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JORDAN

This certificate is granted to the
Lighting Testing Laboratory and to the Energy Labeling Laboratory
at the National Energy Research Centre - Royal Scientific Society/
Amman
Al-Jubaiha - Amman – Jordan
Tel.: 5344701, Fax: 5344806
P.O. Box 1438 PC 11941
E-mail: nerc@nerc.gov.jo

As this lab is competent under the terms of the “Instructions for
Administration of Accreditation Procedures of Conformity Assessment Bodies
No. (4) for the Year 2016” and the requirements of the Jordanian Standard JS
EN ISO/IEC 17025:2012 which is equivalent to the International Standard
ISO/IEC 17025:2005 to carry out:
Energy Efficiency of Household Electric Lamps at the Lighting Testing Laboratory
according to Annex No. (1)
and Performance Level Testing of Split Type Air Conditioners at the Energy Labeling
Laboratory according to Annex No. (2)
and Energy Efficiency of Household Electric Lamps and Performance Level Testing
of Split Type Air Conditioners at the National Energy Research Centre Laboratories
according to Annex No. (3)
and Performance Level Testing of Household Refrigeration Appliances at the Energy
Labeling Laboratory according to Annex No. (4)

The certificate registration number: JAS Test – 074
Issued in Amman on 2015-07-13; and is valid until 2020-07-12.
This certificate was updated on: 2019-05-01.

Accreditation Unit Director
Eng. Lana Marashdeh
The approved and most recent version of this document can be viewed on AU website at http://www.au.gov.jo/AU_directory.htm
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تمنح هذه الشهادة إلى

مختبر فحص اإلنارة ومختبر ملصق الطاقة
في المركز الوطني لبحوث الطاقة  -الجمعية العلمية الملكية /ع ّمان
الجبيهة – عمان – األردن
هاتف ، 9788435 :فاكس978843: :
ص .ب 5874 :عمان 55985األردن
بريد إلكترونيnerc@nerc.gov.jo :

بعد التأكد من كفاءة المختبر وفقا ً لتعليمات "إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة
رقم ( )8لعام  "635:ومتطلبات المواصفة األردنية م ق أ أوروبية إيزو/آييسي
 6356/54369المكافئة للمواصفة الدولية األيزو/أييسي  6339:54369إلجراء:
فحوصات كفاءة الطاقة للمصابيح الكهربائ َية المنزل َية لمختبر فحص اإلنارة
حسب الملحق رقم ()5
وفحوصات مستوى األداء لوحدات تكييف الهواء ) (Split Unitلمختبر ملصق الطاقة
حسب الملحق رقم ()6
وفحوصات كفاءة الطاقة للمصابيح الكهربائ َية المنزل َية وفحوصات مستوى األداء
لوحدات تكييف الهواء ) (Split Unitلمختبرات المركز الوطني لبحوث الطاقة
حسب الملحق رقم ()7
وفحوصات مستوى األداء ألجهزة التبريد المنزلية لمختبر ملصق الطاقة
حسب الملحق رقم ()8
رقم الشهادةJAS Test – 074 :
صدرت في ع ّمان ،بتاريخ ،6359/34/57 :وتعتبر هذه الشهادة سارية المفعول حتى تاريخ.6363/34/56 :
تم تحديث الشهادة بتاريخ.6359/39/35:

مديــر وحــدة االعتمـــاد
م .النـــــا مــراشــــــدة
لإلصدار األحدث من هذه الوثيقة يمكنكم االطالع على الموقع اإللكتزوني لوحدة االعتمد حب الزاط التدلي http://www.au.gov.jo/AU_directory.htm
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