
إرشادات هامة خاصة بالسالمة
سالمتك وسالمتك اآلخرين مهمة جداً

هذا الكتيب واجلهاز نفسه يقدمان رسائل هامة خاصة بالسالمة يجب قراءتها ومراعاتها في جميع األوقات،

هذا هو رمز التنبيه للسالمة، الذي ينبه املستخدمني إلى اخملاطر احملتملة بالنسبة ألنفسهم ولآلخرين،

جميع رسائل السالمة سوف تلي رمز التنبيه بالسالمة مع أي من العبارات التالية:

يشير إلى موقف خطر قد يسبب إصابة خطيرة في حالة عدم جتنبه، خطر

يشير إلى موقف خطر قد يسبب إصابة خطيرة في حالة عدم جتنبه، تنبيه

جميع رسائل السالمة تخبرك اخلطر وتخبرك بطريقة تقليل فرص اإلصابة، وتخبرك مبا ميكن أن يحدث لك في حالة عدم اتباع اإلرشادات،
يجب فصل اجلهاز عن مصدر الطاقة قبل القيام بأي أعمال تركيب، - 

يجب تركيب وصيانة اجلهاز بواسطة فني مؤهل وفقاً إلرشادات جهة الصنع وتعليمات ولوائح السالمة احمللية، ال تقم بإصالح أو استبدال أي جزء من أجزاء اجلهاز  -  
ما لم ينص دليل املستخدم على ذلك بالتحديد،

إذا لم يتم اتباع املعلومات التي في الدليل بدقة قد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو انفجار، مما يسبب تلفاً أو ضرراً للممتلكات، تنبيه

ال تقم بتخزين أو باستخدام البنزين أو أي أبخرة أو سوائل أخرى قابلة لالشتعال قرب هذا اجلهاز أو أي أجهزة أخرى، - 

ماذا تفعل إذا شممت رائحة غاز:
ال حتاول إشعال أي جهاز، - 

ال تلمس أي مفتاح كهربائي، - 
ال تستخدم أي هاتف في املبنى، - 

قم على الفور باالتصال بشركة الغاز من هاتف اجليران، اتبع تعليمات شركة الغاز، - 
إذا كنت ال تستطيع االتصال بشركة الغاز اتصل باملطافي، - 

يجب إجراء أعمال التركيب واخلدمة من قبل شخص مؤهل أو وكالة خدمة أو شركة الغاز، - 
الغرف جيدة التهوية فقط، استخدم اجلهاز في  -

يجب أن تكون توصيالت الكهرباء والغاز متوافقة مع اللوائح احمللية،
مم، عند تركيب املوقد، يجب توفير قاطع للدائرة الكهربائية ثاني األقطاب به فاصل تالمس ال يقل عن 3  -

تتطلب التشريعات املعنية أن يتم تأريض اجلهاز، - 
يجب أن يكون كبل الطاقة طويالً بحيث يسمح بتوصيل اجلهاز مبصدر الطاقة بعد تثبيت اجلهاز في مكانه - 

ال تستخدم سوى خرطوم معدني مرن أو صلب لتوصيل الغاز، - 
أو  -  H05V2V2-F 90 C إذا لزم األمر، يجب استبدال كبل الطاقة الكهربية بكبل طاقة له نفس خصائص الكبل األصلي املقدم من قبل جهة التصنيع )من نوع 

H05RR-F(، ويجب أال يتم ذلك إال بواسطة كهربائي مؤهل،
ال تتحمل شركة التصنيع أي مسئولية بشأن أي أضرار تلحق باألشخاص أو احليوانات أو تلف للممتلكات بسبب عدم االلتزام بتلك االشتراطات، - 

ال تستخدم مهايئات مبقابس متعددة أو سلك تطويل، - 
ال تسحب كبل مصدر التيار الكهربي لفصل اجلهاز عن مصدر التيار، - 

يجب أن ال يسهل الوصول إلى األجزاء الكهربائية من قبل املستخدم بعد التركيب، - 
ال تلمس اجلهاز بأي جزء مبلل من جسمك وال تقم بتشغيله وأنت عاري القدمني، - 

صمم لطهي الطعام في املنزل فقط، ال تستخدم اجلهاز كمدفأة لتدفئة الغرفة، قد يؤدي القيام بذلك إلى التسمم بغاز أول أكسيد   هذا املوقد)الفئة 3(  -
الكربون وسخونة املوقد، ال تتحمل الشركة املصّنعة أي مسئولية بشأن أي استخدامات غير مالئمة أو أي ضبط غير صحيح ملفاتيح التحكم. 

الذين لديهم إعاقة جسمية أو حسية أو عقلية أو الذين ليس لديهم خبرة أو دراية   اجلهاز غير مصمم لالستخدام من قبل األشخاص )مبا في ذلك األطفال(  -
باجلهاز إال بإشراف الكبار أو بناًء على تعليمات باستخدامه من قبل األشخاص املسئولني عن سالمتهم،

يجب إبعاد األطفال بعيداً عن اجلهاز واإلشراف عليهم للتأكد من عدم لعبهم به، - 
استخدام أجهزة الغاز يتولد عنها حرارة ورطوبة في الغرفة، تأكد أن الغرفة جيدة التهوية، أو قم بتركيب شفاط به أنبوب للعادم، - 

، في حالة االستخدام لفترة طويلة، يجب أن تكون هناك تهوية إضافية )فتح نافذة أو زيادة قوة سحب مدخنة الشفط( -
بعد االستخدام تأكد أن املقابض في وضع اإلطفاء وأغلق محبس توصيل الغاز أو صمام أسطوانة الغاز، - 

مثل   الزيوت والدهون الساخنة جداً قد تشتعل فيها النار بسهولة، يجب دائماً توخي اليقظة عند طهي األطعمة الغنية بالدهون أو الزيت أو الكحول ) -
املشروبات احملتوية على كحول(،

أبعد مواد التغليف بعيداً عن متناول األطفال، - 
قبل التنظيف أو الصيانة انتظر حتى يبرد املوقد، - 

احتفظ بتلك التعليمات

التركيب
فك املوقد من التغليف وتأكد أن اجلهاز لم يتعرض للتلف أثناء النقل، إذا كانت هناك أي مشكالت، اتصل باملوزع أو بأقرب خدمة ملا بعد البيع، 

هذه التعليمات تسري فقط على الدول التي لها رمز على لوحة البيانات (حتت املوقد(،

معلومات فنية ملن يقوم بتركيب اجلهاز

مم، • هذا املنتج ميكن وضعه في سطح عمل ُسمكه 20 إلى 60 	
•إذا لم يكن هناك فرن حتت املوقد، أدخل لوحة فاصلة ال يقل سطحها عن الفتحة املوجودة في سطح العمل، هذه اللوحة التي يجب أن تغلق قاطع التيار  	 

متاماً لتجنب أي مالمسة باجلزء السفلي للموقع يجب وضعها على مسافة ال تزيد على 150 مم أسفل السطح العلوي لسطح العمل، ولكن بشرط أن 
ال تقل في أي حال من األحوال عن 20 مم من أسفل املوقد، إذا كنت ترغب في تركيب فرن أسفل املوقد تأكد أنه من صنع Whirlpool وأنه مجهز بنظام 

نعة أي مسؤولية في حالة تركيب أي فرن من صنع شركة أخرى حتت املوقد، تهوية، ترفض الشركة املصَّ
: • قبل التركيب، تأكد مما يلي	

؛ ظروف توصيل الغاز احمللي )الطبيعة والضغط( متوافقة مع إعدادات املوقد )انظر لوحة املعايرة وجدول احلاقن( -
األسطح اخلارجية لألثاث أو األجهزة القريبة من املوقد تقاوم احلرارة وفقاً للوائح احمللية؛ - 

هذا اجلهاز ال يوّصل بأداة لتصريف األدخنة، يجب أن يتم تركيب وتوصيل هذا اجلهاز وفًقا لقوانني التركيب احلالية، يجب بذل عناية خاصة باملتطلبات ذات  -  
الصلة اخلاصة بالتهوية؛

أو نافذة بها مراوح كهربائية، املنتجات التي تشتعل يتم تصريفها للخارج من خالل مدخنات خاصة أو جدار و/ -

توصيل الغاز

ويجب أال يتم ذلك إال بواسطة كهربائي مؤهل، تنبيه

•يجب أن يكون نظام اإلمداد بالغاز متوافقاً مع اللوائح احمللية، 	
، إذا لم تكن  •  ميكنك أن جتد اللوائح احمللية اخلاصة ببعض البلدان في الفقرة"مرجع للوائح احمللية"	

هناك معلومات عن بلدك، يرجى طلب التفاصيل من الشخص الذي يقوم بتركيب اجلهاز،
•يجب أن يتم توصيل املوقد بشبكة أنابيب الغاز أو أسطوانة الغاز بواسطة أنبوب نحاس أو  	 

صلب قوي مع تركيبات متوافقة مع اللوائح احمللية، أو بواسطة خرطوم من االستينلس ستيل 
ذي السطح املتواصل، متوافق مع اللوائح احمللية، ادخل احلشية )B(في وصلة الكوع، أقصى طول 

للخرطوم هو 2 م،
التي على اجلهاز بالوصلة  • 	 )A(بالنسبة لبلجيكا فقط: من الضروري أن نستبدل وصلة الكوع 

املرفقة )إن وجدت(،
هام: في حالة استخدام خرطوم من االستينلس ستيل يجب تركيبه بحيث ال يلمس أي جزء متحرك من األثاث، 

يجب أن مير من خالل منطقة ليس بها إعاقات، ويكون من املمكن فحصه بالكامل،
•بعد توصيل مصدر الغاز، تأكد من عدم وجود تسرب وذلك باستخدام ماء به صابون، في هذه  	 

املرحلة، قم بإشعال الشعالت، وتدوير املفاتيح من موضع احلد األقصى  إلى موضع احلد األدنى 
للتأكد من ثبات اللهب،

 )توضع البطاقة من
 الضمان هنا(
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التوصيل بالتيار الكهربائي

ويجب أال يتم ذلك إال بواسطة كهربائي مؤهل، تنبيه

•يجب أن تكون التوصيالت  تنبيه 	 
متوافقة مع اللوائح احمللية،

•التوصيل األرضي للجهاز إجباري  	 
مبوجب القانون،

•ال تستخدم سلك إطالة، 	• 	

L

أرضي
)أصفر/أخضر(

N

هام: البيانات الهامة بالنسبة للفولتية واستهالك الطاقة موجودة على لوحة املعايرة،

التركيب

بعد تنظيف السطح اخلارجي، ضع مانع التسرب املرفق على املوقد كما 
هو مبني في الشكل،

ضع املوقد في فتحة سطح العمل اجملهزة مع مراعاة األبعاد احملددة في نشرة وصف املنتج،
مالحظة: يجب أن يكون كبل توصيل التيار الكهربائي طويالً بحيث يسمح بتمريره ألعلى،

لتثبيت املوقد، استخدم أدوات التثبيت )A(املرفقة معه، ثبت أدوات التثبيت في الفتحات املبينة بالسهم واربطها باملسامير اللولبية حسب سمك 
سطح العمل )انظر األشكال التالية(،

أعلى 20مم

أعلى 60-30 مم

ضبطه لألنواع اخملتلفة للغاز

ويجب أال يتم ذلك إال بواسطة كهربائي مؤهل، تنبيه

إذا كان اجلهاز سيتم استخدامه مع نوع من الغاز مختلف عن األنواع التي على لوحة املعايرة والبطاقة امللصقة املثبتة على املوقد من أعلى قم بتغيير 
أدوات احلقن،

انزع البطاقة امللصقة واحتفظ بها مع كتيب التعليمات،
استخدم منظمات الضغط املناسبة لضغط الغاز احملدد في التعليمات،

•فتحات الغاز يجب تغييرها من قبل خدمة ما بعد البيع أو من قبل فني مؤهل، 	
•الفوهات التي ليست مرفقة مع اجلهاز يجب طلبها عن طريق خدمة ما بعد البيع، 	

•اضبط احلد األدنى للصنابير، 	
مالحظة: في حالة استخدام غاز البترول السائل )G30/G31(، يجب ربط مسمار ضبط احلد األدنى للغاز حتى آخره،

هام: إذا وجدت صعوبة في تشغيل مفاتيح الشعالت يرجى االتصال بخدمة ما بعد البيع الستبدال صنبور الشعلة إذا كان به عطل،

استبدال احلاقنات )انظر جدول احلاقنات في التعليمات(

، • 	)A(انزع الشبكة
، • 	)B( انزع الشعالت

املراد  • 	 )C( باستخدام مفتاح باحلجم املناسب فك احلاقن 
استبداله،

•استبدله بحاقن مناسب لنوع الغاز اجلديد، 	
، • 	)D( أعد تركيب احلاقن في

•إذا كان لديك شعلة بعدة تيجان استخدم مفتاحاً جانبياً  	 
،)E( الستبدال احلاقن

قبل تركيب املوقد، تذكر تثبيت لوحة معايرة الغاز املرفقة مع احلاقنات 
كما في املعلومات احلالية املتعلقة مبعايرة الغاز،

 

تعديل ضبط احلد األدنى للغاز الصنابير

لضمان ضبط احلد األدنى بالطريقة الصحيحة اخلع املوقد واستمر حسب اخلطوات التالية:
؛ • اربط املسمار اللولبي لتقليل ارتفاع اللهب )-(	

، •  فك املسمار اللولبي لزيادة ارتفاع اللهب )+(	
، يجب إجراء الضبط بحيث يكون الصنبور في موضع ضبط احلد األدنى للغاز )لهب صغير(

•الهواء األولي للشعالت ال يحتاج إلى ضبط، 	

إلى موضع  •  في هذه املرحلة، قم بإشعال الشعالت، وتدوير املفاتيح من موضع احلد األقصى 	
احلد األدنى للتأكد من ثبات اللهب،

عند االنتهاء من عملية الضبط، قم بعملية إحكام منع التسرب باستخدام شمع مانع للتسرب أو أي مادة 
مناسبة،

الرجوع إلى اللوائح احمللية

تأكد أن التركيب وتوصيالت الغاز يقوم بها فني مؤهل وفقاً للوائح السالمة احمللية ومع مراعاة تعليمات الشركة املصنعة،

خدمة ما بعد البيع

قبل االتصال بخدمة ما بعد البيع، تأكد من أن لديك املعلومات التالية:
نوع العطل أو املشكلة؛ - 

؛ املوديل )مكتوب على البطاقة امللصقة بالتعليمات/ الضمان( -
املوجودة على لوحة املعايرة حتت املوقد وعلى البطاقة  -  SERVICEرقم اخلدمة الذي يلي كلمة 

امللصقة على التعليمات/ الضمان؛
عنوانك بالكامل ورقم هاتفك، - 

إذا كانت هناك إصالحات مطلوبة اتصل بـ خدمة ما بعد البيع املعتمدة، كما هو مبني في الضمان، - 



دليل حتري األعطال

إذا كان املوقد ال يعمل بالطريقة الصحيحة، وقبل استدعاء خدمة ما بعد البيع، راجع دليل حتري األعطال لتحديد املشكلة،
الشعلة ال تشتعل أو اللهب غير متساوي 1 .

تأكد مما إذا كان:
•مصدر توصيل الغاز أو الكهرباء ليس مغلق خاصة إذا كان صنبور توصيل الغاز مفتوحاً، 	

ليست فارغة، • أسطوانة الغاز )الغاز السائل( 	
•فتحات الشعالت ليست مسدودة، 	

•طرف القابس ليس متسخاً، 	
•جميع أجزاء الشعلة مت وضعها بالطريقة الصحيحة، 	

•ال يوجد تيار هواء بالقرب من املوقد، 	
املوقد ال يظل مضاًء 2 .

تأكد مما إذا كان:
•عند إشعال الشعلة، مت الضغط على املفتاح ملدة كافية من الوقت لتشغيل جهاز احلماية، 	

•فتحات الشعلة مسدودة بالقرب من املزدوجة احلرارة، 	
•طرف الوصلة ليس متسخاً، 	

.) • ضبط احلد األدنى للغاز صحيح )انظر الفقرة املناسبة	
األواني غير ثابتة 3 .

تأكد مما إذا كان:
•اإلناء من أسفل مستوي متاماً 	

•اإلناء مت وضعه في وسط الشعلة، 	
•الشبكات لم يتم تبديلها أو وضعها بطريقة خاطئة، 	

إذا استمرت املشكلة بعد عمل الفحوصات أعاله، قم باالتصال بأقرب مركز خلدمة ما بعد البيع،

تنظيف سطح املوقد

افصل الطاقة قبل إجراء اخلدمة، تنبيه

•كل األجزاء الزجاجية واملطلية يجب تنظيفها مباء دافئ ومحلول متعادل، 	
•األسطح املصنوعة من االستيلنس ستيل قد تظهر بها بقع في حالة غسلها مباء به جير أو منظفات قوية وتركها بها ملدة طويلة، أي  	 

طعام ينسكب على املوقد )ماء، صلصلة، قهوة...الخ( يجب مسحه قبل أن يجف،
•يجب تنظيفه مباء دافئ ومنظف متعادل، ثم جتفيفه بقطعة قماش ناعمة أو قطعة شمواه، انزع األوساخ املتيبسة باستخدام منظفات  	 

 خاصة باألسطح املصنوعة من االستيلنس ستيل، 
مالحظة: ال تنظف االستينلس ستيل إال بقطعة قماش ناعمة أو قطعة إسفنج،

•ال تستخدم منتجات خادشة أو أكالة أو منظفات الكلور أو منظفات األواني املصنوعة من املعدن، 	
•ال تستخدم أجهزة التنظيف بالبخار، 	
•ال تستخدم منتجات قابلة لالشتعال، 	

•ال تترك مواد حمضية أو قلوية، كاخلل أو املستردة أو امللح أو السكر أو عصير الليمون على املوقد، 	

تنظيف أجزاء املوقد

•الشبكات وأغطية الشعالت والشعالت ميكن خلعها وتنظيفها، 	
•قم بتنظيفها باليد باستخدام ماء دافئ ومنظف غير خادش، وانزع أي بقايا طعام وتأكد من عدم انسداد أي فتحة من فتحات الشعالت، 	

•اشطفه وجففه 	
•أعد تركيب الشعالت وأغطية الشعالت بالطريقة الصحيحة في أمكانها املناسبة، 	

•عند إعادة تركيب الشبكات تأكد أن منطقة حوامل األواني متوازية مع الشعلة، 	
•املوديالت اجملهزة بقوابس إشعال كهربائية وأداة للسالمة تتطلب تنظيفاً شامالً لطرف القابس لضمان التشغيل الصحيح، افحص  	 

هذه األشياء بصورة متكررة، وإذا لزم األمر قم بتنظيفها بقطعة قماش مبللة باملاء، يجب إزالة أي طعام متيبس باستخدام عود تنظيف 
األسنان أو إبرة، 

مالحظة: لتجنب تعرض جهاز اإلشعال للتلف، ال تستخدمه إذا كانت الشعالت ليست في مكانها،

إعالن التوافق مع تشريعات السوق األوروبية 
: • هذا املوقد مت تصميمه وتصنيعه وتسويقه طبقاً لـ	

؛ - )EEC 90/396 :على سبيل املثال( EC/2009/142 اشتراطات السالمة لنشرة اجملموعة االقتصادية األوروبية بشأن للغاز 
الذي يحل محل   توجهات السالمة في توجيه السوق األوربية املتعلق بأجهزة "الفولطية املنخفضة"رقم CE/2006/95 و) -

CEE/73/23 وتعديالته الالحقة(؛
، - EMC” 2004/108/EC” متطلبات احلماية في توجيه السوق األوربية

، • سطح الطهي هذا مناسب ملالمسة األطعمة ويفي باشتراطات الفقرةn من الئحة االحتاد األوروبي )CE( رقم 1935/2004	

نصائح حلماية البيئة 
التخلص من مواد التغليف

(، لهذا يجب التخلص من أجزاء التغليف اخملتلفة بطريقة مسئولة،  مادة التغليف ميكن إعادة تدويرها بنسبة %100 وهي مميزة برمز إعادة التدوير)
وضرورة املراعاة التامة للوائح السلطات احمللية التي تنظم التخلص من القمامة،

التخلص من املنتج
، - )WEEE(بشأن مخلفات األجهزة الكهربائية واإللكترونية EC/2002/96 هذا اجلهاز مت متييزه وفقاً للنشرة األوروبية

من خالل التخلص من هذا من هذا املنتج بالطريقة الصحيحة، سوف تساعد في منع النتائج السلبية احملتملة التي تضر بالبيئة  -  
وصحة اإلنسان، والتي قد تنتج بسبب التعامل غير الصحيح مع مخلفات هذا املنتج،

املوجود على املنتج أو املستندات املرفقة إلى أن هذا املنتج يجب عدم التعامل معه على أنه ضمن اخمللفات املنزلية، ولكن   يشير الرمز  -
يجب أخذه إلى نقطة جتميع مناسبة خاصة بإعادة تدوير األجهزة الكهربائية واإللكترونية،

وصف املنتج

الرموز1. شبكات حلمل القدور ميكن إزالتها

املفتاح مغلقدائرة مظللة2. شعلة سريعة

أقصى فتحة/تدفق للغازلهب كبير3. شعلة نصف سريعة

أقل فتحة أو التدفق املنخفضلهب صغير4. شعلة نصف سريعة

إشعال كهربيجنمة5. شعلة صغيرة

.6-.9 مقابض التحكم
10. زر اإلشعال الكهربي )إن وجد(

الرموز  تشير إلى مجال الطهي الذي ينشطه هذا املفتاح،
مالحظة: قد يختلف الشكل اجلمالي للموقد قليالً عن الشكل الذي في الرسم،



نصائح عملية الستخدام الشعالت

هذا املوقد به شعالت بأقطار مختلفة، من أجل أداء أفضل للشعلة يرجى مراعاة القواعد التالية:
استخدم األواني والقدور التي يكون عرض قاعدة بنفس عرض الشعالت أو أكبر  -  

بقليل )انظر اجلدول الذي على اليمني(،
استعمل فقط القدور واألواني ذات القاعدة املسطحة، - 

استخدم كمية مياه مناسبة لطهي األطعمة واترك الغطاء فوق القدر، - 
تأكد أن القدور التي على الشبكات غير بارزة خارج حافة املوقد، -  

هام: قد يؤدي االستخدام غير الصحيح للشبكات إلى تلف املوقد: ال تضع الشبكات في وضع 
مقلوب أو تقم بإمالتها على املوقد،

ال تستخدم:
األواني املصنوعة من احلديد الزهر أو األواني والقدور املصنوعة من الفخار، - 

ناشرات احلرارة مثل الشبكة املعدنية أو أي أنواع أخرى، - 
، شعلتني في آن واحد إلناء واحد )مثل غالية السمك( -

قدر طشعلة

من 24 إلى 26 سمسريع

من 16 إلى 22 سمنصف سريع

من 8 إلى 14 سمإضافي

طريقة استخدام املوقد

ال تسمح للهب الشعالت بأن ميتد خارج حافة اإلناء، تنبيه

هام: أثناء استخدام املوقد، قد تصبح منطقة املوقد كلها ساخنة،
•إلشعال إحدى الشعالت، قم بتدوير املقبض املناسب عكس اجتاه عقارب الساعة إلى ضبط أقصى لهب، 	

•اضغط املقبض على لوحة التحكم إلشعال الشعلة، 	
ثواٍن حتى يعمل اجلهاز بالطريقة الصحيحة، •  بعد إشتعال الشعلة، استمر في الضغط على املفتاح ملدة5-10 	

جهاز أمان الشعلة يقوم بإغالق إمداد الغاز إلى الشعلة إذا لم ينطفئ اللهب بشكل عارض )بسبب تيار هواء مفاجئ، توقف توصيل الغاز، غليان 
السوائل...الخ(،

ثانية، إذا لم تظل الشعلة مشتعلة بعد انتهاء الوقت، انتظر دقيقة على األقل قبل أن حتاول مرة  •  يجب عدم الضغط على املقبض أكثر من 15 	
أخرى،

 في حالة انطفاء شعالت املوقد بطريق اخلطأ قم بإطفاء مفتاح الشعلة وال حتاول إعادة تشغيلها ملدة دقيقة على األقل،
مالحظة: إذا أدت ظروف محلية معينة للغاز الذي يتم توصيله إلى جعل إشعال الشعلة أمراً صعباً، فإننا ننصح بتشغيل املوقد عن طريق تدوير 

إلى وضع اللهب الصغير،
قد تنطفئ الشعلة عند حترير املقبض، يعني ذلك أن أداة السالمة لم تسخن بدرجة كافية، في هذه احلالة، كرر اخلطوات السابقة،

األبعاد واملسافات التي يجب مراعاتها )مم(

مالحظة: في حالة تركيب ظلة شفط فوق سطح الطبخ، يُرجى مراجعة التعليمات اخلاصة 
بالظلة ملعرفة املسافات الصحيحة،

الفئة       II2H3B/P   جدول احلاقنات

نوع الغاز 
املستخدم

عالمة الشعلة
احلاقن

معدل التدفق 
احلراري املقدر

معدل 
االستهالك

سعة احلرارة 
اخملفضة كيلو وات

ضغط الغاز 
ميلي بار

احلد األقصى،املقدر،احلد األدنى،BEFRكيلو وات

الغاز الطبيعي
G20 )ميثان( 

2860,800,60لتر/ساعةY1153,00سريع

172025 1570,450,35 لتر/ساعةZ 951,65نصف سريع

950,350,30 لتر/ساعةX 721,00إضافي

الغاز الطبيعي
G25 ميثان 

3320,60 لتر/ساعةY1153,00سريع

202530 1830,35 لتر/ساعةZ 951,65نصف سريع

1110,30 لتر/ساعةX 721,00إضافي

غاز البترول 
املسال

G30 )بوتان(  

2180,60 جرام/ساعة853,00سريع

2028-3035 1200,35 جرام/ساعة631,65نصف سريع

730,30 جرام/ساعة501,00إضافي

غاز البترول 
املسال

G31 )بروبان( 

2140,60 جرام/ساعة853,00سريع

253745 1180,35 جرام/ساعة631,65نصف سريع

710,30 جرام/ساعة501,00إضافي

�معدل التدفق احلراري إعداد الطرازنوع الغاز املستخدم
)كيلو وات(

�االستهالك 
الكلي املقدر

�الهواء الالزم )م3( 
إلشعال 1 م3 من

6959,52 لتر/ساعةG20 R - 2 SR - 1 AUX 17,30 20 ميلي بار

8098,187 لتر/ساعةG25 R - 2 SR - 1 AUX 17,30 25 ميلي بار

53130,94 جرام/ساعةG30 R - 2 SR - 1 AUX 17,30 28-30 ميلي بار 

52123,80 جرام/ساعةG31 R - 2 SR - 1 AUX 17,30 37 ميلي بار

مصدر الكهرباء: 230 فولت،50 هرتز


