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تحول الغاز من  Lالى ( Hتحول في مساحة السوق)
تعرف على تحول القادم في إمدادات الغاز الخاص بك من  Lالى .H

رقم التلفون البالغ عن خلل
08 00-4 28 22 66

تحول الغاز من  Lالى  Hيجعل تعديل جميع أجهزة الغاز امر البد منه.
في السنوات القليلة المقبلة سوف تكون نسبة أقل من الغاز  Lمتوفرة من هولندا و ومن اإلنتاج المحلي األلماني.
هذا يجعل من الضروري تحويل امدادات الغاز الطبيعي في شمال وغرب ألمانيا تدريجيا من الغاز  Lإلى الغاز
( Hغاز ذو محتوى أعلى من الطاقة) و التوجه الى مصادر أخرى في أوروبا .ولهذا السبب يجب تعديل/تكييف
أجهزة الغاز من الناحية الفنية.
هذا التحول موجود في الفقرة  19aمن قانون صناعة الطاقة.
التأثيرات لكم ولمستهلكي الغاز
بالنسبة لك كمستهلك للغاز ال يتغير شيئ .سيتم تزويدك في المستقبل بالغاز الطبيعي بشكل معتمد .بل نوعية
الغاز الطبيعي تكون أف ضل .حتى أنك لن تالحظ الفرق بعد تعديل/تكييف أجهزة .تكاليف الغاز ال تتأثر مباشرة
من خالل هذا التحول.
لضمان عملية سلسة نحن بحاجة إلى دعمكم في بعض الخطوات.
من مسموح له ان يدخل منزلك أو شقتك؟
يجب على جميع الشركات التي يعملون بتكليف من  Avaconوعلى موظفيهم التعرف على أنفسهم .ويتم ذلك من
خالل هوية شركة Avaconباإلضافة إلى الهوية الشخصية .اذا كان لديك شكوك في حقيقة الشخص فقم بكتابة
االسم ثم ا سأل نا عبر الخط الهاتفي الساخن  0 53 51 – 3 99 69 09وذلك قبل السماح للشخص بالدخول.
و هذا حقك.
كيف يكون مجرى عملية التحويل بالنسبة لك؟
أوال سيتم جمع البيانات عن أجهزة الغاز الخاص بك ،و في الموعد الثاني سيتم تعديل/تكييف األجهزة.
إذا لم يكن لديك الوقت في التواريخ المذكورة فيرجى االتصال بمكتب الغاز .يمكنك العثور على الرقم في
الرسالة ال خا صة بك .مكتب الغاز سيتفق معك على موعد مناسب لك.
جمع البيانات عن أجهزة الغاز الخاصة بك
أوال ،بتكليف من قبلنا س ت قوم شركة التعديل في األسابيع القليلة القادمة باالتصال بكم ،بغية تحديد موعد لجمع
البيانات عن أجهزة الغاز الخاصة بك .في الموعد المحدد سيأتي موظف مؤهل إلى منزلك ويأخذ كل البيانات من
أجهزة الغاز الخاصة بك .وهذا يستغرق حوالي  15دقيقة.
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تعديل/تكييف أجهزة الغاز الخاصة بك
حسب نوع الجهاز ،شركة التعديل سيتصل بكم مرة أخرى قبل فترة وجيزة أو بعد تحويل نوعية الغاز بغية
تحديد موعد اخر للتعديل/تكييف .التعديل يستغرق حوالي  30دقيقة .في هذا الوقت ال يمكنك استخدام الجهاز.
ماذا يفعل فني التعديل بالضبط في أجهزة الغاز الخاصة بي؟
حسب نوع الجهاز يختلف نوع األعمال .ويتم ذلك كما هو محدد من قبل الشركة المصنعة للجهاز ويمكن أن
تتكون من األعمال التالية:
-

تغيير فوهة الموقد
فحص خلل في السالمة وعلى مقربة من أجهزة الغاز
ضبط ضغط فوهة
مراقبة عمل و وظيفة الجهاز
إنشاء خريطة الخلل ،إذا تم تحديد خلل في السالمة .يجب إزالة الخلل من قبل شركة التركيب .فهذا
االمر يتعلق ب س الم تك

هل عليك تحمل تكاليف التعديل؟
مهم :في عملية التعديل غير مسموح ألحد من ميكانيكيي التعديل ان يطلب منك المال!
مجمل التكاليف سيدفع من قبل شركة  Avaconو الحقا من خالل عملية قانونية سيتم توزيع التكاليف على جميع
مستهلكي الغاز الطبيعي.
ضمان الجودة
من أجل ضمان مستوى عال جدا في مجمل االجراءات ،سيتم مراقبة جودة  ٪10من المعدات و ذلك من قبل
شركة متخصصة مستقلة .إذا ترغب في اختيارك لهذه العملية فيتصل بك هذه الشركة مجددا.
هل سيرتفع تكاليف التدفئة أو تكاليف االستخدامات األخرى للغاز عند استخدام الغاز  Lبدال من الغاز H؟
كال .فإن تكاليف التدفئة أو تكاليف االستخدامات األخرى للغاز ال تزيد من خالل التغيير ،ألنه ال يتم احتساب
كمية الغاز بل يتم احتساب الطاقة المكتسبة.
هل تتأثر السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي؟
السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي ال تحتاج للتعديل ألن المحركات تضبط نفسها تلقائيا.
اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷرﻛﺔ  Avaconﻓﻲ اﻹﻧﺗرﻧت ﯾﻣﻛﻧك ان ﺗرى اﻟ ﻣزﯾ د ﻣن اﻟ ﻣﻌ ﻠوﻣﺎﺗﺎﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ و ﺣول ﺗﺣول ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳوق وﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن ﻣﻧطﻘﺔ ﺷﺑﻛﺔ  Avaconو اﻟﺑﻠدﯾﺎت واﻟﺷوارع اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺣوﯾل.
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