
: بالصیانة مختص محل عن نبحث ھكذا
 إیجاد تستطیعون قد أو ما صیانة لة/بعامل معارف أو لكم جیران نصحكم لربما
 حركم في البحث عبر منكم بالقرب الغاز تجھیزات صیانة خدمات تقدم ورشة
 :  التالي بالشكل االنترنت على )Ecosia  إیكوسیا  أو Google  جوجل(  ما بحث
.سكنكم مكان و البریدي رمزكم بحذائھا و ”Installateur“ كلمة ببساطة نكتب
غاز سخانات صیانة شركة/سمكریة عن أبحث :مثال

 : فیینا ١٦ الحي في 

 و ئةالتدف تجھیزات لكل الدوریة الصیانة
 و واجبة بالغاز العاملة المیاه سخانات

.ملزمة

 لة/عامل یقوم ، لھا الدوري الفحص خالل
 قومی الجھاز بأن بالتأكد السمكرجیة /الصیانة

 ریةضرو تصلیحات بأي ثم یرام ما على بعملھ
 عقد في مكتوبا یكون أن الجائز من .وجب إن

 مسؤولیة  الدوریة الصیانة ھذه أن اإلیجار
 يـ/تجلب أن علیك أن ذلك یعني .المستأجرین

 لذلك باإلضافة .الدوري بالكشف للقیام لة/عامال
 خاصة قیاس  بعملیة القیام أعوام بضعة بعد تجب

 یتم .Abgasmessung  الغازیة لالنبعاثات
 اتاالنبعاث ھذه قیمة  كانت إذا مما التحقق خاللھا
 البیئة حمایة اتفاقیات علیھ تنص ما و تتوافق

Umweltschutzbestimmungen.  سیتم 
 كال لتتبع اثنتین  Pickerl  لصاقتین إلصاق

.العملیتین

صیانة مدافئ وسخانات الغاز

صیانة قیاس االنبعاث 

!Pickerl المتتبعة الالصقة
 القادم الموعد على اللصاقة من نستدل أن إما

 تمت  متى ترینا أنھا أو الغاز سخان لصیانة
.)وضعھا تم متى أي( مرة آخر الصیانة

 لثانیةا و الشھر األولى الحلقة تعین :الصورة في
 ادمالق الصیانة موعد أن اللصاقة من نقرأ .العام

.٢٠٢٠ دیسمبر / األول كانون في سیكون

 قیاس  جولة آخر كانت
 في ھنا الغازي لالنبعاث

 و ٢٠١٦  فبرایر/شباط
 في تلیھا القادمة
.٢٠٢١ فبرایر/شباط



Hergestellt durch EB Plus - Arge Energieberatung und Umweltbildung (www.ebplus.at) im Auftrag der Caritas Österreich 2020. Ermöglicht 
durch die Förderung der Rexel Austria GmbH. Symbol „Hand und Geld“: VisualPharm (CC BY 4.0). Zeichnungen: Horst Pohl. AR

؟ تمت قد الصیانة بأن التدلیل لي كیف
 /  البروتوكو تستلمون االنتھاء، بعد1.

 لالعم تم قد ما كل فیھ مسجل محضرا
 بھ االحتفاظ وجب .الكشف أثناء علیھ
 ال مشكلة وقوع حال سیلزمكم !جیدا
 ة/المؤجر أمام ھامة كوثیقة ، هللا سمح

Vermieter/in صاحبة الشركة أو 
.الفحص ورشة

 تتبع Pickerl  المتتبعة اللصاقة تفید2.
 كنیم .القادمة الصیانة و الفحص دورة
 ابحسابن تم، قد سابق موعد تتبع

 x  عالمة من بدءا رجوعا، التاریخ
  .مستحق مستقبلي لموعد المعینة

 یصونون ال المداخن منظفات و منظفوا
!المدافئ
 Installateur/in  عن البحث

 یةالدور للصیانة ورشة أو سمكریة/سمكري
.مسؤولیتكم الغاز مدافئ و لسخانات

 أو  المداخن تنظیف ورشة بالمقابل تعلن
Rauchfangkehrer/in إلیكم قدومھا عن 

 عدة تتضمن البناء بھو في ورقة بتعلیق ،
 مع اقااتف مسكنكم في التواجد علیكم ، مواعید
 ذهھ بین من تختاروا أن علیكم یعني .إحداھا
 !ستقبالھمال البیت في فیھ تتواجدون یوما األیام
 انالسخ أو المدفأة على الورشة تلقي سوف
 سیكون اسمھم في العبرة و لكن نظرة،

 بكل .Rauchfang  المدخنة على تركیزھم
 .كمل فاتورة بصرف الورشة ھذه تقوم ال حال
 خنالمدا تنظیف و الغاز صیانة ورشة من كل

.السنة في مرة سیشرفونكم

لماذا كل ذلك ؟
. ثیراعندما تكون المدفأة أو السخان یعمالن بالشكل األمثل لن یستھلكا غازا كفقط . توفیرا للطاقة و مصاریف التدفئة

.وجود أي خلل أو عائق في صمامات السخان بالغاز خطر محدق. األمان

و عدم . االلتزام بالكشف الدوري للسخانات و المدافئ ستتحمل الھیئة المؤجرة تكالیف بعض اإلصالحاتعندفقط . التزما بالقانون
.عند انتھاء العقد واالنتقال Mietkautionالكفالة ) كل(االلتزام سیؤدي في نھایة األمر إلى عدم استرجاع 

د تلحظون أن أمرا قد تریدون معرفة كیفیة التحكم بالسخان؟ قد یصدر السخان أصواتا تنم عن خلل ما ؟ ق. فرصة دوریة لالستفسار
فمثال، ). كرجیةالسم(ما لیس على ما یرام في المدفأة؟ لكم أن تسألوا و تستفسروا ما شئتم بھذا الخصوص لدى حضور ورشة الصیانة 

ریغ یتم أحیانا لذلك تف. ھذا الضغط یتم التحم بھ و تولیفھ، )Wasserdruck(تحتوي إحدى صمامات السخان على ماء یسبب ضغطا 
)Entlüften (خانكمسیجدر بكم السؤال عن الكیفیة التي تقام بھا ھذه العملیة على . الصمام من الھواء و تعبئتھ بالماء من جدید!

...?

§

128أتصل إذا بھذا الرقم ؟ !غازكأني أشتم رائحة 

كم تكلف الصیانة؟
 الحذر یجب  .أقل  فما یوروا ٧٠  إلى الخدمة سعرب  تصل ما الرخیصة العروض من ھناك

 بھا ىیلق أو المبنى مدخل في الرخیصة الخدمات إعالنات تعلق ما غالبا !عروض ھكذا من
 من راكثی أن إال جیدة صیانتھا و متقن عملھا الورشات ھذه بعض .البرید صنادیق في

 فیھا تمت لم الرخیصة العروض ھذه ألصحاب الصیانة مھمة توكیل فیھا تم التي الحاالت
 و یةحرف و دقیقة صیانة أن بالحسبان یؤخذ .یستدعي و األمر یتوجب كما الصیانة
!غالبا الباب على نقدا  تدفع !یوروا ١٧٠ و ١٣٠ بین ستكلف صحیحة

 ما غالبا و أكثر لألسف Abgasmessung  الغازیة االنبعاثات  قیاس عملیة تكلف
 وجب االنبعاث قیاس عملیة میعاد حلول عند .)مدخنجیة(  المداخن تنظیف ورشة تتوالھا
 في یضاأ یمكن و .)التالیة النقطة تنظر(  .بأنفسكم المداخن تنظیف ورشة إخبار علیكم

 .العملیة ھذه )السمكریة(الغار لتجھیزات المعتادة الصیانة ورشة تتولى أن أخرى حاالت
.الشأن بھذا إعالمكم ھم علیھم الحال ھذه في


