
گاز جدید
برای منطقه ما

روند کارها در منطقه
ما در یک نگاه

نکات مهم درباره روند تبدیل گاز طبیع ی
H به L از گاز

همیشه
در ناحیه خود

ارزیابی در کیرسپه   03.2019 از  

ارزیابی در شالکسموله و لودنشاید   10.2019 از  

ارزیابی در آلِتنا، هاگن-دال و هاگن-هوهنلیمبورگ از 01.2021  

تطبیق در کیرسپه   01.2022  از  

تطبیق در شالکسموله، الدنشاید و آلِتنا از 10.2022  

تطبیق در هاگن-دال و هاگن-هوهنلیمبورگ از 01.2023  

درباره پرسش ها، ما در دفتر گاز طبیعی در محل با کمال میل در خدمت
شما هستیم. نشانی ها و اطالعات تماس را می توانید در این وبسایت

www.enervie-vernetzt.de پیدا کنید

از اخبار
روز باخبر شوید

فقط یک کلیک فاصله است: می توانید اطالعات بیشتر، به روز رسانی
www.enervie-vernetzt.de های مربوط به

تبدیل گاز طبیعی در منطقه ما و نیز ساعات کار دفتر گاز طبیعی در ناحیه
خود را ببینید.

ناحیه تامین گاز H از سوی ما

ناحیه تامین گاز L از سوی ما

می توانید به صورت حضوری، تلفنی یا با ایمیل، با دفتر گاز ما تماس بگیرید.
پشتیبانی دفاتر گاز طبیعی را ما به شریک خود ENERVIE Service واگذار

کرده ایم.

شماره خط ویژه و رایگان 50 99 123 .0800
یا برای ما ایمیل بفرستید

erdgasumstellung@enervie-vernetzt.de



معنی تبدیل گاز طبیعی چیست؟
تبدیل گاز طبیعی در حال حاضر، پروژه بزرگ زیرساختاری برای اقتصاد است.

علت آن، تبدیل مرحله به مرحله تامین گاز از L به H است. این دو نوع گاز
از نظر مقدار متان و ارزش اشتعال اساسا باهم متفاوت هستند. همچنین برای
تضمین تامین گاز در آینده، تبدیل به گاز H در سراسر آلمان ضروری است.

گاز طبیعی در کجا تبدیل می شود؟
صرف نظر از شرکت تامین کننده گاز، خانه ها و شرکت ها در حال حاضر یا گاز

L یا گاز H دریافت می کنند. اینکه چه نوع گازی به کجا کشیده می شود و ما
چه منطقه ای را باید تطبیق دهیم، به محل سکونت ربطی ندارد.

با این حال در بیشتر نقاط منطقه ما، شما در حال حاضر گاز L دریافت می
کنید. ما به عنوان اپراتور شبکه گاز شما، مسئول تطبیق هستیم.

معنی این چیست؟
مهمترین موضوع در ابتدا: ما نیازهای شما را به صورت قابل اعتماد از شبکه
گاز خود تامین می کنیم. تبدیل برای شما هزینه ای ندارد و در صورت تغییر

مصرف انرژی، هزینه های مصرف بدون تغییر باقی می مانند.
ولی: ما به همکاری شما نیاز داریم، تا کار تبدیل با موفقیت انجام شود.

تبدیل گاز طبیعی  Erdgasumstellung
ارزیابی  Erhebung
تطبیق   Anpassung

کنترل کیفیت   Qualitätskontrolle

H تطبیق با گاز

بررسی تجهیزات
گازی شما

کیفیت باال برای
ما مهم است

U-SERV برای بررسی، یک تکنسین شرکت های همکار ما یعنی
یا NGC.TEC به خانه شما مراجعه می کند. تکنسین تجهیزات گازی

را ثبت می کند تا ما بتوانیم روش های تطبیق را تعیین کنیم و مواد
الزم را برای تطبیق با گاز H سفارش دهیم. از آنجاییکه تبدیل گاز

باید به صورت 100 درصد انجام شود، ما باید مطمئن شویم که همه
تجهیزات بدون ایراد کار می کنند. برای این منظور، تکنسین ایرادهای

احتمالی همه تجهیزات شما را بررسی می کند و کیفیت اشتعال، گاز
خروجی و تجهیزات ایمنی را کنترل می کند. اگر کارشناسان ایراداتی

را شناسایی کنند، مالک مربوطه باید نسبت به تعمیر آن توسط
متخصص اقدام کند.

در زمان تطبیق، یک تکنسین از شرکت های همکار ما
U-SERV یا NGC.Tec کار تطبیق را متناسب با روش های
تعیین شده انجام می دهد. در انجام این کار، برای مثال فشار

تنظیم می شود و یا نازلها عوض می شوند.

در هنگام تطبیق، ما همچنین کنتور گاز را می خوانیم تا یک
محاسبه دقیق از مصرف گاز L از سوی شما ممکن شود.
تکنسین سپس دوباره عملکرد بی نقص تجهیزات گازی

را کنترل می کند. به این ترتیب تطبیق موفقیت آمیز تجهیزات
گازی شما با گاز H تضمین می شود.

شرکت همکار ما ENERVIE Service مقدار 10 درصد از
کارهای مربوط به ارزیابی و تطبیق را کنترل می کند تا یک
کیفیت باال تضمین شود. در هنگام ارزیابی، تکنسین کنترل

می کند که آیا همه اطالعات الزم به طور کامل ثبت شده اند
یا نه. کنترل های ما درباره تطبیق برای آن است که تضمین
کنند تجهیزات گازی به صورت قابل اعتماد با گاز جدید کار
می کنند. کنترل ها برای ما به عنوان اپراتور شبکه بسیار مهم

هستند: ما کنترل می کنیم که آیا کارها به صورت بی نقص
پیش می روند یا نه و اینکه شما از کیفیت ما راضی هستید

یا نه.


