KENALI LEBIH LANJUT MENGENAI
PENGGUNAAN GAS SECARA AMAN
Selebaran ini memberikan informasi mengenai
penggunaan gas secara alami untuk para pengguna instalasi hot pot bergas yang menggunakan
sumber energi LPG atau gas alam.

Penggunaan
Barangbarang Terkait
Gas Alam Secara Aman
(Hot Pot)

Pemilahan Tungku Portabel
Berdasarkan Gas Safety Ordinance, terhitung 1 Januari
2003, semua model perangkat gas domestik, termasuk
tungku LPG portabel yang dibuat di Hong Kong,
diimpor, dijual ataupun didistribusikan untuk digunakan
di Hong Kong harus mendapat persetujuan tertulis dari
Pihak Otoritas Gas (yaitu Direktur Layanan Listrik dan
Mesin). Perangkat gas domestik yang telah disetujui
harus memiliki label GU sebagai identifikasi. Demi
keamanan, anggota masyarakat dan pihak restoran
hanya boleh membeli tungku portabel yang berlabel
GU.

Menurut Gas Safety Ordinance, semua selang gas
fleksibel yang digunakan di Hong Kong harus termasuk
jenis yang disetujui oleh Pihak Otoritas Gas (yaitu
Direktur Layanan Listrik dan Mesin). Semua selang gas
fleksible harus memiliki label tanda disetujui "EMSD
APPROVAL 機電工程署批准 GTxxxx" dan bertanggal
kadaluarsa sebaga identitas. Panjang selang gas
fleksible dibuat seminimum mungkin dan tidak melebihi
2 meter. Selain itu, selang juga harus diganti sebelum
kadaluarsa.

APPROVAL MARK
EMSD APPROVAL
EXPIRY

Proyek Instalasi Gas

XXXX
Nomor Persetujuan

Menurut Gas Safety Ordinance, semua proyek instalasi
gas, termasuk pemasangan perangkat gas dan
pemasangan selang gas fleksibel harus dilakukan oleh
Registered Gas Installers (RGI) yang terdaftar pada
kelas masing-masing dan dipekerjakan oleh Registered
Gas Contractors (RGC). Daftar RGC dan RGI tersedia
pada situs web EMSD sebagai referensi.

MM/YYYY
Bulan/Tahun

LABEL TANDA DISETUJUI
EMSD PERSETUJUAN
KADALUARSA

Periksa/servis perangkat gas secara berkala
dengan jasa RGC
Komersil - setidaknya sekali setiap 12 bulan
Domestik - setidaknya sekali setiap 18 bulan
JANGAN tinggalkan perangkat gas menyala tanpa
pengawasan
JANGAN nyalakan perangkat gas dengan alat lain
(seperti pemantik, obor atau bakaran kertas)
Jangan melebihi ambang batas perangkat
pengamanan tekanan pada tungku portabel

Penggunaan Tungku Gas Secara Aman
Gunakan perangkat gas pada area berventilasi
baik dan jauh dari bahan-bahan yang mudah
terbakar.
Saat menggunakan tabung LPG, periksa regulator
gas secara berkala dan matikan regulator saat
perangkat dimatikan.
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Saat menggunakan tungku portable, pastikan
bahwa alat masak tidak menutupi kotak tabung
LPG pada perangkat gas.

JANGAN gunakan atau perbaiki perangkat gas jika
ditemukan ada kerusakan atau diduga ada
kerusakan.

JANGAN
gunakan
dua tungku portable
berdampingan

JANGAN
gunakan
aksesoris/suku cadang
yang tidak asli

Tips untuk Menggunakan dan Menyimpan
Tabung Gas (termasuk Tabung LPG Sekali
Pakai)

Penggunaan Tabung LPG Secara Aman
(termasuk untuk Tabung LPG Sekali
Pakai)

Berdasarkan aturan dari Gas Safety Ordinance, tabung
gas tidak boleh diletakkan pada suatu tempat (di area
manapun) apabila volume air dalam tabung melebihi
dari 130 liter (sekitar 50 kg), kecuali jika telah mendapat
persetujuan oleh Pihak Otoritas Gas (yaitu Direktur
Layanan Listrik dan Mesin). Adapun kapasitas air
nominal dan besar tabung LPG secara umum terdaftar
di bawah ini:

Berdasarkan Gas Safety Ordinance, semua tabung
LPG sekali pakai yang digunakan di Hong Kong harus
sesuai dengan aturan dari Pihak Otoritas Gas (yaitu
Direktur Layanan Listrik dan Mesin).

Tipe

Ikuti benar instruksi keamanan yang tertera pada
tabung LPG sekali pakai dan pada petunjuk
penggunaan perangkat gas

Segera gunakan tabung LPG secepat mungkin
setelah dibeli dan jangan disimpan terlalu lama
Tabung LPG yang sudah dipakai harus
dikembalikan kepada distributor LPG secepat
mungkin dan JANGAN biarkan tanpa pengawasan
di tempat umum
Kecuali jika ada ketentuan khusus, tabung LPG
sekali pakai yang sudah dipakai habis dapat
diperlakukan sebagai sampah rumah tangga
Tabung LPG sekali pakai yang tidak terpakai dapat
dikembalikan kepada perusahaan penyuplai gas

0.25 - 0.26

Periksa kondisi perangkat gas dan tabung LPG
untuk memastikan bahwa perangkat gas dalam
kondisi mati dan selang penghubungnya sudah
terpasang dengan benar sebelum digunakan.

2
5

Jauhkan dari api dan sumber panas lainnya saat
memasang atau melepaskan tabung LPG sekali
pakai

JANGAN gunakan tabung LPG sekali pakai tanpa
katup berpenyegel otomatis

Saat memasang tabung LPG sekali pakai pada
tungku portabel, pastikan bahwa konektor tabung
menghadap ke atas

JANGAN gunakan tabung LPG sekali pakai di area
merokok atau area tertutup tempat pengoperasian
perangkat listrik

Setelah tersambung, periksa dan pastikan tidak ada
bau atau suara penanda kebocoran gas. Lakukan
hal ini sebelum menyalakan perangkat gas

JANGAN letakkan tabung LPG sekali pakai di atas
api atau permukaan berpijar lainnya

Kapasitas Air
Nominal (L)

Berat LPG Nominal
(kg)

Tabung LPG Sekali
Pakai (cartridge)

0.55

LPG Cylinder
Tabung LPG

4.8
12

Tolong lihat Lampiran 1 pada Aturan Pemakaian (GU06) untuk
informasi lebih lanjut mengenai kapasitas air nominal tabung LPG.

Untuk tempat komersial seperti restoran, pengguna
harus memastikan adanya sistem rotasi stok tabung
LPG sekali pakai (cartridge) yang efisien untuk
menghindari penyimpanan yang terlalu lama. Demi
mencegah kebakaran, disarankan untuk tidak
menyimpan lebih dari 50 tabung.
Simpan tabung LPG dalam posisi tegak di tempat
kering, sejuk, berventilasi baik, dan jauhkan dari
api atau sumber panas lainnya.
JANGAN simpan tabugn LPG di lantai bawah
tanah atau di dekat saluran pembuangan
JANGAN simpan tabung LPG di tempat yang
terjangkau anak-anak

Selalu gunakan perangkat gas di area berventilasi
baik dan jauh dari benda-benda yang mudah
terbakar
Habiskan semua gas yang ada dalam tabung
sebelum diganti atau dibuang
Tangani tabung LPG dengan hati-hati agar tidak
rusak
Periksa kondisi tabung LPG secara berkala dan
hubungi pihak importir atau penyuplai jika tidak
yakin

Jangan isi ulang tabung LPG sekali pakai

Hindari menghirup isi tabung LPG sekali pakai
JANGAN melubangi atau membakar tabung LPG
sekali pakai yang sudah digunakan

Untuk informasi lebih lanjut,
mohon hubungi perusahaan
penyuplai gas yang terdaftar atau
Departemen Layanan Listrik dan
Mesin di nomor 1823.

