
تمام بخاری های گازی و آب گرم کن های 

باید به طور منظم سرویس دهی گازی  

زن  دستگاه را / یک تعمیرکار مرد. شوند

تمیز می کند ، بررسی می کند که آیا به 

درستی کار می کند و تعمیرات جزئی را 

به احتمال زیاد درقرارداد . انجام می دهد

اجاره نامه شما نوشته شده است که شما 

ملزم هستید این سرویس دهی را هماهنگ 

ه این بدان معناست که شما باید ساالن. کنید

زن را / یک باریک تعمیر کار مرد

عالوه بر این،هرچند سال یک . بیاورید

بارباید یک اندازه گیری مخصوص میزان 

توسط آن بررسی . انتشار گاز انجام شود

می شود که ، آیا گازهای خروجی با 

مقررات حفاظت ازمحیط زیست مطابقت 

شما برای هردویک برچسب . دارند یا خیر

روی دستگاه خود دریافت "( نشان”)

.خواهید کرد

سرویس دهی بخاری گازی

:چگونه شما شرکتی را پیدا کنید، که کارسرویس دهی را انجام می دهد

درغیراین. زن را توصیه کنند/ شاید همسایگان یا دوستانتان بتوانند یک نصب کننده مرد

صورت شما مطمئناً شرکتی را در منطقه خود از طریق اینترنت پیدا خواهید کرد، به عنوان 

د ، ک" نصب کننده”به سادگی کلمه .مثال بااستفاده ازجستجوی انترنتی اکوسیا و یا گوگل

.پستی و محل سکونت خود را وارد کنید

در جستجوی یک : به طورمثال

:وین  ۱۶تعمیرکاردر منطقه 

آخرین اندازه گیری میزان 

در گازهای خروجی دراینجا 

بوده، دفعه ۲۰۱۶فوریه 

.است۲۰۲۱در فوریه بعدی

سرویس دهی انتشارگازاندازه گیری میزان 

"برچسب”

بیشتراوقات میتوان برروی چسب خواند ، که 

در بعضی . سرویس دهی بعدی چه زمان میباشد

مواقع نشان می دهد ،که آخرین دفعه چه زمان 

همچنان ،وقتی که )سرویس دهی انجام شده است 

(.برچسب چسبانده شده است

این . یک حلقه سال را نشان می دهد ، دیگری ماه را

دوباره ۲۰۲۰آبگرم کن باید در دسامبر سال 

.سرویس دهی شود



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.

DE

چگونه می توانم ثابت کنم که بخاری 

سرویس شده است؟

شما یک پروتکل دریافت میکنید که در آن  .۱

این پروتکل . آنچه انجام شده ، ثبت شده است

اگر مشکلی در زمینه ! را ایمن نگه دارید

گرمایش وجود داشت، باید آن را برای 

مرد خود و برای شرکتی که / صاحبخانه زن 

!تعمیرات را انجام داده ، داشته باشید

روی بخاری "( نشان)"برروی برچسب . ۲

میبینید که نوبت سرویس دهی بعدی چه 

از روی آن شما به سادگی . زمانی میباشد

میتوانید به طرف عقب محاسبه کنید که 

.سرویس دهی قبلی چه زمانی انجام شده است

مرد بخاری ها را سرویس / دودکش زن 

!نمیکند

/  شما باید خودتان به دنبال یک نصب کننده مرد

زن باشید و با او کارسرویس دهی را انجام 

.دهید

مرد یادداشتی را در راهرو / دودکش زن 

آویزان میکند که روی آن چندین قرار مالقات 

شما باید در یکی از این تاریخ ها . دیده میشود

زن نیز نگاهی به / دودکش مرد! در خانه باشید

همانطور که از نام او -بخاری می اندازد، اما 

زن وقتی / اما او مرد. پیداست او دودکش میباشد

نگاهی به بخاری بیندازد به شما هیچ فاکتوری 

/  هر دو تعمیرکارمردبهتر است . از آن نمی دهد

سالی یک بار به شما زن/ زن و دودکش مرد

.مراجعه کنند

هزینه یک سرویس دهی چقدر است؟

معموالً ! یورویی و کمتر وجود دارد ، اما شما باید مراقب آنها باشید۷۰تخفیف های ارزان قیمت

.  اینگونه شرکت ها آگهی های خود را در راهرو آویزان می کنند یا در صندوق های پستی میندازند

برخی از این شرکت های ارزان قیمت خوب کار می کنند ، اما موارد بسیاری وجود دارد که 

تا ۱۳۰برای سرویس کامل هزینه .سرویس دهی بخاری ها را با قیمت کم به درستی انجام نمیدهند

.پرداخت معموالً به صورت نقدی در درب منزل انجام می شود! را در نظر بگیرید یورویی ۱۷۰

/زن کارمند دودکش اندازه گیری میزان انتشارگاز متاسفانه هزینه جداگانه ای دارد و معموالً توسط 

وقتی زمان اندازه گیری میزان انتشار گاز رسید ،شما باید نوبت بعدی را به دود . مرد انجام می شود

مرد / این امکان هم وجود دارد که تعمیرکار زن(. به نکته بعدی مراجعه کنید)مرد بگویید / کش زن

زن خودش باید این موضوع را به شما خاطرنشان / آن مرد. بتواند خود این اندازه گیری را انجام دهد

.کند

چرا باید چنین باشد؟

فقط زمانی که بخاری تمیز و درست کار کند ، شما گاز کمتری . در مصرف انرژی و هزینه های گرمایشی صرفه جویی کنید

.مصرف میکنید 

.اگر چیزی دربخاری خراب باشد، می تواند خطرناک شود.امنیت

.  زن برخی از تعمیرات را پرداخت می کند/ فقط در صورتی که سرویس دهی منظم بخاری انجام شود، صاحبخانه مرد. مقررات 

دریافت نکنید، اگر آب گرمکن ( کامل)در غیر از آن، ممکن است شما سپرده اجاره ای خود را،هنگام بیرون شدن از آپارتمان 

.سرویس دهی نشده باشد

آیا می خواهید بدانید که چگونه بخاری خود را تنظیم کنید؟ آیا ازرادیاتورها صدایی می شنوید؟ آیا چیز . امکان پرسیدن سؤال

!  دیگری در مورد بخاری وجود دارد که شما را شگفت زده کرده؟ در وقت سرویس دهی، شما می توانید همه این موارد را بپرسید

به این دلیل گاهی اوقات رادیاتورها باید تهویه شوند و اب آن دوباره . فشار آب در سیستم گرمایش باید درست باشد: به عنوان مثال

!بپرسید که این کار در مورد شما چگونه اتفاق میافتد. پرشود

...?

§

را دایل کنید۱٢۸شماره اضطراری : اگر بوی گاز را استشمام میکنید


