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∫ÈÏÏÎ†Ú„ÈÓ
גז�הוא�מקור�אנרגיה�בטוח�,רב-שימושי�,חסכוני�ונקי�לסביבה;�לכן�השימוש�בו�נפוץ�מאוד�לצרכי�הבית�כגון�:בישול�,אפיה�,חימום
גז�הוא�מקור�אנרגיה�בטוח�,רב-שימושי�,חסכוני�ונקי�לסביבה;�לכן�השימוש�בו�נפוץ�מאוד�לצרכי�הבית�כגון�:בישול�,אפיה�,חימום
מים�מיידי�,הסקת�חדרי�מגורים�וכן�לבילוי�בשעות�הפנאי�:במנגל�על�גרילי�גז�,נופש�וקמפינג�עם�גזיות�,תאורת�גז�ועוד...
מים�מיידי�,הסקת�חדרי�מגורים�וכן�לבילוי�בשעות�הפנאי�:במנגל�על�גרילי�גז�,נופש�וקמפינג�עם�גזיות�,תאורת�גז�ועוד...
פעולתם�של�מכשירי�הגז�מעניקה�תוצאות�מיידיות��-חימום�מים�מיידי�,החום�ממכשירי�חימום�הוא�נעים�ומתפשט�מייד.
פעולתם�של�מכשירי�הגז�מעניקה�תוצאות�מיידיות��-חימום�מים�מיידי�,החום�ממכשירי�חימום�הוא�נעים�ומתפשט�מייד.
בעידן�של�מודעות�הולכת�וגוברת�לאיכות�הסביבה�ושמירה�על�כדור�הארץ�ואקלימו�,השימוש�בגז�תורם�לאיכות�הסביבה.
בעידן�של�מודעות�הולכת�וגוברת�לאיכות�הסביבה�ושמירה�על�כדור�הארץ�ואקלימו�,השימוש�בגז�תורם�לאיכות�הסביבה.
הגז�הוא�דלק�ידידותי�ביותר�לסביבה�,בהשוואה�לדלקים�אחרים.
הגז�הוא�דלק�ידידותי�ביותר�לסביבה�,בהשוואה�לדלקים�אחרים.
הגז�הינו�מקור�אנרגיה�נקי�ששריפתו�אינה�מזהמת�את�האויר�,את�האדמה�ואת�המים.
הגז�הינו�מקור�אנרגיה�נקי�ששריפתו�אינה�מזהמת�את�האויר�,את�האדמה�ואת�המים.
הגז�הינו�מקור�אנרגיה�חסכוני�ויעיל�,כך�למשל�כמות�האנרגיה�בגז�הנדרשת�להרתחת�ליטר�מים�הינה�פחותה�בהשוואה
הגז�הינו�מקור�אנרגיה�חסכוני�ויעיל�,כך�למשל�כמות�האנרגיה�בגז�הנדרשת�להרתחת�ליטר�מים�הינה�פחותה�בהשוואה
לדלקים�אחרים.
לדלקים�אחרים.
פיתוחם�של�מכשירי�גז�כגון�מחמם�המים�המיידי�,המחמם�רק�את�כמות�המים�הנדרשת�בזמן�השימוש�,הגדילה�עוד�יותר�את
פיתוחם�של�מכשירי�גז�כגון�מחמם�המים�המיידי�,המחמם�רק�את�כמות�המים�הנדרשת�בזמן�השימוש�,הגדילה�עוד�יותר�את
כדאיות�השימוש�בגז�כמקור�אנרגיה�מרכזי�בבית.
כדאיות�השימוש�בגז�כמקור�אנרגיה�מרכזי�בבית.
שמירה�על�כללים�בסיסיים�שיפורטו�להלן�,תאפשר�לכם�להפיק�מהשימוש�בגז�תועלת�וביטחון�מירביים.
שמירה�על�כללים�בסיסיים�שיפורטו�להלן�,תאפשר�לכם�להפיק�מהשימוש�בגז�תועלת�וביטחון�מירביים.
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ÌÈ¯È˘ÎÓÏ†˙Â¯È˘Â†Ê‚†˙Î¯ÚÓ†˙˜˙‰
ÆÌÈ··ÂÁÏ†‰„Â·Ú†‡Ï†‡È‰†Ê‚†˙Î¯ÚÓ†˙˜˙‰
ע"פ�חוק��-התקנת�מתקן�או�מכשיר�גז�,או�עבודה�על�כל�חלק�של�מערכת�הגז��-חייבת�להתבצע�ע"י�בעל�מקצוע�מורשה.
אחוז�גבוה�של�תאונות�הקשורות�בגז�נגרמות�כיוון�שאנשים�לא�מורשים�ניסו�להתקין�או�לטפל�במתקן�או�במכשיר�גז�-
לטכנאים מורשים בלבד.
התקנת גז היא ענין
התקנת�גז�היא�ענין�למומחים.
בכל�מקרה�של�תקלה�,התקנה�חדשה�,או�אם�אינכם�בטוחים�בתקינותו�של�מכשיר�הגז�שברשותכם-פנו�אל�אמישראגז.
דאגו�לגישה�חופשית�אל�ברזי�הביטחון�)ברזי�קיר(�,אל�תציבו�רהיטים�או�חפצים�המקשים�על�הגישה�בעת�הצורך.
דאגו�שברזי�הביטחון�,אליהם�מחוברים�מכשירים�,יהיו�במצב�סגור�כשהמכשיר�אינו�בפעולה.
לצורך התקנה או שינוי במערכת הגז התקשרו לאחד מסניפי אמישראגז (ראו רשימה בגב העלון או באתר
לצורך�התקנת�גז�או�שינוי�התקשרו�לאחד�מסניפי�אמישראגז�)ראו�רשימה�בגב�העלון(�הפרוסים�ברחבי�הארץ.
האינטרנט של החברה) הפרוסים ברחבי הארץ.
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אלה:
הבטיחות קודמת לכל על כן זיכרו כללים יסודיים
הבטיחות�קודמת�לכל�על�כן�זיכרו�כללים�יסודיים�אלה:
אין�להדליק�אש�או�לגרום�לניצוצות�בקרבת�המיכלים.
המיכלים.
אין להדליק אש או לגרום לניצוצות בקרבת
יש�להקפיד�על�מצבו�התקין�של�הצינור�הגמיש�.שימו�לב�שצינור�הגומי�מחובר�היטב�לפית�הברז
לפית הברז
יש להקפיד על מצבו התקין של הצינור הגמיש .שימו לב שצינור הגומי מחובר היטב
מצד�אחד�,למכשיר�מצד�שני�ומהודק�בשתי�הקצוות�באמצעות�חבקים�יעודיים.
יעודיים.
מצד אחד ,למכשיר מצד שני ומהודק בשתי הקצוות באמצעות חבקים
בהדליקכם�את�המבער�,החזיקו�את�הגפרור�הבוער�לידו�לפני�פתיחת�ברז�הגז�של�המכשיר.
בהדליקכם את המבער ,החזיקו את הגפרור הבוער לידו לפני פתיחת ברז הגז של המכשיר.
לאחר�השימוש�במכשיר�ולפני�לכתכם�לישון�,יש�לסגור�את�כל�הברזים�של�המכשיר�ואת�ברז�הבטחון.
לאחר השימוש במכשיר ולפני לכתכם לישון ,יש לסגור את כל הברזים של המכשיר ואת ברז הבטחון.
חובה�לערוך�בדיקה�תקופתית�למערכת�הגז�,אחת�ל�5-שנים�ע"י�טכנאי�מורשה.
חובה לערוך בדיקה תקופתית למערכת הגז ,אחת ל 5-שנים ע"י טכנאי מורשה.
הוראות�לצרכנים�המחוברים�למתקן�מיכלי�גז�:
הוראות לצרכנים המחוברים למתקן מיכלי גז:
יש�לשמור�כי�לא�ימצאו�חומרים�דליקים�כגון�עשבים�בקרבת�המיכלים.
יש לשמור כי לא ימצאו חומרים דליקים כגון עשבים בקרבת המיכלים.
ודאו�כי�המיכלים�יציבים�וניצבים�על�משטח�יציב.יציב.
ודאו כי המיכלים יציבים וניצבים על משטח
ודאו�כי�המיכלים�נמצאים�מחוץ�לבית�במקום�מאוורר�היטב.
ודאו כי המיכלים נמצאים מחוץ לבית במקום מאוורר היטב.
אין�לחשוף�את�המיכלים�למקור�חום�חיצוני.
אין לחשוף את המיכלים למקור חום חיצוני.
בעוזבכם�את�הדירה�לזמן�ממושך-יש�לסגור�גם�את�הברזים�של�המיכלים.
בעוזבכם את הדירה לזמן ממושך-יש לסגור את הברזים של המיכלים.
www.amisragas.co.il
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הוראות לצרכנים במרכזית גז:
הוראות�לצרכנים�במרכזית�גז
מרשת הגז בשעת הצורך ,קיים ברז בטחון ראשי לדירתכם.
כדי לאפשר ניתוק דירתכם

כדי�לאפשר�ניתוק�דירתכם�מרשת�הגז�בשעת�הצורך�,קיים�ברז�בטחון�ראשי�לדירתכם�.דאגו�לברר�את�מיקומו
או להפעילו מכל
דאגו לברר את מיקומו כדי להבטיח ניתוק דירתכם מרשת הגז בעת הצורך .אם אינכם יכולים לאתר אותו
כדי�להבטיח�ניתוק�דירתכם�מרשת�הגז�בעת�הצורך�.אם�אינכם�יכולים�לאתר�אותו�או�להפעילו�מכל�סיבה�שהיא,
סיבה שהיא ,התקשרו לסניף אמישראגז הקרוב לביתכם.
התקשרו�לסניף�אמישראגז�הקרוב�לביתכם.
התקשרו מיד
המיכלים,
של
הראשי
למתקן
סמוך
או
המונים
ארון
באם הרגשתם בריח גז בחדר המדרגות של הבנין ,על יד
באם�הרגשתם�בריח�גז�בחדר�המדרגות�של�הבנין�,על�יד�ארון�המונים�או�סמוך�למתקן�הראשי�של�המיכלים,
לסניף אמישראגז ומחוץ לשעות העבודה לטל' חירום מס' .03-6417274
התקשרו�מיד�לסניף�אמישראגז�ומחוץ�לשעות�העבודה�לטל'�חירום�מס'�.03-6417274
במקרה של הפסקה באספקת הגז לבנין  -יש לסגור את ברזי המכשירים ואת ברזי הבטחון של כל מכשירי הגז שברשותכם.
במקרה�של�הפסקה�באספקת�הגז�לבנין��-יש�לסגור�את�ברזי�המכשירים�ואת�ברזי�הבטחון�של�כל�מכשירי�הגז�שברשותכם.
עם חידוש אספקת הגז לאחר ניתוק ,הקפידו ובידקו שכל ברזי המכשירים יהיו סגורים.
עם�חידוש�אספקת�הגז�לאחר�ניתוק�,הקפידו�ובידקו�שכל�ברזי�המכשירים�יהיו�סגורים.
כאשר�המתקן�אינו�בשימוש�זמן�ממושך�,הקפידו�ובידקו�שכל�ברזי�המכשירים�יהיו�סגורים.
כאשר המתקן אינו בשימוש זמן ממושך ,הקפידו ובידקו שכל ברזי המכשירים יהיו סגורים.
הקפידו�על�סגירת�ברז�הבטחון�הראשי�לדירתכם�ועל�סגירת�ברז�הבטחון�הנמצא�על�הקיר�בדירתכם.
בדירתכם.
הקפידו על סגירת ברז הבטחון הראשי לדירתכם ועל סגירת ברז הבטחון הנמצא על הקיר
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חובה לערוך בדיקה תקופתית למערכת הגז הביתית שלכם במקרים הבאים:
חובה�לערוך�בדיקת�תקינות�ובטיחות�למערכת�הגז�הביתית�שלכם�במקרים�הבאים:
אחת ל 5-שנים  -בדיקה כוללת של מערכת הגז.
אחת�ל�5-שנים��-בדיקה�כוללת�של�מערכת�הגז.
אחת לשנה  -למחמם מים עם ארובה אטמוספרית המותקן בתוך הבית או במרפסת מקורה.
אחת�לשנה��-למחמם�המים�או�לתנור�הסקה�עם�בעירה�גלויה�)אטמוספרי(�המותקן�בתוך�הבית�או�במרפסת�מקורה
למועד איסור המשך השימוש ,ראה פירוט בעמוד  12בעלון.
ולתנור�הסקה�אטמוספרי�המותקן�במסתור�כביסה.
אם נעשה שינוי במערכת הגז או בסביבת התקנת המערכת.
אם�נעשה�שינוי�במערכת�הגז�או�בסביבת�התקנת�המערכת.

להזמנת בדיקת תקינות צלצלו לסניף אמישראגז הקרוב למקום מגוריכם (ראו

להזמנת�בדיקת�תקינות�צלצלו�לסניף�אמישראגז�הקרוב�למקום�מגוריכם�)ראו�רשימה�בגב�בעלון(
רשימה בגב העלון או באתר האינטרנט של החברה).
ותאמו�את�הבדיקה.
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לגז�במצבו�הטבעי�אין�ריח�,לכן�,כדי�להבטיח�בטחון�מירבי�,הוסיפו�לו�באופן�מלאכותי�ריח�מיוחד�,המאפשר
הבחנה�מיידית�בעת�דליפה.

אם�הרגשתם�בדליפה�)ריח�גז(�פעלו�באופן�הבא:

108

אין�להפעיל�מתגי�חשמל�כדי�למנוע�הווצרות�ניצוץ.
סיגרו�את�ברזי�הגז�של�המכשירים.
סיגרו�את�ברז�הבטחון�על�יד�המכשיר�ואת�ברזי�המיכלים�.באם�הנכם�צרכנים�המקבלים�אספקת�גז�מרכזית�-
סיגרו�גם�את�ברז�הניתוק�הראשי�הנמצא�בארון�המונים.
כבו�כל�אש�גלויה.
פיתחו�את�החלונות�והדלתות�ואווררו�את�החלל.
קיראו�לשירות�אמישראגז�באמצעות�הסניף�הקרוב�לביתכם�או�באמצעות�מוקד�החרום�)ראו�רשימה�בגב�העלון(.
קיראו לשירות אמישראגז באמצעות הסניף הקרוב לביתכם או באמצעות מוקד החרום (ראו רשימה בגב העלון
או באתר האינטרנט של החברה).
www.amisragas.co.il

¯ÁÂË·†Ê‚†¯È˘ÎÓ†˙˘ÈÎ
כאשר אתם קונים מכשיר גז חדש:
כאשר�אתם�קונים�מכשיר�גז�חדש:

תנור�בישול�ואפיה�,מחמם�חדר�,מחמם�מים�וכו'�-ודאו�שמכשיר�זה�הינו�מתוצרתה�של�חברה�רציניתרצינית בעלת ידע
תנור בישול ואפיה ,מחמם חדר ,מחמם מים וכו'  -ודאו שמכשיר זה הינו מתוצרתה של חברה
בעלת�ידע�ומוניטין�,וודאו�שהמכשיר�עצמו�מתאים�לדרישות�הבטיחות�והתקנים.
ומוניטין ,וודאו שהמכשיר עצמו מתאים לדרישות הבטיחות והתקנים.
שימו�לב!�קיימים�הרבה�סוגי�מכשירים�בשוק�ולא�כולם�עומדים�בדרישות�הבטיחות�הדרושות.
שימו לב! קיימים הרבה סוגי מכשירים בשוק ולא כולם עומדים בדרישות הבטיחות הדרושות.
בטחונכם�הוא�ברכישת�המכשיר�מחברה�הידועה�בהקפדה�על�טיב�ובטיחות�מוצריה.
בטחונכם הוא ברכישת מכשיר מחברה ידועה בהקפדה על טיב ובטיחות מוצריה.
שיקול�נוסף�ברכישה�הוא�יכולת�היצרן�למתן�שירות�תיקונים�והבטחת�חלקי�חילוף�למכשירים�לאורך�שנים�רבות.
שנים רבות.
שיקול נוסף ברכישה הוא יכולת היצרן למתן שירות תיקונים והבטחת חלקי חילוף למכשירים לאורך
מכשירים�אשר�נמכרים�על�ידי�אמישראגז�,בנוסף�לעמידתם�בכל�כללי�הבטיחות�,עומדים�גם�בתקנים�ישראלים
ואחרים�אשר�הינם�הכרחיים�בכל�מכשיר�צורך�גז.
עומדים בכל כללי הבטיחות ,בתקנים ישראלים ותקנים אחרים הנדר־
מכשירים אשר נמכרים על ידי אמישראגז
רק�מכשירים�כאלו�משווקים�על�ידינו�וזאת�ערובתכם�כי�תהנו�ממכשיר�מעולה�,בטוח�ועם�בטחון
שים לכל מכשיר צורך גז.
לשירות�וחלקי�חילוף�לשנים�ארוכות.
רק מכשירים כאלו משווקים על ידינו וזאת ערובתכם כי תהנו ממכשיר מעולה ,בטוח ועם בטחון לשירות וחלקי
חילוף לשנים ארוכות.
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¯ÁÂË·†Ê‚†¯È˘ÎÓ†˙˘ÈÎ
הכירו�את�מכשיר�הגז�שלכם

מכשיר�הגז�שלכם�ישרת�אתכם�שנים�ארוכות�כל�עוד�אתם�משתמשים�בו�בצורה�נכונה�.כל�מכשיר�חדש�מצוייד
בהוראות�שימוש�והפעלה�אשר�מתארות�ומסבירות�את�אופן�השימוש�בו�.קראו�בעיון�הוראות�אלו�ונהגו�על�פיהן.
שמרו�על�הוראות�השימוש�ומפעם�לפעם�עיינו�בהן�שוב�לצורך�רענון.

מכשירים�ישנים�ומשומשים
נסיון�העבר�מראה�שהרבה�תאונות�נגרמות�כתוצאה�משימוש�במכשירים�לא�תקינים�אשר�לא�היו�בשימוש�זמן
ממושך�או�שנרכשו�מיד�שניה�.חיבור�מכשיר�ישן�או�חדש�לרשת�הגז�יעשה�אך�ורק�ע"י�טכנאי�גז�מוסמך.
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˙ÌÂÓÈÁ†¯Â
הוראות�בטיחות
השימוש במכשיר יהיה אך ורק בהתאם להוראות השימוש המצורפות למכשיר.
השימוש�במכשיר�יהיה�אך�ורק�בהתאם�למצויין�בספר�הוראות�השימוש�המצוי�ברשותכם.
לפני השימוש ודאו שהמכשיר שברשותכם הינו תקין .שימו לב במיוחד למכשיר שעבר טלטול עקב איחסון ,העברת דירה וכו'.
לפני�השימוש�ודאו�שהמכשיר�שברשותכם�הינו�תקין��,שימו�לב�במיוחד�למכשיר�שעבר�טלטול�עקב�איחסון�,העברת�דירה�וכו'.
הקפידו על מצבו התקין של הצינור הגמיש .שימו לב שאורכו אינו עולה על  3מ' ,שהצינור יהיה מחובר היטב לברז הקיר מצד אחד,
הקפידו�על�מצבו�התקין�של�הצינור�הגמיש�,שימו�לב�שאורכו�אינו�עולה�על��3מ'�,שהצינור�יהיה�מחובר�היטב�לברז�הקיר�מצד�אחד,
למחמם מצד שני ובשתי הקצוות מהודק באמצעות חבקים יעודיים.
למחמם�מצד�שני�,ובשתי�הקצוות�מהודק�באמצעות�חבקים�יעודיים.סמ"ר לפחות ובנוסף קיימת דלת או חלון הניתנים לפתיחה.
הקפידו לוודא שקיים פתח איוורור קבוע לאוויר החוץ בשטח של 270
הקפידו�לוודא�שקיים�פתח�אוורור�לאוויר�החוץ�בשטח�של��270סמ"ר�לפחות�ובנוסף�קיימת�דלת�או�חלון�הניתנים�לפתיחה.
אין להשתמש במכשיר חימום בחדר שנפחו קטן מ 10-מ"ק.
אין�להפעילו�בחדרי�שינה�או�חדרי�רחצה.
אין�להשתמש�במכשיר�חימום�,אלא�רק�בחדר�מאוורר�היטב�.
אין להפעילו בחדרי שינה או חדרי רחצה.
אין להשתמש במכשיר חימום ,אלא רק בחדר מאוורר היטב.
הרחיקו�מסביבתו�הקרובה�של�המחמם�חומרים�מתלקחים�למינהם.
למיניהם.
הרחיקו מסביבתו הקרובה של המחמם חומרים מתלקחים
באם�המכשיר�אינו�מצוייד�בהצתה�אלקטרונית�לצורך�הפעלת�המכשיר�,קרבו�גפרור�דולק�אל�המבער�לפני�פתיחת�ברז�הגז.
באם המכשיר אינו מצוייד בהצתה אלקטרונית לצורך הפעלת המכשיר ,קרבו גפרור דולק אל המבער לפני פתיחת ברז הגז.
יש�לכבות�את�המכשיר�בלכתכם�לישון.
יש לכבות את המכשיר בלכתכם לישון.
לאחר�השימוש�במכשיר�סיגרו�תמיד�את�ברז�המכשיר�ואת�ברז�הביטחון�)על�הקיר(.
הקיר).
(על
הביטחון
ברז
ואת
המכשיר
ברז
לאחר השימוש במכשיר סיגרו תמיד את
בסיום�עונת�השימוש�במכשיר�,ודאו�שכל�ברזי�הבטחון�)על�הקיר(�שבדירתכם�המספקים�גז�למכשירי�החימום�,יהיו�סגורים�.במידה
הקיר) שבדירתכם המספקים גז למכשירי החימום ,יהיו סגורים.
בסיום עונת השימוש במכשיר ,ודאו שכל ברזי הביטחון (על
ומותקן�בדירתכם�ברז�ראשי�לשלוחת�חימום�,סיגרו�גם�ברז�זה.
ברז זה.
במידה ומותקן בדירתכם ברז ראשי לשלוחת חימום ,סיגרו גם
שימו�לב�במיוחד�:ברזי�בטחון�אליהם�לא�מחוברים�מכשירים�,חייבים�להיות�תמיד�במצב�סגור.
ומוצא הגז של הברז ייאטם בפקק ע"י
שימו לב במיוחד :ברזי ביטחון אליהם לא מחוברים מכשירים ,חייבים להיות תמיד במצב סגור
הבטיחו�גישה�חופשית�ותמידית�אל�ברזי�הבטחון�לעת�הצורך�.אין�למקם�בקרבת�ברזי�הבטחון�ריהוט�או�חפצים�אחרים�החוסמים
טכנאי גז מורשה בלבד.
את�הגישה�אליו.
חופשית ותמידית אל ברזי הביטחון לעת הצורך .אין למקם בקרבת ברזי הביטחוןן ריהוט או חפצים אחרים החוסמים את הגישה אליו.
הבטיחו גישה
זיכרו! אם יש לכם ספקות בדבר פעולתו התקינה  של מתקן או מכשיר הגז ,אל תהססו להזמין את שירות "אמישראגז".
זיכרו!�אם�יש�לכם�ספקות�בדבר�פעולתו�התקינה�של�מתקן�או�מכשיר�הגז�,אל�תהססו�להזמין�את�שירות�"אמישראגז".
www.amisragas.co.il
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˙È˙¯È„†‰˜Ò‰Â†ÌÈÓ†ÌÓÁÓ
הוראות�בטיחות
עפ"י�תקן�ישראלי��158המעודכן�,מותר�להתקין�בתוך�חלל�הדירה�או�במרפסת�מקורה�,אך�ורק�מחממי�מים�או�תנורי�הסקה טורבו
עפ"י תקן ישראלי  158המעודכן ,מותר להתקין בתוך חלל הדירה או במרפסת מקורה ,אך ורק מחממי מים או תנורי הסקה מסוג
בעלי ארובה כפולה.
מסוג�טורבו�בעלי�ארובה�כפולה�,הפולטת�את�גזי�השריפה�אל�מחוץ�לחלל�המבנה.
מוסמך.
גז
טכנאי
ע"י
שנים
ל5-
אחת
המכשיר יבדק
המכשיר�יבדק�אחת�ל�5-שנים�ע"י�טכנאי�גז�מוסמך.
השימוש במכשיר יהיה אך ורק בהתאם להוראות השימוש המצורפות למכשיר.
השימוש�במכשיר�יהיה�אך�ורק�בהתאם�למצוין�בספר�הוראות�השימוש�של�היצרן�המצוי�ברשותכם.
אם הותקן בביתכם בעבר מחמם מים לצריכה מיידית עם ארובה אטמוספרית ,אנא פנו לחברת אמישראגז על מנת להציע העברתו
למקום בטוח יותר ובמקביל יש לוודא כי:
אם�הותקן�בביתכם�בעבר�מכשיר�הסקה�או�חימום�מים�בעל�ארובה�אטמוספרית�שאינו�מסוג�טורבו�)בעל�ארובה�כפולה(�,יש�לוודא�כי:
המכשיר�עבר�בדיקת�תקינות�אחת�לשנה�ותווית�תקינות�הודבקה�על�גביו�.אין�להשתמש�במכשיר�אחרי�התאריך�המצוין�על�גביהתווית.
המכשיר עבר בדיקת תקינות אחת לשנה ותווית תקינות הודבקה על גביו .אין להשתמש במכשיר אחרי התאריך המצוין על גבי
החדר אינו קטן מ 7-מ"ק ברוטו.
נפח
התווית.
נפח�החדר�לא�יהיה�קטן�מ�7-מ"ק�ברוטו.התקן.
מותקנת ארובה לסילוק גזי השריפה עפ"י
הארובה יותקן כובע מגן (ברדס) המונע חדירת רוח וגשם ,ורשת מגן נגד חדירת ציפורים.
קוטר הארובה תואם לפתח המכשיר .בקצה
מותקנת�ארובה�לסילוק�גז�שריפה�עפ"י�התקן.
הארובה.
בכל תחילת עונה יש לוודא את ניקיון
קוטר�הארובה�תואם�לפתח�המכשיר�.בקצה�הארובה�יותקן�כובע�מגן�)ברדס(�המונע�חדירת�רוח�וגשם�,ורשת�מגן�נגד�חדירת�ציפורים.
בכל�תחילת�עונה�יש�לוודא�את�נקיון�הארובה.של פתחי איוורור ,אשר אינם ניתנים לסגירה בשטח כולל של לא פחות מ 400-סמ"ר.
בחדר בו מותקן מחמם מים ,יש לוודא קיומם
בחדר�בו�מותקן�תנור�ההסקה�או�מחמם�המים�,יש�לוודא�קיומם�של�פתחי�אוורור�,אשר�אינם�ניתנים�לסגירה�בשטח�כולל�של�לא
לצריכה מיידית עם ארובה אטמוספרית ,המותקנים בחדרי רחצה ושירותים ,אסורים לשימוש .מכשירים אלה,
מחממי מים
פחות�מ�400-סמ"ר.
.01.01.2016
מ-
החל
לשימוש
יאסרו
מקורה,
במרפסת
לרבות
הדירה,
בתוך
המותקנים
מותקן�בסמוך�לתנור�ההסקה�האטמוספרי�גלאי��COעפ"י�ת"י��158ות"י�.4442
לשימוש.
אסורים
כביסה,
ומסתור
מקורה
במרפסת
לרבות
דירה,
בתוך
המותקנים
אטמוספרית,
ארובה
עם
להסקה
מים
מחממי
אם�מכשירים�אלה�הותקנו�בעבר�בחדרי�אמבטיה�או�שירותים�,אנא�פנו�לחברת�אמישראגז�על�מנת�להציע�העברתם�למקום�בטוח�יותר.
12
14
זיכרו! אם יש לכם ספקות חייגו לסניף אמישראגז הקרוב למקום מגוריכם/או למרכז המידע הארצי בטל1-700-701-702 .
זיכרו!�אם�יש�לכם�ספקות�חייגו�לסניף�אמישראגז�הקרוב�למקום�מגוריכם/או�למרכז�המידע�הארצי�בטל±≠∑∞∞≠∑∞±≠∑∞≤�.

ÌÂÎÈÒ
נסיוננו�מראה�כי�רובן�המכריע�של�התאונות�הקשורות�בגז�,נגרמות�בשל
אי�הקפדה�על�כללי�בטיחות�בסיסיים:
לכן�הקפידו:
לכן הקפידו:
לסגור את ברזי הגז בגמר השימוש במכשיר.
לסגור�את�ברזי�הגז�בגמר�השימוש�במכשיר.
להפעיל מכשירי גז רק במקום מאוורר היטב.
הפעילו�מכשירי�גז�רק�במקום�מאוורר�היטב.
מבוגר.
לא להשאיר מכשיר גז פועל ללא נוכחות
אין�להשאיר�מכשיר�גז�פועל�ללא�נוכחות�מבוגר.
לישון.
לא להשאיר מכשיר גז פועל בלכתכם
אין�להשאיר�מכשיר�גז�פועל�בלכתכם�לישון.
הגומי.
צינור
של
והתקין
יש לודא את תקינותו וחיבורו הטוב
יש�לודא�את�תקינותו�וחיבורו�הטוב�והתקין�של�צינור�הגומי.
שהתקנה או שינוי במערכת הגז תבוצע ע"י טכנאי גז מורשה.

הקפידו�על�כללי�הבטיחות�שפורטו�בחוברת�זו�ותהנו�מהשימוש�בגז.
הקפידו על כללי הבטיחות שפורטו בחוברת זו ותהנו מהשימוש בגז.
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תמיד�כאן�בשבילכם
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גירסה  150104מק"ט 961726

טל03-9364814 .
�אריאלמ .מסחרי
�� � 08-6372632אריאל
�טל08-6372632.
�סנטרטל.
�מסחריסנטר
�מרכזמסחרי
�אילתמרכז
�� � 08-9923036אילת
�טל08-9923036 .
� 40טל.
�הרצל 40
�רח' הרצל
אופקים רח'
אופקים
�03-9364814
�10טל.
יהודה�10
רח' �יהודה
א'� ,רח'
�מ.מסחרי �א',
טל08-6277472 .
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אשקלון�רח'
�� �08-8531601אשקלון �
�08-8531601
מסחרי�א',א'�,חנות
�מ.מסחרי
אשדוד
בית שמש מרכז מסחרי בית שמש טל  02-9911220 .בני ברק רח' ירושלים  8טל  09-9540473 .בת ים רח' רוטשילד  35טל03-5073676 .
בית�שמש�סימטת�ויצ"ו��3טל���02-9911220�.בני�ברק�רח'�ירושלים��8טל���03-6180111�.בת�ים�רח'�רוטשילד��35טל03-5073676�.
דימונה מרכז מסחרי טל  08-6559261 .הרצליה רח' בן גוריון  17טל  09-9540473 .חדרה רח' הרברט סמואל  57טל04-6342188 .
דימונה�מרכז�מסחרי�טל���08-6559261�.הרצליה�רח'�בן�גוריון��17טל���09-9540473�.חדרה�רח'�הרברט�סמואל��57טל04-6342188�.
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מרכז�מסחרי
רסקו �מרכז
�בנין �רסקו
� 20טל.
�הנביאים �20
נהריה שד' געתון  20טל  04-9920414 .ירושלים רח' המלך ג'ורג'  33-35טל  02-6253331 .כפר סבא רח' ויצמן  124טל09-7670276 .
יהוד�רח'�סעדיה�חתוכה��31טל���03-5361789�.ירושלים�רח'�המלך�ג'ורג'��33-35טל���02-6253331�.כפר�סבא�רח'�ויצמן��124טל09-7670276�.
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04-6523091
טל.
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הנשיא
רח'
עפולה
04-9914160
טל.
43
עמי
בן
רח'
עכו
עכו�רח'�בן�עמי��43טל���04-9914160�.עפולה�רח'�הנשיא��,3טל��04-6523091�.ערד�שבירו�רח'�התעשיה��49א�.תעשיה�טל08-9959996�.
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טל04-6920657 .
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� 25טל.
�ההגנה 25
�רח' ההגנה
�תקוה רח'
פתח תקוה
פתח
�04-8447739
העצמאות��5050טל.
דרך �העצמאות
אתא �דרך
�קרית �אתא
ירושלים��5959טל.
רח' �ירושלים
צפת �רח'
�� �03-9310552צפת
קרית ארבע רמת ממר"א בע"מ טל  02-9961144 .קרית גת רח' הרימון  87חנות מס'  3טל08-6812708 .
קרית�ארבע�רמת�ממרא�בע"מ�טל���02-9961144�.קרית�גת�רח'�הרימון��87חנות�מס'��3טל����08-6812708�.קרית�שמונה�מרכז�מסחרי�ככר�צה"ל�טל04-6940055�.
�08-9221635
�69טל.
�הרצל �69
�רחובות
�� � 03-9670970
�רוטשילד
טל03-9221635 .
�שד' הרצל
�רמלה שד'
�� �08-9472975רמלה
�טל08-9472975 .
�184טל.
�הרצל184
רח'�רח'הרצל
רחובות
�טל  03-9670970.
55�52טל.
�רח' הרצל
ראשל"צ רח'
ראשל"צ
ר רמ מת ת �גגן ן � ר ח '' � ההרר ואא" "ה ה �  � 2ט ל  � � � 0033 -- 667 72 12 11014 0 4 .תתלל � א בא יב יבב� ר חר 'ח '� ד י זד י זניגנ וג וף ף�  1� 5135 3ט לט.ל�0 3 --5 52 2202104 19 4 9 .
סניף�ראשי�:תל�אביב�רח'�אחד�העם��34טל03-5601288�.
סניף ראשי :תל אביב רח' אחד העם  34טל03-5601288 .
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