Bir bakışta
bölgemizdeki süreç

Daima
yakınınızda

03.2019 itibarı ile Kierspe ikamesi

Doğal gaz ofislerimize şahsen, telefonla veya e-posta yoluyla

10.2019 itibarı ile Schalksmühle ve Lüdenscheid ikamesi
01.2021 itibarı ile Altena, Hagen-Dahl
		

ve Hagen-Hohenlimburg ikamesi

01.2022 itibarı ile Kierspe uyarlaması
10.2022 itibarı ile Schalksmühle, Lüdenscheid
ve Altena uyarlaması
01.2023 itibarı ile Hagen-Dahl
ve Hagen-Hohenlimburg uyarlaması
Sorularınız için yerel doğal gaz ofislerinde hizmetinizdeyiz.
İletişim adresi ve iletişim seçeneklerine İnternet’te
www.enervie-vernetzt.de sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz

H gazı tedarik bölgemiz
L gazı tedarik bölgemiz

ulaşabilirsiniz. Doğal gaz ofislerimiz size ortağımız ENERVIE
Service üzerinden hizmet vermektedir.
Ücretsiz hizmet hattımız 0800. 123 99 50
veya bize erdgasumstellung@enervie-vernetzt.de
adresi üzerinden e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz

Daima
güncel kalın
Sadece bir tık uzağınızda: www.enervie-vernetzt.de
adresinde, bölgemizdeki doğal gaz geçişiyle ilgili güncel
bilgileri ve bölgenizdeki doğal gaz ofislerinin çalışma saatlerini
bulabilirsiniz.

Bölgemiz için
yeni gaz tedariki
L gazından H gaz tipine geçiş süreci
hakkında bilmeniz gerekenler

Doğal gaz dönüşümü
ne anlama geliyor?
Doğal gaz geçişi şu anda gaz ekonomisinin en büyük alt yapı

Gaz
cihazlarınızın
durum tespiti

projesidir. Arkasında gaz tedarikinin adım adım L gazından

hizmeti tedarik etmek durumundadır.

H gazı
uyarlaması

kilan, icindeki metan iceniği ve kalorifik değerindendir. İkamet
yerine bağlı olarak hangi gaz çeşidinin alınacağına ve nerede

yardımınıza ihtiyacımız var.

uzmanımız tarafından basınç değişiklikleri yapılır.

tekrar kontrol eder. Bu şekilde cihazlarınızın başarılı bir şekilde

sorumluyuz.

maliyetleri de aynı kalır. Ancak: Dönüşümün gerçekleşmesi için

recektir. Dönüşüm sırasında, nozullar genellikle değiştirilir veya

sonra tesisatçı gaz sisteminin kusursuz çalışıp çalışmadığını

olarak, dönüşümden ENERVIE Vernetzt olararak biz

için ücretsizdir ve enerji tüketiminiz değişmediği sürece tüketim

tespit edilen uyarlama yöntemine göre dönüşümü gerçekleşti-

faturalandırılabilmesi için, gaz sayaçlarını da okuyoruz. Daha

bir kısmı şu anda L gazı almaktadır. Gaz şebekesi işletmecisi

bir şekilde gaz tedarik etmeye devam ediyoruz. Dönüşüm sizin

Kararlaştırılan tarihte ortak firmalarımız U-SERV veya NGC.Tec

Uyarlama esnasında, L-gaz tüketiminizin doğru bir şekilde

dönüşüm yapacağımıza karar verilir. Ancak bölgemizin büyük

Her şeyden önce en önemlisi: Şebekemizden sizlere güvenilir

yüzde 100 yapılacağından, tüm cihazların kusursuz çalıştığından

hangi bir arıza tespit ederse, mülk sahipleri profesyonel servis

capinda H-gazina gecisi 2029 yilina kadar yapmak gereklidir

Bu sizin için ne anlama
geliyor?

sipariş edebilmemiz için cihazları kaydeder. Yeni tip gaz geçişi

emisyonlarına ve güvenlik özelliklerine bakar. Uzmanlar her-

Gelecekte de gas tedarikini garanti altina almak icin, ülke

halihazırda L veya H gazı verilmektedir. Bu iki gaz türünü farkli

edebilmemiz ve H gazı uyarlaması için gerekli malzemeleri

olup olmadığına dair kontrol eder ve yanma kalitesine, egzoz

metan içeriği ve yakıt değerleri bakımından birbirinden farklıdır.

Gaz tedarikçisinden bağımsız olarak ev ve işletmelere

sizi evinizde ziyaret edecek. Tesisatçı, uyarlama yöntemini tespit

emin olmak zorundayız. Bunun için tesisatçı tüm tesisi arıza

H gazına dönüşüm süreci var. Bu iki gaz çeşidi genel olarak

Doğal gaz dönüşümü
nerede gerçekleşir?

Durum tespiti için ortak şirketlerimizden U-SERV veya NGC.Tec

H-gazına uyarlanması sağlanır.

Üstün kalite
bizim için
önemlidir

Ortağımız ENERVIE Service, üstün kaliteyi sağlamak için ikame
ve uyarlama çalışmalarının yüzde 10’unu kontrol edecektir.
İkame kontrolü sırasında bir tesisatçı tüm gerekli verilerin
alınıp alınmadığını kontrol eder. Uyarlama kontrollerimiz, gaz
cihazlarınızın yeni gaz ile sorunsuz çalıştığını sağlamak için
yapılır. Şebeke işletmecisi olarak bu kontroller bizim için çok
önemlidir: Çalışmaların kusursuz yürüyüp yürümediğini ve sizin

Erdgasumstellung = Dogal gaz gecisi
Erhebung = Uygulama
Anpassung = Ayarlama / Denkleme
Qualitätskontrolle = Kalite kontrolü

kalitemizden memnun kalıp kalmadığınızı kontrol ediyoruz.

