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   الجمهوريـة الجزائريــــة الديمقراطيـة الشعبيـة
    التجـــــــــارةوزارة 

 :تقديم 
 حياة ميلوس 

 رئيس مفتش رئيسي
 الغشلقمع 

عن للكشف متطلبات أمن األجهزة الكهربائية 

 ذات االستخدام المنزلي  الكربونأحادي أكسيد 

 مكتب ترقية الجودة و العالقات مع الحركة الجمعوية



 نظرة عامة
 وأجهزة الماء سخانات استخدام يتزايد الشتاء، فصل خالل 

 الكربون أكسيد بأحادي التسمم لمشاكل تفاديا و الغازية التسخين
 من مجموعة أخد يجب األجهزة هذه استعمال خالل الغاز وتسرب

 , االحتياطات
 غير ظروف في األجهزة هذه استعمال إلى التسممات هذه ترجع

 .الكافية التهوية غياب عند السيما مالئمة

 أو الحمام ) مغلقة أماكن في األجهزة هذه استعمال إن
 هذه في األوكسيجين استهالك يعني  (القبو أو المرحاض

 عنه ينتج كامل غير احتراق الى يؤدي الذي الشيء األماكن،
 الكاربون أكسيد ثنائي عوض الكاربون أكسيد أحادي انتاج
 .األجهزة هذه مستعمل لصحة بالنسبة خطرا يعتبر ال الذي

 قناة وجود عدم التسممات، هذه وقوع في أيضا وتساهم
 .المحروقة الغازات لتصريف

 في يتمثل الكربون أكسيد أحادي خطر أن إلى اإلشارة وتجدر
 المياه سخانات لمستعملي يمكن ال وبالتالي الرائحة عديم كونه

 .بوجوده الشعور الغازية التسخين أجهزة أو



 مصادر انبعاث غاز أحادي أكسيد الكربونCO 

 أجهزة التدفئة 

 األفران

 شواية الفحم 

 مواقد الطهي 

 سخانات المياه 

 المول ِّدات النقالة

 محركات السيارات والشاحنات
 



 إنتاج و تسويق أجهزة التدفئة الغازيةالخاصة بالنصوص القانونيـــــة 



وضع يجب على المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات  

في متناول المستهلك كل المعلومات الضرورية التي تسمح 

أو /له بتفادي األخطار المحتملة والمرتبطة باستهالك و

باستعمال السلعة أو الخدمة المقدمة وذلك طيلة مدة حياته 

 .العادية أو مدة حياته المتوقعة بصفة معقولة

   المنتوجات أمن مجال في المطبقة بالقواعد يتعلق 2012مــــاي6 في المؤرخ 203 -12 رقم التنفيذي المرسوم

 المنتوجاتأمن 



في إطار تنفيذ الضمان، يتعين على كل متدخل تسليم المستهلك   

سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البيع و يكون مسؤوال عن العيوب 

الموجودة أثناء تسليمها أو تقديم خدمة، و يسري  مفعول الضمان،  

 .ابتداء من تسليم السلعة أو تقديم الخدمة

 طبقا المقتنى، المنتوج بتجريب يطالب أن للمستهلك يمكن - 

 إلزامية من المتدخل إعفاء دون بها، المعمول األعراف و للتشريع

   . الضمان

 الضمان



في إطار تنفيذ الضمان، يتعين على كل متدخل تسليم المستهلك سلعة أو   

خدمة مطابقة لعقد البيع و يكون مسؤوال عن العيوب الموجودة أثناء تسليمها 

أو تقديم خدمة، و يسري  مفعول الضمان،  ابتداء من تسليم السلعة أو تقديم 

 .الخدمة

 الضمان

 إمكانية تقديم الفاتورة أو قسيمة الشراء أو تذكرة الصندوق أو أية وثيقة مماثلة
في حالة عدم تسليم شهادة الضمان أو عدم مراعاة بيانات أخرى أو أية وسيلة 

 ؛ الشهادة أو ضياع هذه األخيرة
 يتحمل المتدخل مصاريف التسليم و النقل و اإلرجاع و التركيب الضرورية

 ؛إلصالح السلعة أو استبدالها



 .متطلبات األمن ألجهزة الغاز المحترق
 خطرعلى يشكل ال و سالمة بكل بها يعمل بطريقة يصنع و الجهاز يصمم أن يجب

 1 عادية بصفة يستعمل عندما الممتلكات و األشخاص

 كل على يحتوي و  للمركب معد تقني بدليل مصحوبا الجهاز يكون أن يجب
 2 .السليم االستعمال لضمان الصيانة و الضبط و التركيب إرشادات

 يعطي للمستعمل معد وصيانة استعمال بدليل مصحوبا الجهاز يكون أن يجب
 3 . آمن الستعمال الضرورية المعلومات جميع

 ضغط و الغاز نوع إلى يشير بشكل االحتياطات و التحذيرات يحتوي أن يجب
 تركيب عدم يستلزم الذي القيد سيما ال و االستعمال في المحتملة القيود و التوليد
 الكافية التهوية ذات مناطق في إال الجهاز

4 



قرار وزاري مشترك مؤرخ 

، يتضمن 2020نوفمبر  10   في

المصادقة على النظام التقني الذي يحدد 

متطلبات أمن األجهزة الكهربائية ذات 

االستخدام المنزلي للكشف عن أحادي 

 أكسيد الكربون
 (38 ر.ج)



 أنواع أجهزة الكواشف

1 

2 



 COإلزامية إرفاق أجهزة الغاز المحترق بجهاز الكشف عن غاز 



 عن طريق نظام االنذار   COالتشغيل المستمر و دقة الكشف عن وجود غاز 



 يدل على التغذية الكهربائية: مؤشر مرئي بلون أخضر       

لإلنذار: مؤشر مرئي بلون أحمر         

يشير إلى وجود خلل: مؤشر مرئي بلون أصفر                

 :اآلتية للمتطلبات يستجيب مرئي كاشف وجود إلزامية



 غاز كشف جهاز تزويد إلزامية
CO يعمل صوتي إنذار بمؤشر  

 اإلنذار مؤشر مع بالتزامن
 و المحددة القيم حسب المرئي

 التعرض مدة





    مراقبة أجهزة التدفئة

الميدانية المراقبة أثناء التركيز تمي  
 الغازية التدفئة أجهزة مطابقة على
 حيث من المنزلي االستعمال ذات

 ومن ، جهة من هذا الضمان إلزامية
 المستهلك إعالم حيث من أخرى جهة

  اإلجبارية البيانات جميع توفر و



التحذيرات العامة و االحتياطات المرتبطة بطبيعة الجهاز و االستعمال ؛ 

 خاصة حسب كل جهاز ؛تحذيرات 

اسم أو عالمة الجهاز ؛ 

التسمية التجارية للجهاز؛ 

نوعية جهاز التدفئة  ؛ 

الرقم التسلسلي للجهاز؛ 

نوعية الغاز المستعمل ؛ 

ضغط التوليد المستعمل ؛ 

تدفق الهواء النقي المطلوب وفقا للمساحة التي يوجه إليها الجهاز  ؛ 

شروط التفريغ لمنتوجات االحتراق ؛ 

 ؛مميزات و شروط التركيب 

    مراقبة أجهزة التدفئة



المعلومات توضيب الجهاز  يجب توفر على 
 : التالية

التدفق الحراري أو الغازي ؛ 
نوعية الغاز و الضغط المعدل عليه الجهاز؛ 
صنف الجهاز ؛ 
اسم البلد المنتج ؛ 
اسم البلد المستورد ؛ 
اسم و عنوان المستورد ؛ 

    مراقبة أجهزة التدفئة







نأمل أن يكون شتاء هادئا يحظى .. ختاما
 الجميع بالدفء واألمان،


