم النظام مجموعة من النصوص من أجل منع فقدان التسخين الزائد الناجم عن التدفق العكسي في أي دائرة ،حيث يجب
التحقق من ذلك وفقاً للبند  10.5من (.)EN 12976-2:2006

 4.5.1مقاومة الضغط
يجب أن يتحمل خزان الطاقة ومبادالت الح اررة الموجودة في هذا الخزان  5.1مرة من الحد األقصى لضغط العمل الفردي التي
حددتها الجهة المصنعة.
عند إجراء االختبار وفقاً  3.5من (  )EN12976-2:2006فيما يتعلق بالضغوط المذكورة أعاله ،ال يوجد أي تلف مرئي دائم
أوتسرب من مك ونات النظام ومن الوصالت الي تربط بين هذه المكونات .بعد فترة االنتظار في االختبار ،لن يخفض الضغط
الهيدروليكلي أكثر من  %10من القيمة التي تم قياسها في بداية فترة االنتظار.
يجب أن تتحمل دائرة مياه الشرب الحد األقصى للضغط المطلوب وفقاً للوائح األوربية  /الوطنية للمياه الشرب فيما يتعلق
بتركيبات الدوائر المفتوحة أو المغلقة الخاصة بمياه الشرب.
يجب أن يتم تصميم النظام بطريقة ال يتجاوز فيها ضغط كافة المواد المستخدمة الحد األقصى المسموح به.
يجب أن تحتوى كل دائرة مغلقة في النظام على صمام أمان وهذا الصمام يجب أن يتحمل أعلى درجة ح اررة قد يصل إليها في
موضعه وذلك وفقاً ل ( .)EN 1489وفي حالة استخدام الصمامات التي تعمل بالترموستات ،يجب أن تتوافق مع
(.)EN 1490

 5.5.1السالمة الكهربائية
إذا احتوى النظام على أية أجهزة كهربائية ،يجب أن تتوافق هذه األجهزة مع:
(.)EN 60335-1 and EN 60335-2-21

 6.5.1سالمة المعدات
 1.6.5.1صمامات األمان
يجب أن يتم تزويد كل جزء من أجزاء نظام الالقط  +من الممكن إيقافه بصمام آمان واحد على األقل .كما يجب أن يتم تزويد أنظمة
 ICSبصمام واحد على األقل والذي من الممكن دمجه مع تركيب المدخل .يجب أن يقاوم صمام األمان ظروف درجة الح اررة التي
يتعرض لها ،والسيما أعلى درجات الح اررة قد تحدث .كما يجب أن يقاوم صمام األمان وسيط نقل الح اررة .ومن ناحية أخرى ،يجب
أن يتم وضع صمام األمان على أبعاد تمكنه من إطالق أعلى مستوى من التدفق للمياه الساخنه أو البخار من الممكن أن يحدث.
يجب أن يتم تثبيت صمام األمان باستخدام وسائل مناسبة.
يجب أن تتوافق صمامات األمان مع .EN 1489

 2.6.5.1خطوط السالمة وخطوط التوسيع
إذا كان النظام مجهز بخط للسالمة ،فإن هذا الخط لن يكون قاد ار على إيقاف التشغيل .إذا كان النظام مجهز بخط أمان وخط
توسيع ،فإن هذا الخط الخاص باألمان واألخر الخاص بالتوسيع ،يجب أن يتم وضعه على أبعاد يمكن من خاللها تحقيق أعلى
مستوى تدفق يمكن أن يحدث للبخار أو للمياه الساخنة في أي موضع في حلقة الالقط .ومن ناحية أخرى ،يتم تجاوز أقصى حد
مسموح به للضغط بسبب هبوط الضغط في بعض الخطوط .يجب أن يتم تثبيت أبعاد خط السالمة وخط التوسيع باستخدام
ال من خط األمان وخط التوسيع بطريقة يمكن من خاللها
وسائل مناسبة .وعلى الجانب األخر ،يجب أن يتم توصيل وتركيب ك ً
تجنب تراكم أي أتربة أو شوائب مماثلة.

 3.6.5.1خطوط التصريف
إذا كان النظام مجهز بخطوط تصريف ،فيجب أن يتم وضع هذه الخطوط بطريقة تمنع تجمدها وتمنع تراكم المياه بداخلها .كما
يجب تنظيم فتحات هذه الخطوط المسؤولة عن التصريف بطريقة ال تٌعرض األفراد أو المواد أو البيئة للخطر بسبب البخار أو
بسبب وسيط لنقل الح اررة الناجمة عن صمامات األمان.
يجب التحقق من هذا النظام وفقاً للبند  3.6.5من (.)EN 12976-2:2006

 7.5.1مقاومة التأثيرات الخارجية
المكونات التي تتعرض لتأثيرات حالة الطقس ،يجب أن تقاوم العوامل الجوية ولذلك يجب أن يتم تصميمها وتركيبها وتثبيتها
بطريقة تجعلها تتحمل ظروف الطقس .وفيما يتعلق بالوقاية من الصواعق ،يجب أن يتوافق النظام مع (.)IEC 61024-1

 6.1متطلبات أخرى
 1.6.1اإلطار
المصنعة أن تشير إلي أقصى حد مسموح به لحمولة اإلطار الخاص بالالقط والنظام الشمسي.
يجب على الجهة ُ

 2.6.1المواد
يجب أن يحول تصميم هذا النظام والمواد المكونة له دون إمكانية حدوث خلل أو انسداد أو تكون رواسب كلسية في دوائر هذا
النظام والتي سوف تؤثر تأثي ًار كبي اًر على أداء النظام وسالمته .وفيما يخص التآكل ،يقدم الملحق  Bمن
المصنعة في اختيار المواد المستخدمة في حلقة الالقط.
( )EN 12976-2:2006معلومات لمساعدة الجهات ُ

 3.6.1مبادالت الحرارة
إذا كان النظام مصمم من أجل استخدامه في مناطق تكون فيها درجة عسر المياه عالية وتتجاوز درجة الح اررة فيها  60درجة
مئوية ،يجب أن يتم تصميم مبادالت الح اررة المتصلة بمياه الشرب بطريقة تمنع تكون طبقات قشرية أو تصميمها بطريفة تُسهل
تنظيفها.

 4.6.1نظام التحكم ،الحساسات
في حالة وجود هذه األجهزة ،يجب أن يتحمل الحساس درجة ح اررة الالقط في ظروف الركود على النحو المبين في األيزو
 9806دون االنجراف ألكثر من  1درجة مطلقة .عند وجود هذه األجهزة ،يجب أن يتحمل حساس ح اررة الخزان  100درجة
مئوية دون انخفاض الدقة بأكثر من  1درجة مطلقة.
ومن ناحية أخرى ،يجب أن يضمن تموضع حساس درجة الح اررة وتركيبه اتصال حراري جيد بالجزء الذي يمكن أن يقيس درجة
الح اررة .ويجب أن تكون حساسات الح اررة معزولة عن المحيط الخارجي.

 5.6.1السالمة الهيدروليكية
يجب أن يتم تزويد كل جزء من أجزاء نظام الالقط من الممكن إيقافه بصمام آمان واحد على األقل .كما يجب أن يتم تزويد أنظمة
 ICSبصمام واحد على األقل والذي من الممكن دمجه مع تركيب المدخل .يجب أن يقاوم صمام األمان ظروف درجة الح اررة التي
يتعرض لها ،والسيما أعلى درجات الح اررة قد تحدث .كما يجب أن يقاوم صمام األمان وسيط نقل الح اررة .ومن ناحية أخرى ،يجب
أن يتم وضع صمام األمان على أبعاد تمكنه من إطالق أعلى مستوى من التدفق للمياه الساخنة أو البخار من الممكن أن يحدث.
يجب أن يتم تثبيت صمام األمان باستخدام وسائل مناسبة.
إذا كان النظام مجهز بخط للسالمة ،فإن هذا الخط لن يكون قادر على إيقاف التشغيل .إذا كان النظام مجهز بخط أمان وخط
توسيع ،فإن هذا الخط الخاص باألمان واألخر الخاص بالتوسيع ،يجب أن يتم وضعه على أبعاد يمكن من خاللها تحقيق أعلى
مستوى تدفق يمكن أن يحدث للبخار أو للمياه الساخنة في أي موضع في حلقة الالقط .ومن ناحية أخرى ،يتم تجاوز أقصى حد
مسموح به للضغط بسبب هبوط الضغط في بعض الخطوط .يجب أن يتم تثبيت أبعاد خط السالمة وخط التوسيع باستخدام

وسائل مناسبة .وعلى الجانب األخر ،يجب أن يتم توصيل وتركيب كالً من خط األمان وخط التوسيع بطريقة يمكن من خاللها
تجنب تراكم أي أتربة أوقشور أو شوائب مماثلة.
إذا كان النظام مجهز بخطوط تصريف ،فيجب أن يتم وضع هذه الخطوط بطريقة تمنع تجمدها وتمنع تراكم المياه بداخلها .كما
يجب تنظيم فتحات هذه الخطوط المسؤولة عن التصريف بطريقة ال تٌعرض األفراد أو المواد أو البيئة للخطر بسببب البخار أو
بسبب وسيط لنقل الح اررة الناجمة عن صمامات األمان.

 6.6.1مقاومة التأثيرات الخارجية
المكونات التي تتعرض لتأثيرات حالة الطقس ،يجب أن تقاوم العوامل الجوية ولذلك يجب أن يتم تصميمها وتركيبها وتثبيتها
بطريقة تجعلها تتحمل ظروف الطقس وهجمات الحشرات والطيور والحيوانات.

 7.6.1السالمة الكهربائية
إذا كان النظام يحتوى على أية أجهزة كهربائية ،يجب أن تتوافق هذه األجهزة مع:
(.)EN 60335-1 and EN 60335-2-21

ملحق  - B1وثائق اللواقط الشمسية
 7.1الرسومات ووثيقة البيانات
ُيرفق بالالقط الشمسي المقدم لالختبار ما يلي:
• مجموعة من الرسومات التي تصف أبعاد الالقط الشمسي وهيكله
• قائمة بالمواد المستخدمة في الالقط الشمسي
• الخصائص الفيزيائية والبصرية المهمة
يكون للرسومات رقم وتاريخ إصدار وتاريخ مراجعة محتمل.
يتم ملء هذه الوثائق بواسطة معهد االختبار خالل الفترة الزمنية التي يتم بيع الالقط الشمسي خاللها من قبل الشركة المصنعة.
مالحظة :تلتزم عادة الشركة المصنعة بالحفاظ على هذه الرسومات لفترة زمنية محددة على األقل بسريان ضمان نوع الالقط
الشمسي.

 8.1الترقيم ووضع العالمات والتغليف
تحمل اللواقط الشمسية عالمات واضحة وثابتة تٌظهر البيانات التالية:
 اسم الشركة المصنعة؛ النوع؛ الرقم المسلسل: سنة اإلنتاج: المساحة اإلجمالية لالقط الشمسي  ،مساحة الفتحة: أبعاد الالقط الشمسي: الحد األقصى لضغط التشغيل: درجة ح اررة الركود عند  1000وات/متر مربع و  30درجة مئوية: حجم سائل نقل الح اررة( ،الالقط الشمسي السائل فقط): الكفاءة البصرية :ηa0 معامل الدرجة األولى فقدان الح اررة )) (w/(m2kالمتعلق بالضياع عن طريق الحمل الحراري : معامل الدرجة الثانية فقدان الح اررة ))(w/(m2k2ا لمتعلق باإلشعاع الحراري : -درجة الح اررة القصوى للبداية (اللواقط الشمسية الهوائية فقط):

 وزن الالقط الشمسي الفارغ: -صنع في: ..............

 9.1دليل تعليمات عامل التركيب – الالقط الشمسي
يجب أن ُيرفق باللواقط الشمسية دليل تعليمات عامل التركيب ،إذا بيعت مكونات منفردة ،عندما يكونوا جزءاً من نظام متكامل،
يمكن لدليل تركيب النظام أن يغطي النظام بالكامل .وفي هذه الحالة ال تكون هناك حاجة إلى دليل منفصل لالقط الشمسي.
يحتوي دليل التعليمات على األقل على المعلومات التالية:
 أبعاد ووزن الالقط الشمسي  ،تعليمات حول نقل ومعالجة الالقط الشمسي ؛ درجة ح اررة ركود الالقط الشمسي وصف إجراءات التثبيت؛ توصيات حول الحماية من الصواعق؛ تعليمات حول توصيل اللواقط الشمسية مع بعضها البعض وربط مجال الالقط الشمسي مع دائرة نقل الح اررة ،بما في ذلكأبعاد التوصيالت لحقل اللواقط الشمسية الذي تصل مساحته  20متر مربع؛
 مقترحات حول وسيط نقل الح اررة التي يمكن استخدامها (أيضا فيما يتعلق بالتآكل) واالحتياطات التي يتعين اتخاذها أثناءالملء والتشغيل والخدمة؛
 الحد األقصى لضغط التشغيل ،وانخفاض الضغط وزاوية الميل القصوى والدنيا؛ حد سرعة الرياح وحمولة الثلج المسموح به؛ متطلبات الصيانة.إذا تم تسويق الالقط الشمسي وبيعه مباشرة للعمالء بوصفه مكون ،يجب أن تكون جميع الوثائق المتعلقة بالسالمة الشخصية
والصيانة ومعالجة المنتجات متاحة للعميل باللغة الرسمية للدولة حيث التي يتم فيها البيع.

مالحظة :يجب أن تكون درجة ح اررة الركود الظاهرة على ملصق الالقط الشمسي وفي دليل تعليمات عامل التركيب  10درجات
مئوية.

الملحق  .B.2وثائق سخانات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية1
 10.1لمحة عامة
تقوم الشركة المصنعة أو مسؤول التوريد بتسليم وثائق التجميع والتركيب (لعامل التركيب) ووثائق التشغيل (للمستخدم) مع كل
كمية منتجة من أنظمة التسخين التي تعمل بالطاقة الشمسية .تُكتب هذه الوثائق باللغة  /اللغات الرسمية للدولة المبيعة ،وتشمل
هذه الوثائق جميع التعليمات الالزمة للتركيب والتشغيل بما في ذلك الصيانة ،وتلفت االنتباه إلى المزيد من المتطلبات والقواعد
الفنية ذات الصلة.

 11.1دليل تعليمات عامل التركيب -سخان المياه الذي يعمل بالطاقة الشمسية
تتوافق إرشادات التركيب مع النظام وتشتمل على معلومات بشأن:


البيانات الفنية ،على األقل المتعلقة بما يلي:

أ -تصميم النظام

ب -الموقع واألقطار اإلسمية لكافة الوصالت الخارجية
المفترض تقديمها (مثل الالقط الشمسي وصهريج التخزين وهيكل الدعم والدوائر
ت -نظرة عامة على كافة المكونات ُ
الهيدروليكية وأحكام النسخ االحتياطي ونظام مراقبة والملحقات) ،مع المعلومات الخاصة بكل مكون :النوع
والطاقة الكهربائية واألبعاد والوزن والعالمات والتثبيت

ث -الحد األقصى للضغط التشغيلي لجميع الدوائر السائلة في النظام ،مثل دائرة الالقط والخط الداخلي للمياه
الساخنة ودارة التسخين اإلضافية (بواحدة  Paأو بار)

ج -حدود العمل :درجات الح اررة والضغوط المسموح بها ..إلخ للنظام ككل
ح -نوع الحماية من التآكل
خ -نوع سائل نقل الح اررة



تعبئة ونقل النظام بأكمله و/أو مكونات وطريقة التخزين (في الهواء الطلق وفي الداخل ومغلفة وغير مغلفة).

المبادئ التوجيهية مع توصيات بشأن:

أ -أسطح التركيب

ب -المسافات بالنسبة للجدران والسالمة المتعلقة بالصقيع
ت -الطريقة التي يتم من خاللها إدخال األنابيب إلى المبنى (المقاومة ضد المطر والرطوبة)
ث -اإلجراء الواجب اتباعه للعزل الحراري لألنابيب
 (-1الملحق ب 2هو نسخة معدلة قليالً لمتطلبات الوثائق ال ُمعطاه في )EN 12976-1

1

ج -إدماج سقف الالقط (إذا لزم األمر)
ح -أنظمة المصارف الخلفية أو السفلية والحد األدنى لمنحدر األنابيب وأية تعليمات أخرى ضرورية لضمان
التصريف السليم لدائرة الالقط

خ -التصنيف المناخي
د -حمولة الرياح والثلوج المسموح بها
ذ -توصيات حول الحماية من الصواعق


إذا كان إطار الدعم الذي يتم تركيبه عادة في الهواء الطلق هو جزء من النظام ،القيم القصوى للثلج ومتوسط سرعة



الطريقة التي تتم بها توصيالت األنابيب

الرياح -فال يمكن تركيب النظام إال في المواقع التي تتميز بقيم أدنى لهذه األحمال.


أنواع وأحجام أجهزة السالمة واألمان والصرف الخاص بهم .وفقاً لتعليمات التركيب ،يجب أن يتم تركيب صمامات
تخفيف الضغط التي يمكن من خاللها أن يتسرب البخار خالل الظروف العادية أو الركود بطريقة ال تؤدي ألي
إصابات أوأذى أو ضرر بسبب تسرب البخار .عندما يحتاج النظام لتصريف كمية من مياه الشرب كجراء وقائي ضد

ارتفاع درجة الح اررة ،يجب أن يتم بناء مصرف المياه الساخنة بطريقة ال تسبب أي تلف أو ضرر للنظام أو أي مواد

أخرى داخل المبنى بسبب تصريف المياه الساخنة.


أجهزة التحكم والسالمة الضرورية بما فيها الرسم التخطيطي لألسالك ،ويتضمن ذلك الحاجة إلى:

أ -صمام ذو خلط ترموستاتي يحد من درجة ح اررة السحب إلى  60درجة مئوية عندما يكون ذلك هو المطلوب.
ب -وسائل مالئمة لمنع التدفق الخلفي من كافة الدوائر اإلمدادات الرئيسية للشرب.


التحقق من ملء النظام وبدء تشغيله.
اختبار النظام قبل توصيله بالكهرباء.




قائمة مرجعية لموظف التركيب للتحقق من األداء السليم للنظام.



أدنى درجة ح اررة يمكن عندها أن يتحمل النظام درجة التجميد.

 12.1وثائق المستخدم -سخان المياه الذي يعمل بالطاقة الشمسية
تتضمن تعليمات التشغيل معلومات بشأن:


عناصر السالمة واألمان القائمة وضبط الترموستات حسب االقتضاء.



تنفيذ النظام مع إعطاء أهمية كبيرة للوقائع التالية:


قبل تشغيل لنظام يجب التحقق من أن جميع الصمامات تعمل بشكل صحيح وان النظام ممتلىء بالماء و/أو



في حال حدوث أي خلل ،يجب االتصال بمتخصص.

السوائل المضادة للتجمد تماما أو وفقا إلرشادات الشركة المصنعة.



تشغيل منتظم لصمامات األمان.



االحتياطات الالزمة فيما يتعلق بخطر أضرار الصقيع و/أو ارتفاع درجة الح اررة؛



طريقة لتجنب حدوث أي خلل عند بدء تشغيل النظام في ظل وجود صقيع أو في ظل ظروف الصقيع المحتملة



وقف تشغيل النظام



صيانة النظام على يد متخصص ،بما في ذلك تواتر عمليات الفحص والصيانة وقائمة باألجزاء التي تحتاج إلى



بيانات أداء النظام:

استبدال أثناء الصيانة العادية



نطاق الحمولة الموصى بها للنظام (في يوم واحد) عند درجة ح اررة محددة



األداء الحراري والجزء الشمسي في النظام



االستهالك السنوي للكهرباء السنوي بالنسبة للمضخات وأنظمة التحكم والصمامات الكهربائية للنظام بنفس



اذا كان النظام يحتوي على أجهزة للوقاية من التجمد التي تتسبب في استهالك الكهرباء فإن الطاقة الكهربائية



بالنسبة لـ "األنظمة الشمسية التكميلية" الحد أقصى لحمولة الماء الساخن يوميا الذي يمكن أن يحققه النظام دون

الشروط المحددة لألداء الحراري ،على فرضية المدة الزمنية لتشغيل المضخة سنوياً بالنسبة لمضخة الالقط لمدة
2000ساعة
لهذه األجهزة (بالواط) وخصائصها (على سبيل المثال :تشغيل درجات الح اررة) switch-on temperatures
أي مساهمة من الطاقة الشمسية



اإلشعاع الشمسي المطلوب على سطح الالقط الشمسي أو الحد األدنى إلشعاع مصباح الطاقة الشمسية على سطح

الالقط الشمسي ولذلك تم اختبار وقاية النظام من التسخين الزائد ،بشرط عدم استخدام النظام في المناطق المناخية

التي تسم بنسب إشعاع أعلى من هذه النسب


في حال حماية النظام من التسخين الزائد على الكهرباء  /مزود المياه البارد و/أو النظام المملوء بمياه الشرب،



حقيقة أن مياه الشرب قد تم تصريفها من النظام أثناء حاالت اإلشعاع المرتفع ،إذا ما تم استخدام هذا األسلوب



أدنى درجة ح اررة التي عندها يتحمل النظام درجة التجميد

يشترط عدم :انقطاع التيار الكهربائي و/أو المزود الرئيسي للمياه ،أو تصريف النظام عند ارتفاع اإلشعاع الشمسي
لمنع التسخين الزائد




نوع سوائل نقل الح اررة
في حالة وجود أنظمة تسخين بالطاقة الشمسية مع سخانات مساعدة في حاالت الطوارئ ،صدرت تعليمات بأن

سخان الطوارئ ال ُيستخدم إال ألغراض سخان الطوارئ.

الملحق  .C1وثيقة بيانات الالقط
(بناء على الصفحة األولى من وثيقة بيانات القط )Solar Keymark
موجود في وثيقة منفصلة ً
للحصول على أحدث اإلصدارات يرجي الرجوع إلى الموقع اإللكترونيwww.shamci.org

الملحق  C2وثيقة بيانات سخانات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية
(بناء على وثيقة بيانات نظام )Solar Keymark
موجود في وثيقة منفصلة ً
للحصول على أحدث اإلصدارات يرجي الرجوع إلى الموقع اإللكترونيwww.shamci.org

الملحق  Dمراقبة إنتاج المصنع
بناء على آيزو  9001وقواعد مخطط ( )Solar Keymarkالملحق .Eموجود في وثيقة منفصلة
ً

الملحق  Eتقارير الفحص
نموذج تقرير الرقابة على المعامل طبقاً لقواعد مخطط  Solar Keymarkالملحق  ، A1bموجود في وثيقة منفصلة

الملحق  Fاالختبار الخاص
فيما يتعلق بالشكوى بشأن مطابقة المنتج ،من الممكن إجراء اختبار خاص عن طريق هيئة إصدار الشهادات من خالل أي
شخص ،في حالة الشك في الوفاء بمتطلبات برنامج إصدار الشهادات أو القيم المسجلة (انظر الجزء الوارد أدناه) لمنتج
مرخص.
من الطبيعي أن يكون االختبار الخاص المفترض إجراءه اختبار نوعي وذلك باالتفاق مع الشركة المصنعة بواسطة مختبر
فحص ثان معتمد مدرج في الفقرة  .8في حالة الطعن على نقطة واحدة أو عدد قليل من النقاط الوارده في برنامج الشهادة ،تقرر
هيئة الشهادة بعد التشاور مع مختبر الفحص إذا ما كان من الممكن إجراء االختبار الخاص كاختبار جزئي أو تكميلي.
إذا لم يفي المنتج بالمتطلبات و/أو لم يمتثل للقيم المسجلة ،تتحمل الشخصية االعتبارية التي تملك عقد ترخيص شمسي
 SHAMCIللمنتج المطعون به تكاليف االختبار الخاص.
إذا استوفي المنتج المتطلبات وامتثل للقيم المسجلة ،يتحمل التكاليف الطرف الذي طعن في الوفاء بالمتطلبات أو القيم المسجلة
وأمر بإجراء اختبار عن طريق هيئة إصدار الشهادات.
إذا أظهر االختبار الخاص أن فشل المنتج في االمتثال للمتطلبات و/أو القيم المسجلة يرجع إلى خطأ عشوائي في التصنيع أو
حدوث ضرر أثناء النقل ،ينبغي على مختبر الفحص أن يأخذ عينة ثانية .ونتيجة هذا االختبار هي نتيجة إلزامية لالختبار
الخاص.

يجب أن تُمنح الشخصية االعتبارية المالكة لعقد ترخيص شمسي  SHAMCIأو الشخص المفوض من الشخص االعتباري
المالك لعقد ترخيص شمسي الفرصة في المشاركة أثناء إجراء االختبار الخاص بأكمله .كما يجب إبالغه بنتائج االختبار دون

تأخير في منحه الفرصة للرد بصورة مباشرة.
إذا كان االختبار الخاص يشير إلى انحرافات عن المتطلبات و/أو القيم المسجلة ،تطلب هيئة إصدار الشهادات من الشخص
االعتباري المالك لعقد ترخيص شمسي تصحيح األخطاء خالل فترة زمنية محدودة ومعينة ينبغي أن ال تتجاوز شه ار واحداً ،تبعاً
لمدى وطريقة التصنيع .وبعد ذلك يقوم مختبر الفحص بإجراء اختبار خاص جديد ،حيث يتم تحديد المدى والطريقة من جانب
هيئة إصدار الشهادات بالتشاور مع مختبر الفحص.

 13.1االمتثال للقيم المسجلة
اللواقط الشمسية (اإليزو ) 9806


يجب أن يكون تكامل المردود اللحظي الذي تم قياسه في االختبار الخاص متطابقا أكثر من  %90من التكامل

المسجل مسبقاً ضمن مجال تغير لدرجة الح اررة من  0,1 – 0كلفن/ك.واط/م ،2وتم تحديد درجة الح اررة المخفضة
والكفاءة الفورية في األيزو . 9806

سخانات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية( األيزو( 2-9459واأليزو (ISO 9459-2 & ISO 9459-5) )5-9459



النظم الشمسية المساعدة :يجب أن تكون الطاقة المولدة من األنظمة المساعدة  Qaux,netالتي تم حسابها استناداً إلى

االختبار الخاص أقل من  %110من  Qaux,netالمحتسبة أصالً .تم تعريف  Qaux,netفي ( األيزو 9459-2 & ISO

بناء على البيانات المناخية للمنطقة والقيم التصميمية المعلن عنها
 ، )9459-5كما يجب أن تتم مقارنة الحسابات ً
من قبل المصنع.



أنظمة الطاقة الشمسية فقط وتلك المزودة بأنظمة التسخين األولي :حساب المشاركة الشمسية ()Solar Fraction
 fsolالمستند على أساس االختبار الخاص يجب أن يكون أكثر من  %90من  fsolالتي تم حسابها أصالً ،تم تعريف

بناء على البيانات المناخية للمنطقة والقيم
 fsolاآليزو ( .)9459-5 & 2-9459كما يجب أن تتم مقارنة الحسابات ً
التصميمية المعلن عنها من قبل المصنع.

 المعايير الدولية المتبناة في المنظمة العربية لتنمية الصناعات المعدنية:G ملحق
والتعدين لنظام منح الشهادات للواقط والسخانات الشمسية للمياه
Standards

Entitled

Standards adopted
by AIDMO

ISO 9806-1 : 1994

Test methods for solar collectors -- Part 1: AIDMO ISO 9806-1 :
Thermal performance of glazed liquid heating 2008
collectors including pressure drop

ISO 9806-2 : 1995

Test methods for solar collectors -- Part 2: AIDMO ISO 9806-2 :
Qualification test procedures
2008

ISO 9806-3 : 1995

Test methods for solar collectors -- Part 3: Does not exist
Thermal performance of unglazed liquid heating
collectors (sensible heat transfer only) including
pressure drop

ISO 9806 (DIS) (it
will replace the
Three parts
mentioned above)
ISO 9488 : 1999
ISO 9459-1 : 1993

ISO 9459-2 : 1995

ISO 9459-3 : 1997

ISO 9459-5 : 2007

EN 12976-2 : 2006
EN 12976-1 : 2006
EN13501-1 : 2007

EN 13501-5 : 2012

Solar energy — Solar thermal collectors — Test
methods
Solar energy. Vocabulary

Does not exist

Does not exist

Solar heating -- Domestic water heating systems -- AIDMO ISO 9459-1
Part 1: Performance rating procedure using
indoor test methods
Solar heating -- Domestic water heating systems -- AIDMO ISO 9459-2 :
Part 2: Outdoor test methods for system 2008
performance
characterization
and
yearly
performance prediction of solar-only systems
Solar heating -- Domestic water heating systems -Part 3: Performance test for solar plus
supplementary systems
Solar heating -- Domestic water heating systems -Part 5: System performance characterization by
means of whole-system tests and computer
simulation
Thermal solar systems and components - Factory
made systems - Part 2: Test methods
Thermal solar systems and components. Factory
made systems. General requirements
Fire classification of construction products and
building elements-Part1: Classification using data
from reaction to fire tests
Fire classification of construction products and
building elements. Classification using data from
external fire exposure to roofs tests

AIDMO ISO 9459-3 :
2008
Does not exist

Does not exist
Does not exist
Does not exist

Does not exist

Standards

Entitled

Standards adopted
by AIDMO

ISO 9845 -1 : 1992

Solar energy -- Reference solar spectral irradiance
at the ground at different receiving conditions -Part 1: Direct normal and hemispherical solar
irradiance for air mass 1,5
Solar energy -- Calibration of field pyranometers
by comparison to a reference pyranometer
Building valves. Pressure safety valves. Tests and
requirements
Building valves. Combined temperature and
pressure relief valves. Tests and requirements.
Household and similar electrical appliances.
Safety. General requirements

AIDMO ISO 9845 -1:
2008

ISO 9847 : 1992
EN 1489 : 2000
EN 1490:2000
EN 60335-1 : 2012

AIDMO ISO 9847 :
2009
Does not exist
Does not exist
1

EN 60335-2-21 :
Household and similar electrical appliances.
2003
Safety. Particular requirement for storage water
heaters

2

EN 12975-1: 2006

Thermal solar systems and components. Solar
collectors. General requirement

Does not exist

Thermal solar systems and components - Solar
collectors - Part 2: Test methods

Does not exist

General requirement for the competence of
testing and calibration laboratories

Does not exist

EN 12975-2 : 2006
(it will be replaced
by ISO 9806)
ISO/IEC 17025 :
2005
ISO/IEC 17065 :
2012
(this standard has
already replaced
ISO/IEC Guide 65
and EN 45011)
ISO/IEC 17020 :
2012

AIDMO IEC
60335-2-21 :
2008

Does not exist
Conformity assessment -- Requirements for
bodies certifying products, processes and services

Requirements for the operation of various
types of bodies performing inspection

Does not exist

الملحق  :Hجدول توافر /عدم توافر المعايير المطلوبة في قواعد نظام منح الشهادات
للواقط ولسخانات المياه الشمسية "شمسي"
كفاءة ومقدرة الفريق
مالحظات

الفني إلنجاز االختبار
نعم /ال

توافر المعيار في التطبيق
نعم  /ال

ترمبز المعيار

ISO 9806
ISO 9459-2
ISO 9459-5
EN 12976-2
ISO 9488:
8.6 & 8.7
ISO 9806
EN 13501-1

EN 13501-5

اسم المعيار

الالقط الشمسي الحراري
سخان المياه بالطاقة الشمسية
(اختبار األداء)
سخان المياه بالطاقة الشمسية
(اختبار األداء)
سخان المياه بالطاقة الشمسية
(اختبار الخصائص األخرى)
أبعاد اللواقط المفرغة أو شبه
: 2013المفرغة
قياس انخفاض الضغط
اختياري للواقط التدفئة السائلة
رد الفعل على الحرائق
اختياري -اعتمادا ً على اللوائح
الوطنية
األداء الخارجي للنار
اختياري – اعتمادا ً على اللوائح
الوطنية

EN 1490

الصمامات الحرارية

EN 1489

صمام األمان

EN 60335-1
EN 60335-221

األجهزة الكهربائية

IEC 61024-1

الحماية من الصواعق
اختياري – اعتمادا ً على اللوائح
الوطنية
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