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: ١-١أجهزة الطبخ املرتلية اليت تعمل على الغاز، اجلزء   ١-١-١٠٠٦٧  ١

 السالمة ـ عام
١٧/٦/٢٠٠٨ 

: ٢-١اجلزء  أجهزة الطبخ املرتلية اليت تعمل على الغاز،  ٢-١-١٠٠٦٧  ٢
  السالمة ـ األجهزة اليت حتتوي على أفران وشوايات 

١٧/١٢/٢٠٠٧ 

٣/٢٠٠٧-١-١٠٠٦٧  ٣  
  

: ٣-١أجهزة الطبخ املرتلية اليت تعمل على الغاز، اجلزء 
السالمة ـ األجهزة اليت حتتوي على ألواح تسخني من 

  اخلزف الزجاجي

١٧/١٢/٢٠٠٧ 

: ٤-١اليت تعمل على الغاز، اجلزء أجهزة الطبخ املرتلية   ٤/٢٠٠٧-١-١٠٠٦٧  ٤
السالمة ـ األجهزة اليت حتتوي على حارقة أو أكثر مع 

  نظام حتكم آيل

١٧/١٢/٢٠٠٧ 

١/٢٠٠٧-٢-١٠٠٦٧  ٥  
  

: ١-٢أجهزة الطبخ املرتلية اليت تعمل على الغاز، اجلزء 
  االستعمال املعقول للطاقة ـ عام

١٧/١٢/٢٠٠٧ 

٢/٢٠٠٧-٢-١٠٠٦٧  ٦  
  

: ٢-٢لية اليت تعمل على الغاز، اجلزء أجهزة الطبخ املرت
االستعمال املعقول للطاقة ـ األجهزة اليت حتتوي على 

  أو شوايات/ أفران و

١٧/١٢/٢٠٠٧ 

١٠٠٦٨/٢٠٠٧  ٧  
  

منظمات الضغط لألجهزة اليت تعمل على الغاز واليت ال 
  رميليبا ٢٠٠يزيد ضغطها الداخل على 

١٧/١٢/٢٠٠٧ 

 ١٧/١٢/٢٠٠٧  سخانات ختزين املياه املرتلية اليت تعمل على الغاز  ١٠٠٦٩/٢٠٠٧  ٨
١٠٠٨٦/٢٠٠٧  ٩  

  
أدوات مراقبة اللهب لألجهزة اليت تعمل على الغاز ـ 

  أدوات مراقبة اللهب الكهروحرارية
١٧/١٢/٢٠٠٧ 

١/٢٠٠٧-١٠٠٧٣  ١٠  
  

 B22Dاففات املرتلية اليت تعمل على الغاز من النوع 
راري االمسي الذي ال يزيد ذات الدخل احل B23D و

  السالمة: ١كيلوواط، اجلزء  ٦على 

١٧/١٢/٢٠٠٧ 



 

 

    
٢/٢٠٠٧-١٠٠٧٣  ١١  

  
 B22Dاففات املرتلية اليت تعمل على الغاز من النوع 

ذات الدخل احلراري االمسي الذي ال يزيد  B23Dو 
  االستعمال املنطقي للطاقة: ٢كيلوواط، اجلزء  ٦ على

١٧/١٢/٢٠٠٧ 

١/٢٠٠٧-١٠٠٧٢  ١٢  
  

ذات  Bاففات املرتلية اليت تعمل على الغاز من النوع 
 ٢٠الدخل احلراري االمسي الذي ال يزيد على 

  السالمة: ١كيلووات، اجلزء 

١٧/١٢/٢٠٠٧ 

٢/٢٠٠٦-١٠٠٧٢  ١٣  
  

ذات  Bالغاز من النوع اففات املرتلية اليت تعمل على 
 ٢٠الدخل احلراري االمسي الذي ال يزيد على 

  االستعمال املنطقي للطاقة: ٢كيلووات، اجلزء 

١٧/١٢/٢٠٠٧ 

١/٢٠٠٧-١٠٠٧٠  ١٤  
  

الغساالت اليت تعمل على الغاز ذات الدخل احلراري 
: ١كيلوواط، اجلزء  ٢٠االمسي الذي ال يزيد على 

  السالمة

١٧/١٢/٢٠٠٧ 

٢/٢٠٠٧-١٠٠٧٠  ١٥  
  

الغساالت اليت تعمل على الغاز ذات الدخل احلراري 
: ٢كيلوواط، اجلزء  ٢٠االمسي الذي ال يزيد على 
  االستعمال املنطقي للطاقة

١٧/١٢/٢٠٠٧ 

١/٢٠٠٧-١٠٠٧١  ١٦  
  

أو مضخات اهلواء  اليت تعمل /أجهزة تكييف اهلواء و
على الغاز ذات الدخل احلراري الصايف الذي ال يزيد 

  السالمة: ١كيلوواط، اجلزء  ٧٠على 

١٧/١٢/٢٠٠٧ 

٢/٢٠٠٧-١٠٠٧١  ١٧  
  

أو مضخات اهلواء  اليت تعمل /أجهزة تكييف اهلواء و
 ٧٠على الغاز ذات دخل حراري صايف ال يزيد على 

  االستعمال املنطقي للطاقة: ٢كيلووات، اجلزء 

١٧/١٢/٢٠٠٧ 

 تعمل أدوات حتسس الضغط للحارقات واألجهزة اليت  ١٠٠٧٥/٢٠٠٧  ١٨
 على الغاز

١٧/١٢/٢٠٠٧ 

 ١٧/١٢/٢٠٠٧  الصنابري اليدوية لألجهزة اليت تعمل بالغاز  ١٠٠٧٧/٢٠٠٧  ١٩
غازات االختبار ـ ضغوط االختبار ـ أصناف   ١٠٠٨٢/٢٠٠٧  ٢٠

  األجهزة
١٧/١٢/٢٠٠٧ 

ضوابط نسبة الغاز إىل اهلواء للحارقات واألجهزة اليت   ١/٢٠٠٧-١٠٠٧٤  ٢١
اليت تعمل (األنواع اهلوائية : ١زء تعمل على الغاز، اجل

  باهلواء أو الغاز املضغوط

١٧/١٢/٢٠٠٧ 

ضوابط نسبة الغاز إىل اهلواء للحارقات واألجهزة اليت   ٢/٢٠٠٧-١٠٠٧٤  ٢٢
  األنواع اإللكترونية: ٢تعمل على الغاز، اجلزء 

١٧/١٢/٢٠٠٧ 



 

 

   ١٧/١٢/٢٠٠٧ 

مراجل التدفئة املركزية اليت تعمل على الغاز ـ النوع   ١٠٠٨٣/٢٠٠٧  ٢٣
B11BS  وB11   املركّب معه حارقات ذات دخل

 كيلوواط ٧٠حراري ال يزيد على 

١٧/١٢/٢٠٠٧ 

مراجل التدفئة املركزية اليت تعمل على الغاز ـ مراجل   ١٠٠٨١/٢٠٠٧  ٢٤
اليت ال يزيد الدخل احلراري االمسي هلا على  Cالنوع 
  كيلوواط ٧٠

١٧/١٢/٢٠٠٧ 

مراجل التدفئة املركزية اليت تعمل على الغاز ـ   ١٠٠٨٠/٢٠٠٧  ٢٥
االشتراطات احملددة لتشغيل املاء املرتيل الساخن 

 ٧٠للمراجل املؤتلفة اليت ال يزيد دخلها احلراري على 
  كيلوواط

١٧/١٢/٢٠٠٧ 

ـ مراجل مراجل التدفئة املركزية اليت تعمل على الغاز   ١٠٠٧٩/٢٠٠٧  ٢٦
ذات الدخل احلراري االمسي الذي ال يقل عن  Bالنوع 
  كيلوواط ٣٠٠كيلوواط وال يزيد على  ٧٠

١٧/١٢/٢٠٠٧ 

مراجل التدفئة املركزية اليت تعمل على الغاز ـ   ١٠٠٧٨/٢٠٠٧  ٢٧
الدخل  تاالشتراطات احملددة ملراجل التكثيف ذا

 كيلوواط ٧٠احلراري االمسي الذي ال يزيد على 

١٧/١٢/٢٠٠٧ 

مراجل التدفئة املركزية اليت : ٣مراجل التدفئة ـ اجلزء   ٣/٢٠٠٧-١٠٠٨٧  ٢٨
تعمل على الغاز ـ التجميع احملتوي على هيكل املرجل 

  وحارقة السحب القسري

١٧/١٢/٢٠٠٧ 

لألجهزة اليت ) الثريموستات(منظم احلرارة امليكانيكي   ١٠٠٨٤/٢٠٠٧  ٢٩
  تعمل على الغاز

١٧/١٢/٢٠٠٧ 

أنظمة معايرة الصمام لصمامات اإلغالق اآللية   ١٠٠٧٦/٢٠٠٧  ٣٠
 للحارقات واألجهزة اليت تعمل على الغاز

١٧/١٢/٢٠٠٧ 

صمامات اإلغالق اآللية للحارقات واألجهزة اليت تعمل   ١٠٠٨٥/٢٠٠٧  ٣١
  على الغاز

١٧/١٢/٢٠٠٧ 

الضوابط متعددة األغراض لألجهزة اليت تعمل باحتراق    ١٠١١٢/٢٠٠٧  ٣٢
  الغاز

١٦/٣/٢٠٠٨  

زيوت التشحيم لتطبيقات األجهزة والضوابط املرافقة هلا  ١٠١١٣/٢٠٠٧  ٣٣
اليت تستخدم غازات قابلة لالحتراق باستثناء تلك 

  املصممة لالستعمال يف العمليات الصناعية

١٦/٣/٢٠٠٨  

  
 



 

 

    
مواصفات األجهزة املخصصة للغاز البترويل املسال ـ  ١٠١١٤/٢٠٠٧  ٣٤

تتضمن (مداىفء املبىن املرتلية اليت ال حتتوي على مدخنة 
 )حمفِّز ملداىفء االحتراق

١٦/٣/٢٠٠٨  

مواصفات األجهزة املخصصة للغاز البترويل املسال ـ  ١٠١١٥/٢٠٠٧م   ٣٥
مداىفء االستعماالت غري املرتلية اليت ال حتتوي على 

 ١٠نة واليت ال يزيد الدخل احلراري هلا علىمدخ
 كيلوواط

١٦/٣/٢٠٠٨  

مواصفات األجهزة املخصصة للغاز البترويل املسال ـ  ١٠١١٦/٢٠٠٧  ٣٦
 حارقات الغليان متعددة األغراض لالستعمال اخلارجي

١٦/٣/٢٠٠٨  

مواصفات األجهزة املخصصة للغاز البترويل املسال ـ  ١٠١١٧/٢٠٠٧  ٣٧
  ستعمال اخلارجيالشوايات لال

١٦/٣/٢٠٠٨  

 ١٠٠التدفق األقل من أو تساوي  لاملنظمات ذات معد ١٠١١٨/٢٠٠٧  ٣٨
ساعة، واليت يكون الضغط االمسي األقصى /كيلوغرام

بار، عدا عن تلك  ٤ملخرجها أقل من أو يساوي 
 ١٢٨٦٤املذكورة يف املواصفة القياسية األوروبية 

والربوبان أو  وأدوات األمان املرافقة هلا للبيوتان
 خماليطهما

١٦/٣/٢٠٠٨  

صمامات التحويل اآللية اليت يكون الضغط االمسي  ١٠١١٩/٢٠٠٧  ٣٩
بار ومعدل  ٤األقصى ملخرجها أقل من أو يساوي 

 ١٠٠التدفق من خالهلا أقل من أو يساوي 
ساعة وأدوات األمان املرافقة هلا للبيوتان /كيلوغرام

  والربوبان أو خماليطهما

١٦/٣/٢٠٠٨  

أنظمة التدفئة اليت تعمل باحتراق الغاز ذات األنبوب  ١/٢٠٠٧-١٠١٢٠  ٤٠
اإلشعاعي املعلّق متعددة احلارقات لالستعمال غري 

  ـ األمان Dالنظام : ١املنـزيل ـ اجلزء 

١٦/٣/٢٠٠٨  

أنظمة التدفئة اليت تعمل باحتراق الغاز ذات األنبوب  ٢/٢٠٠٧-١٠١٢٠  ٤١
ارقات لالستعمال غري اإلشعاعي املعلّق متعددة احل

  ـ األمان Eالنظام : ٢املنـزيل ـ اجلزء 
  

١٦/٣/٢٠٠٨  

أنظمة التدفئة اليت تعمل باحتراق الغاز ذات األنبوب  ٣/٢٠٠٧-١٠١٢٠  ٤٢
اإلشعاعي املعلّق متعددة احلارقات لالستعمال غري 

  ـ األمان Fالنظام : ٣املنـزيل ـ اجلزء 

١٦/٣/٢٠٠٨  



 

 

   ١٦/٣/٢٠٠٨  
أنظمة التدفئة اليت تعمل باحتراق الغاز ذات األنبوب  ٤/٢٠٠٧-١٠١٢٠  ٤٣

اإلشعاعي املعلّق متعددة احلارقات لالستعمال غري 
 ـ األمان Hالنظام : ٤املنـزيل ـ اجلزء 

١٦/٣/٢٠٠٨  

أدوات األمان والضبط للحارقات واألجهزة اليت تعمل  ١٠١٢١/٢٠٠٧  ٤٤
  احتراق الغاز ـ االشتراطات العامةب

١٦/٣/٢٠٠٨  

تعمل ضوابط الصفر حلارقات الغاز ولألجهزة اليت  ١٠١٢٢/٢٠٠٧  ٤٥
 باحتراق الغاز

١٦/٣/٢٠٠٨  

مواصفات األجهزة املخصصة للغاز البترويل املسال ـ  ١٠١٢٣/٢٠٠٧  ٤٦
مداىفء اهلواء غري املرتلية ذات احلمل احلراري القسري 

 بلة للنقل اليت تعمل باحتراق الغازاملتحركة والقا

١٦/٣/٢٠٠٨  

اليت تعمل باحتراق الغاز  ةمداىفء احلمل احلراري املرتلي ١٠١٢٤/٢٠٠٧  ٤٧
 ٧٠واليت ال يزيد الدخل احلراري الصايف هلا على 

كيلوواط واملستخدمة بدون مروحة للمساعدة يف نقل 
 أو نواتج االحتراق/هواء االحتراق و

١٦/٣/٢٠٠٨  

مواد منع التسرب للوصالت املعدنية املسننة املالمسة  ١/٢٠٠٧-١٠١٢٥  ٤٨
لغازات جمموعات الغاز األوىل والثانية والثالثة واملاء 

مركبات حشو منع التسرب : ١الساخن ـ اجلزء 
  الالهوائية

١٦/٣/٢٠٠٨  

مواد منع التسرب للوصالت املعدنية املسننة املالمسة  ٢/٢٠٠٧-١٠١٢٥  ٤٩
الغاز األوىل والثانية والثالثة واملاء لغازات جمموعات 
 مركبات حشو منع التسرب غري: ٢الساخن ـ اجلزء 

  املقساة

١٦/٣/٢٠٠٨  

مواد منع التسرب للوصالت املعدنية املسننة املالمسة  ٣/٢٠٠٧-١٠١٢٥  ٥٠
لغازات جمموعات الغاز األوىل والثانية والثالثة واملاء 

دة من النوع األشرطة غري امللب: ٣الساخن ـ اجلزء 
PTFE  

١٦/٣/٢٠٠٨  

مواصفات األجهزة املخصصة للغاز البترويل املسال ـ  ١٠١٢٦/٢٠٠٧  ٥١
املداىفء اإلشعاعية بدون مدخنة لالستعمال اخلارجي أو 

 االستعمال يف األماكن وفرية التهوية

١٦/٣/٢٠٠٨  

  
  
  
 



 

 

  
  
  
  
 

    
مداىفء اهلواء غري املرتلية ذات احلمل احلراري القسري  ١٠١٢٧/٢٠٠٧  ٥٢

اليت تعمل باحتراق الغاز واليت ال يزيد الدخل احلراري 
كيلوواط واليت حتتوي على مروحة  ٣٠٠هلا على 

  أو نواتج االحتراق/للمساعدة يف نقل هواء االحتراق و

١٦/٣/٢٠٠٨  

رتلية وغري املرتلية اليت تعمل باحتراق  مداىفء اهلواء امل ١٠١٢٨/٢٠٠٧  ٥٣
  الغاز ـ االشتراطات اإلضافية ملداىفء التكثيف اهلوائية

١٦/٣/٢٠٠٨  

تعمل باحتراق   مداىفء احلمل احلراري املستقلة اليت ١٠١٢٩/٢٠٠٧  ٥٤
الغاز واليت حتتوي على مروحة للمساعدة يف نقل هواء 

 أو نواتج االحتراق/االحتراق و

١٦/٣/٢٠٠٨  

مداىفء اهلواء املرتلية ذات احلمل احلراري القسري لتدفئة  ١٠١٣٠/٢٠٠٧  ٥٥
املساحات الواسعة واليت تعمل باحتراق الغاز املستعملة 
مع حارقات ذات مروحة ال يزيد الدخل احلراري 

  كيلوواط ٧٠الصايف هلا على 

١٦/٣/٢٠٠٨  

ليت منظمات الضغط املنخفض غري القابل للتغيري وا ١٠١٣١/٢٠٠٧  ٥٦
يكون الضغط االمسي األقصى ملخرجها أقل من أو 

ميليبار ومعدل التدفق من خالهلا أقل من  ٢٠٠يساوي 
ساعة وأدوات األمان املرافقة هلا /كيلوغرام ٤أو يساوي 

 للبيوتان والربوبان أو خماليطهما

١٦/٣/٢٠٠٨  

: ١اجلزء ، معدات تقدمي الطعام املسخنة على الغاز ١/٢٠٠٧-١٠١٤٥  ٥٧
  اعد السالمة العامةقو

١٥/٥/٢٠٠٨  

: ١-٢اجلزء ، معدات تقدمي الطعام املسخنة على الغاز  ١/٢٠٠٧-٢-١٠١٤٥  ٥٨
  املواقد املفتوحة ومواقد التشغيل –املتطلبات اخلاصة 

١٥/٥/٢٠٠٨  

: ٢-٢اجلزء ، معدات تقدمي الطعام املسخنة على الغاز  ٢/٢٠٠٧-٢-١٠١٤٥  ٥٩
  األفران –املتطلبات اخلاصة 

١٥/٥/٢٠٠٨  

: ٣-٢اجلزء ، معدات تقدمي الطعام املسخنة على الغاز ٣/٢٠٠٧-٢-١٠١٤٥  ٦٠
  قالّيات الغليان –املتطلبات اخلاصة 

١٥/٥/٢٠٠٨  

: ٤-٢اجلزء ، معدات تقدمي الطعام املسخنة على الغاز ٤/٢٠٠٧-٢-١٠١٤٥  ٦١
  القالّيات –املتطلبات اخلاصة 

١٥/٥/٢٠٠٨  



 

 

  
  
  
 

    
: ٦-٢اجلزء ، معدات تقدمي الطعام املسخنة على الغاز ٦/٢٠٠٧-٢-١٠١٤٥  ٦٢

  أجهزة تسخني املياه لعمل الشراب –املتطلبات اخلاصة 
١٥/٥/٢٠٠٨  

: ٨-٢اجلزء ، معدات تقدمي الطعام املسخنة على الغاز ٨/٢٠٠٧-٢-١٠١٤٥  ٦٣
  قاليات الربات ومواقد الباييال  –اخلاصة  املتطلبات

١٥/٥/٢٠٠٨  

: ٩-٢اجلزء ، معدات تقدمي الطعام املسخنة على الغاز ٩/٢٠٠٧-٢-١٠١٤٥  ٦٤
األغطية الصلبة، صواين وصحون  –املتطلبات اخلاصة 

  التسخني

١٥/٥/٢٠٠٨  

: ١١-٢اجلزء ، معدات تقدمي الطعام املسخنة على الغاز ١١/٢٠٠٧-٢-١٠١٤٥  ٦٥
  )املعكرونة(مواقد الباستا  –املتطلبات اخلاصة 

١٥/٥/٢٠٠٨  

مواصفات األجهزة املخصصة للغاز البترويل املسال ـ  ١٠١٤٦/٢٠٠٧  ٦٦
أجهزة ضغط البخار املنقولة واليت تعمل على الغاز 

  البترويل املسال

١٥/٥/٢٠٠٨  

  ١٥/٥/٢٠٠٨  غازاحلمل احلراري املستقلة اليت تعمل باحتراق ال ءمداىف ١٠١٤٧/٢٠٠٧  ٦٧
مواصفات األجهزة املخصصة للغاز البترويل املسال ـ  ١٠١٤٨/٢٠٠٧  ٦٨

ألواح التسخني املستقلة واحملتوية على شوايات 
  لالستخدام اخلارجي

١٥/٥/٢٠٠٨  

املواد املطاطية لألختام واحلواجز املستخدمة ألجهزة  ١٠١٤٩/٢٠٠٧  ٦٩
 ومعدات الغاز

١٥/٥/٢٠٠٨  

داىفء املستقلة املفتوحة من األمام واليت تعمل باحتراق امل ١٠١٥٠/٢٠٠٧  ٧٠
 الغاز

١٥/٥/٢٠٠٨  

مراجل التدفئة املركزية اليت تعمل باحتراق الغاز ـ  ١٠١٥١/٢٠٠٧  ٧١
ذات الدخل احلراري االمسي الذي  Bمراجل النوع 

  كيلوواط ١٠٠٠كيلوواط ويقل عن  ٣٠٠يزيد على

١٥/٥/٢٠٠٨  

رقات الغاز اآللية حلارقات الغاز أنظمة حتكم حا ١٠١٥٢/٢٠٠٧  ٧٢
  ولألجهزة اليت تعمل باحتراق الغاز مع أو بدون مراوح

١٥/٥/٢٠٠٨  

مسخنات اهلواء غري املنـزلية اليت تعمل باالحتراق  ١٠١٥٣/٢٠٠٧  ٧٣
املباشر للغاز واليت ال يزيد الدخل احلراري الصايف هلا 

  كيلوواط ٣٠٠على 

١٥/٥/٢٠٠٨  



 

 

  

    
  ١٥/٥/٢٠٠٨  األجهزة اليت تعمل على الغاز واملستخدمة للزينة ١٠١٥٤/٢٠٠٧  ٧٤
مداىفء اإلشعاع املضيء غري املنـزلية اليت تعمل   ١/٢٠٠٧-١٠١٥٥  ٧٥

  السالمة : ١اجلزء ، باحتراق الغاز
١٥/٥/٢٠٠٨  

نبوب املعلق املشع أحادية احلارقة اليت تعمل مداىفء األ ٢/٢٠٠٧-١٠١٥٥  ٧٦
: ٢اجلزء ، باحتراق الغاز لالستعمال غري املرتيل

  االستعمال املعقول للطاقة  

١٥/٥/٢٠٠٨  

مداىفء اإلشعاع املضيء غري املنـزلية اليت تعمل  ١/٢٠٠٧-١٠١٥٦  ٧٧
  االستعمال املعقول للطاقة: ٢اجلزء ، باحتراق الغاز

١٥/٥/٢٠٠٨  

مواصفات األجهزة املخصصة للغاز البترويل املسال ـ  ٢/٢٠٠٧-١٠١٥٧  ٧٨
 ثالجات االمتصاص

١٥/٥/٢٠٠٨  

  ١٥/٥/٢٠٠٨  حارقات السحب القسري اآللية للوقود الغازي ١٠١٥٨/٢٠٠٧  ٧٩
مواصفات األجهزة املخصصة للغاز البترويل املسال ـ  ١٠١٥٩/٢٠٠٧  ٨٠

ليت تعمل معدات التدفئة املركبة يف املركبات والقوارب ا
  على الغاز البترويل املسال 

١٥/٥/٢٠٠٨  

مسخنات اهلواء غري املنـزلية اليت تعمل باحتراق الغاز  ١٠١٦٠/٢٠٠٧  ٨١
وباحلمل احلراري القسري واليت ال يزيد الدخل احلراري 

كيلوواط وبدون مروحة  ٣٠٠الصايف هلا على 
أو نواتج االحتراق    /للمساعدة قي نقل هواء االحتراق و

١٥/٥/٢٠٠٨  


