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دین دهه است که تأمین گاز مصرفی آلمان به دو بخش تقسیم شده  چن

برای ما در شمال غربی آلمان و در نتیجه نزدیک به هلند، گاز   است:

گاز با ارزش   یابد.با ارزش حرارتی پایین از طریق لوله جریان می

چنین از منابع داخلی تأمین حرارتی پایین عمدتاً از کشور هلند و هم 

نقاط کشور از گاز با ارزش حرارتی باال استفاده   سایر شود.می

کنند که بخش عمده آن از کشورهای نروژ و روسیه تأمین می

در حال   کنند.این دو شبکه گاز به طور مجزا از هم کار می  شود.می

با توجه  حاضر تأمین گاز از هلند و آلمان به شدت رو به کاهش است.

حرارتی پایین از هلند به  به وضعیت فعلی، واردات گاز با ارزش

از همین رو الزم است   آلمان تا چند سال آینده متوقف خواهد شد.

هایی در شبکه گازرسانی صورت گیرد تا بتوان در آینده به جای  تعدیل

گاز با ارزش حرارتی پایین از گاز با ارزش حرارتی باال استفاده 

  .کنندگان ضروری استاز این رو تعدیل وسایل مصرف کرد.

گاز با ارزش حرارتی   هاست.تفاوت این دو در ارزش گرمایی آن

 « ارزش گرمایی پایینی دارد. Low calorific gasیین یا همان » پا

« ارزش  High calorific gasگاز با ارزش حرارتی باال یا همان »

  گرمایی باالیی دارد. 

هایی که به شبکه توزیع گاِز شرکت همه خانوارها و شرکت

enercity Netz GmbH   اند.متصل 

 

به منظور تضمین تأمین گاز در درازمدت الزم است تعدیل وسایل به  

تعدیل وسایل که در اصطالح تخصصی  گیرد. طور اجباری صورت

الف ۱۹به »تعدیل منطقه تجاری« نیز معروف است به موجب ماده 

های خدمات  صرفاً شرکت گیرد.قانون صنعت انرژی صورت می 

 توزیع گاز محلی مسئولیت تعدیل سیستم گازرسانی را به عهده دارد. 

 

 

 

 

های خدمات گازرسانی هر منطقه، و در مورد شما شرکت شرکت

enercity Netz GmbH .از این رو،   این مسئولیت را به عهده دارد

کار خود را در این  ۲۰۱۹از سال  enercity Netz GmbHشرکت 

ریزی برای کل زمینه آغاز کرده و در حال حاضر در حال برنامه 

 پروسه تعدیل است.

 شود:وسایل به سه بخش تقسیم می محدوده خدماتی برای تعدیل

 ( Langenhagenهاِگن )النِگن •

شرق هانوفر )شامل مناطق شرق هانوفر، شهر التِزن   •

(Laatzenبه انضمام بخش آلت )ن زِ الت(Alt-Laatzen،) 

دورف  ( و ِگراسLaatzen-Mitteمیته )التزن

(Grasdorf  ،)( شهرِهمینِگنHemmingen  به انضمام )

 Hemmingen) ن آُستِرفالدبخش شرقی ِهمینگ

Westerfeld ) 

بِرگ  غرب هانوفر )شامل مناطق غرب هانوفر، شهر ُرنِن •

(Ronnenberg( به انضمام بخش شرقی بِنتِه )Benthe )

( به انضمام Seelze، شهر زیلتِسه )(Empelde) و اِمپِفلده

 همه مناطق شرق(

هاِگن آغاز  در النِگن ۲۰۲۱ز اواسط سال پروسه تعدیل وسایل گازی ا

تر از طریق پست به دقیق  تاریخ یابد.ادامه می ۲۰۲۵شده و تا سال 

توانید آن را  در منوی مربوطه زیر  اطالعتان خواهد رسید، یا می

                      عنوان »جدول زمانی تعدیل وسایل گازی« 

(Meine Umstellung - Zeitplanجستجو ک ) .نید 

بیشتر وسایل گازسوز به دالیل فنی برای استفاده از آن نوع گازی که  

توان با تعدیل وسایل می اند.تنظیم شده  شوددر حال حاضر توزیع می

الزم است در وسیله گازسوز،   ها را تضمین کرد.استفاده ایمن از آن

در غیر این  متناسب با نوع گاز مصرفی تغییراتی اعمال شوند.

صورت ممکن است وسیله گازسوز آسیب دیده، دچار اختالل شود،  

 له گازسوز گردد.کننده وسیخطراتی متوجه محل استفاده و یا مصرف 

مسلماً وسایل گازسوزی هم وجود دارند که برای استفاده از هر دو  

های بخار  نوع گاِز با ارزش حرارتی پایین و باال مناسبند، مانند دیگ

ها جزو موارد  اما این کنند.سازگار که خود را با نوع گاز منطبق می

وز در  در صورت وجود یک وسیله گازس روند.استثناء به شمار می 



 

 

کارشناسان ما آن را شناسایی و ثبت کرده و اطالعات الزم   منزل شما، 

 دهند.را در اختیارتان قرار می 

هزار وسیله گازسوز باید مورد شناسایی  ۲۸۰الی  ۲۵۰چیزی حدود 

 و تعدیل قرار گیرند.

های شرکت توزیع گاز که در فهرست کارمندان همه تکنسین

استخدامی این شرکت قرار دارند، توسط شرکت توزیع گاز در جریان  

های فنی شما آخرین اخبار قرار گرفته و قادر به پاسخگویی پرسش

  به طور کلی فرض ما بر این است که در موارد خواهند بود.

 استاندارد، نیازی به مداخله تکنسین نخواهد بود.

هایی که در شبکه خدماتی شناخته شده هستند، به کنپاک به همه لوله 

 شود.رسانی میطور پیوسته اطالع

 

ای برایتان ارسال خواهد  به محض شروع پروژه، از طرف ما نامه 

به طول    ۲۰۲۵تا  ۲۰۲۱تعدیل وسایل گازسوز از سال  پروژه  شد.

 خواهد انجامید. 

در مرحله نخست، همه مشترکین گاز و مالکین از طریق پست 

سپس   کنند.اطالعاتی کلی در خصوص تعدیل وسایل دریافت می 

ها که  شود: مرحله ثبت وسایل گازسوز و تعدیل آنمرحله دوم آغاز می

در   کنند.منزل شما مراجعه می  های مربوطه بهطی آن تکنسین

مراجعه نخست، اطالعات مربوط به همه وسایل گازسوز مورد  

 شود؛ این مرحله صرفاً گردآوری اطالعات است.مصرف ثبت می

تواند تا دو سال پس از ثبت مراجعه بعدی برای تعدیل وسایل، می 

در مراجعه بعدی، تا حد امکان تعدیل همه   ها صورت گیرد.داده 

برای استفاده از گاز با ارزش حرارتی باال گازسوز انجام  وسایل

  شود.می

برای ارزیابی کیفی، از هر ده وسیله یک وسیله به طور تصادفی 

شود تا از ثبت اطالعات و یا تعدیل وسایل به نحوی بررسی می

از اینرو، ممکن است  مناسب در منطقه، اطمینان حاصل گردد.

 ل شما مراجعه کنند. ها باری دیگر به منزتکنسین

زمان هر یک از مراجعات، از طریق پست یا ایمیل به اطالعتان 

های ما در  از اینرو، بسیار مهم است که تکنسین خواهید رسید.

 های تعیین شده، امکان دسترسی به وسایل شما را داشته باشند.زمان 

چنانچه زمان قید شده در نامه برایتان مناسب نیست، لطفاً مراتب را  

تر به اطالع ما برسانید تا وقت مراجعه دیگری برایتان  یع هر چه سر

برای تماس با ما، به اطالعات تماس مذکور در نامه   تنظیم شود.

 دریافتی خود مراجعه نمایید. 

 

 

هایی که از  بله، چه به عنوان مستأجر و چه مالک موظفید تکنسین

شوند را به داخل  اعزام می  enercity Netz GmbHسوی شرکت 

 منزل یا ملک خود راه بدهید. 

اعزام   enercity Netz GmbHهایی که از سوی شرکت بله، تکنسین

داند که هنگام مراجعه آن را به  عکس شوند، دارای کارت شناساییمی

عالوه بر این، یک کد امنیتی را هم به شما اعالم   دهند.شما نشان می 

ا کنید؛ که البته در  توانید آن را در نامه دریافتی خود پیدکنند میمی

اگر زمان مراجعه   شود.صورت درخواست شما به این کد اشاره می 

از طریق نامه به شما اطالع داده نشده، لطفاً با دفتر گاز با شماره تلفن 

در اینصورت،  تماس حاصل نمایید. +۴۹ ۸۰۰ ۳۶۳۷۲۴۸۹رایگان 

 کنند.تنظیم میکارکنان اداره گاز وقتی برای شما 

مجاز   بله، به طور کلی استفاده از وسایل در حین انجام کار تعدیل 

 شوند.پس از انجام تعدیل، وسایل دوباره بالفاصله روشن می نیست.

گیری میزان دود  سپس درستی عملکرد وسایل، از طریق اندازه

مدت زمان خاموش کردن وسیله گازسوز به   رسد.تولیدی، به ثبت می

 ۶۰نوع وسیله بستگی دارد و تنها در موارد خاص ممکن بیش از 

 دقیقه به طول انجامد. 

ها روی وسایل  هایی هستند که توسط تکنسینها/برچسبها نشاناین

ها حاوی اطالعات مربوط به این برچسب شوند.می چسبانده

به این ترتیب،   های انجام شده یا تنظیمات وسیله هستند.گیریاندازه

های  های نصب وسیله یا تکنسینها، تکنسینکنپاکسایر افراد مثل لوله 

هایی  گیریتعدیل که روی وسیله شما کاری انجام داده یا اندازه 

این  فاصله از تنظیمات فعلی وسیله مطلع شوند.توانند بالکنند، می می

 شود. نشان از سوی اتحادیه گاز و آب آلمان صادر می

چنانچه پس از مراجعه کارکنان به منزل شما جهت تعدیل وسایل 

گازسوز، اشکالی در وسایل پیش آمد لطفاً قبل از تماس با هر شرکت  

به  + ۴۹ ۸۰۰ ۳۶۳۷۲۴۸۹دیگری، ابتدا مراتب را با شماره رایگاِن 

          شرکت اطالع دهید. enercity Netz GmbHشرکت 

enercity Netz GmbH ای از شما دریافت  برای رفع مشکل، هزینه

 کند.نمی

کننده گاز )مثالً شرکت  ه شرکت تأمین تعدیل وسایل ربطی ب

enercity، e.on،Vattenfall.ای اگر از طرف ما نامه ( ندارد

                   اید، به این معنی است که به شبکهدریافت کرده 

enercity Netz GmbH   اتصال داشته و مشترک ما محصوب

تمامی مشترکین شبکه گازرسانی و همه وسایل گازسوز   شوید.می

 د به ثبت رسیده و و در صورت لزوم تعدیل شوند. متصل به شبکه بای

 



 

 

وسایل  ها، این در بیشتر خانه اند.همه وسایلی که به شبکه گاز متصل 

ثبت و شناسایی وسایل  شوند.شامل وسایل گرمایشی و اجاق گاز می

 گیرد.توسط شرکتی که برای این منظور مأموریت دارد، انجام می

 

  

از آنجا که نصب وسایل جدید همیشه باید  بله، این کار مانعی ندارد.

های فنی صورت گیرد، وی بالفاصله با نگاه برچسب  توسط تکنسین

 ثبت شده یا خیر. یابد که آیا وسیله قبالً شناسایی وروی وسیله درمی 

در این صورت، اطالعات مربوط به وسیله جدید به شرکت گازرسانی  

 گردد. ارسال می

شود و به صورت  شود ثبت میانجام  هر کاری که بر روی وسایل 

 گردد.پروتکل یا برچسبی قابل رٔویت روی وسیله گازسوز نصب می

با این کار اطالعات مربوط به وسیله در اختیار شما، یعنی صاحب  

 کن قابل قرار دارد. پاکپیشین آن، تکنسین نصب و لوله

شوند، خانه شما به  اگر وسایل شما از مخزن گاز داخل حیاط تغذیه می 

پس به احتمال زیاد گاز مصرفی شما،   شبکه گاز محلی متصل نیست.

 ( است و نیازی به تعدیل وسایل گازسوز شما نیست.LNGگاز مایع )

 

های تعدیل گاز که به تعدیل حوزه تجاری نیز موسوم است  هزینه

شوند  کن میعمدتاً میان مشترکین گاز در سراسر آلمان سرشِ 

تنها در موارد نادری که وسیله شما قابل   )عوارض تعدیل بازار(.

این  باشید.تعدیل نباشد، مجبور به تقبل هزینه تهیه وسیله جدید می 

چنین اگر وسیله هم از وسایل صادق است. ۲مسئله تنها در مورد ٪

  شما نیاز به تعمیر داشته باشد، احتماالً هزینه تعمیرات به پای شما

از اینرو، مسئولیت درست و بدون مشکل کار کردن   خواهد بود.

وسایل شما به   وسیله به عهده شماست و شرط الزم برای انجام تعدیل 

 رود. شمار می 

تر تر یا ارزانبه طور کل بهای گاز پس از انجام تعدیالت گران 

نخواهد شد )به قسمت »تقبل هزینه تعدیل وسایل با چه کسی است« 

( m³کنتور شما، مصرف گاز را بر حسب مترمکعب ) نگاه کنید(.

ارزش حرارتی گاز با ارزش حرارتی باال  از آنجا که دهد.نشان می

بیشتر از گاز با ارزش حرارتی پایین است، مصرف گاز پس از انجام 

تر شدن بهای گاز  اما این به معنی ارزان شود.تعدیل وسایل کمتر می

مبنای محاسبه، مقدار گاز مصرفی شما بر حسب کیلووات در   نیست:

مترمکعب در   مقدار گاز مصرفی بر حسب (.kWhساعت است )

و میزان گاز مصرفی بر  شود.میزان ارزش حرارتی ضرب می

 ماند. حسب کیلووات در ساعت بدون تغییر باقی می

 

از اینرو  مالک وسیله گازسوز مسئول عملکرد بدون نقص آن است، 

چنانچه شما مالک وسیله نیستید، لطفاً  رفع نقص بر عهده مالک است.

خانه یا مدیر ساختمان( را در جریان نقص  مالک وسیله )مثالً صاحب

قانون صنعت انرژی، شرکت   ۱۹به موجب ماده  وسیله قرار دهید.

enercity Netz GmbH   به دلیل رقابت در بازار کار، مسئول رفع

 نقص نخواهد بود. 

اگر صاحب یا چند وسیله گازسوز هستید و به خاطر تعدیل گاز نیاز به  

یورویی  ۱۰۰توانید درخواست دریافت یارانه هاست، میتعویض آن

در قانون صنعت انرژی  ۲۰۱۷پرداخت یارانه از اول ژانویه  نمایید.

(EnWGپیش ).بینی شده و تحت شرایطی قابل دریافت است 

توانید  عالوه بر این، در صورت نیاز به تعویض وسایل گازسوز می

ایل گازسوز  به موجب مصوبه مقررات دریافت یارانه وس

(GasGKErstV ۲۰۱۷( )که از اول ژانویه ،)مشمول   قابل اجراست

ای، و  این یارانه تحت شرایط ویژه دریافت یارانه مازاد شوید.

غیرقابل تعدیل پرداخت   منحصراً برای تعویض وسایل گرمایشی

پس از شناسایی و ثبت وسیله گازسوز، چنانچه مشمول   شود.می

 ای مطلع خواهید شد. ید، کتباً طی نامٔه جداگانه دریافت این یارانه شو

توانید از دفتر گاز، در منوی اطالعات مربوط به یارانه را می 

( و یا از طریق تماس تلفنی با شماره رایگاِن  Förderung»یارانه« )

  کسب کنید. + ۴۹ ۸۰۰ ۳۶۳۷۲۸۸۹

 

 


