نظرة عامة على سير
العمليات في منطقتنا
بدءا من 03.2019
ً

بدءًا من 10.2019

التحقق من األجهزة في كيرشبة
التحقق من األجهزة في شوكسموهل ولودنشايد

	التحقق من األجهزة في آلتنا وهاغن-دال وهاغن
بدءا من 01.2021
ً
هوهنليمبورغ

بدءا من 01.2022
ً

املالئمة التقنية في كيرشبة

	املالئمة التقنية في شوكسموهل ولودنشايد
بدءًا من 10.2022
وآلتنا

بدءًا من 01.2023

املالئمة التقنية في هاغن-دال هاغن هوهنليمبورغ

يُسعدنا الرد على أي أسئلة تتراود داخل أذهانك في مكاتب توصيل الغاز

الطبيعيُ .يكن العثور على العناوين ومعلومات عن كيفية التواصل

من خالل الرابط املتاح على اإلنترنت www.enervie-vernetzt.de

نحن على
دائما
مقربة منك
ً
ُيكنك االتصال مبكاتب توصيل الغاز الطبيعي اخلاصة بنا بصفة

شخصية أو عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني .يُشرف شريكنا
 ENERVIE Serviceعلى اخلدمات التي تقدمها مكاتب توصيل الغاز
الطبيعي.

اخلط الساخن اجملاني هو 0800. 123 99 50
أو ُيكنك مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني

erdgasumstellung@enervie-vernetzt.de

تابع كل ما
هو جديد

مبجرد نقرة بسيطة على :الرابط  www.enervie-vernetzt.deسوف

جتد املزيد من املعلومات والتحديثات احلالية حول تغيير الغاز الطبيعي
في منطقتنا وكذلك ساعات عمل مكاتب توصيل الغاز الطبيعي
في منطقتك.

منطقة توصيل الغاز مرتفع القيمة احلرارية لدينا
منطقة توصيل الغاز منخفض القيمة
احلرارية لدينا

إمدادات غاز
جديدة في منطقتنا

معلومات مهمة بخصوص تغيير الغاز منخفض
القيمة احلرارية إلى الغاز مرتفع القيمة احلرارية

ماذا يعني تغيير الغاز الطبيعي؟
يُعد تغيير الغاز الطبيعي حاليًا أكبر مشروع للبنية التحتية في صناعة

الغاز .والسبب وراء ذلك هو التحويل التدريجي إلمدادات الغاز من الغاز

التحقق من جهاز
الغاز اخلاص بك

إلجراء التحقق من األجهزة ،سيقوم فني تركيب تابع

لشركاتنا الشريكة  U-SERVأو  NGC.Tecبزيارتك في
املنزل .يسجل فني التركيب أجهزة الغاز حتى نتمكن

من حتديد طريقة املالئمة التقنية وطلب املواد الالزمة
للمالئمة مع الغاز مرتفع القيمة احلرارية .ونظرًا ألن

منخفض القيمة احلرارية إلى الغاز مرتفع القيمة احلرارية .يختلف هذان

عملية تغيير الغاز ستتم بصورة شاملة وكاملة ،نحتاج

النوعان من الغاز بشكل رئيسي في محتواهما من امليثان وقيمتهما

إلى التأكد من أن جميع األجهزة تعمل بشكل صحيح.

أيضا ،من الضروري
احلرارية .ومن أجل حماية إمدادات الغاز في املستقبل ً

ومن ثم ،يتحقق فني التركيب من اجلهاز بأكمله بحثًا عن
أي عيوب ويفحص مستوى جودة االحتراق وانبعاثات العادم

إجراء التحويل على مستوى البالد إلى الغاز مرتفع القيمة احلرارية.

وميزات السالمة .إذا اكتشف الفنيون اخملتصون وجود

عيوب ،يجب أن يقوم املالك باإلصالح لدى فني متخصص.

أين سيتم حتويل الغاز الطبيعي؟
بغض النظر عن اجلهة اخملتصة بتوصيل الغاز ،يتم إمداد املنازل والشركات

حاليًا إما بالغاز منخفض القيمة احلرارية أو الغاز مرتفع القيمة احلرارية.
ما نوع الغاز الذي يتعني علينا توصيله  -والتحويل إليه  -استنادًا إلى مكان

املواءمة التقنية
للغاز مرتفع القيمة
احلرارية

إقامتنا .ال تزال أجزاء كبيرة في منطقنا حتصل على إمدادات غاز منخفض

أهم ما في املوضوع هو أننا :نواصل تزويدك بالغاز بشكل موثوق

االستهالك كما هي عند عدم حدوث تغيير في استهالك الطاقة .ولكن:
نحن بحاجة إلى مساعدتك لنجاح عملية التحويل.

Erdgasumstellung

التحويل إلى الغاز الطبيعي

Anpassung

موائمة

Erhebung

Qualitätskontrolle

إزالة

مراقبة اجلودة

الضغط أو استبدال الفوهات.

أيضا حتى
أثناء عملية املالئمة التقنية ،نقرأ عداد الغاز ً

يتسنى إصدار فواتير بقيم دقيقة ملقدار ما مت استهالكه من

أخرى من التشغيل السليم ألجهزة الغاز .وهذا األمر يضمن

اجلهة اخملتصة بتوصيل الغاز.

من شبكة الغاز لدينا .تتم عملية حتويل الغاز مجانًا وتظل تكاليف

للطريقة املتفق عليها .سيقوم حينها بتعديل مستوى

الغاز منخفض القيمة احلرارية .يتحقق فني التركيب مرة

القيمة احلرارية حتى وقتنا هذا .نتحمل مسؤولية حتويل اجلهاز باعتبارنا

ماذا يعني هذا بالنسبة لك؟

في موعد املواءمة التقنية املُدد ،سيقوم فني تركيب تابع
وفقا
لشركاتنا الشريكة  U-SERVأو  NGC.Tecباملالئمة ً

جناح املالئمة التقنية لألجهزة للغاز مرتفع القيمة احلرارية.

اجلودة العالية
مهمة بالنسبة لنا

يتحكم شريكنا  ENERVIE Serviceفي نسبة  10باملائة
من أعمال التحقق من األجهزة واملالئمة التقنية لضمان

التمتع بجودة عالية .باستخدام أدوات التحقق من األجهزة
 ،يقوم فني تركيب بالتحقق مما إذا كانت جميع البيانات

املطلوبة قد مت تسجيلها بالكامل .تضمن أدوات رصد

املسح التسجيلي اخلاصة بنا تشغيل أجهزة الغاز بنوع
الغاز اجلديد بشكل موثوق .تتسم أدوات الرصد بأهمية

بالغة لنا كمشغلي شبكات :نتحقق مما إذا كان العمل

يسير بسالسة وتشعر بالرضا عن اجلودة.

