VARNOSTNI UKREPI V PRIMERU, DA ZAZNATE VONJ PO PLINU
POSKRBITE ZA PREPIH – ODPRITE OKNA IN VRATA!
ZAPRITE DOVOD PLINA NA GLAVNI PLINSKI POŽARNI PIPI !
Ročka pipe naj bo na dostopnem mestu, vendar nedostopna nepoklicanim, predvsem otrokom!

NE UPORABLJAJTE ODPRTEGA PLAMENA! NE KADITE! NE UPORABLJAJTE
VŽIGALIC, VŽIGALNIKOV, ELEKTRIČNIH STIKAL, VTIČNIC, ELEKTRIČNIH
ZVONCEV, TELEFONOV!
NA NEVARNOST OPOZORITE DRUGE STANOVALCE IN ZAPUSTITE ZGRADBO!
ČE ZAZNATE VONJ PO PLINU DOMA ALI NA TERENU, TAKOJ OBVESTITE
DISTRIBUTERJA PLINA NA DEŽURNO SLUŽBO 031-778-145, GASILCE ALI
POLICIJO!
KDO LAHKO IZVAJA DELA NA PLINSKI INSTALACIJI?
Predelave, dodelave in priključevanje dodatnih trošil na plinsko napeljavo naj opravljajo samo pooblaščeni monterji ob
pisnem soglasju distributerja t.j. JEKO, d.o.o. Poseganje nepooblaščenim osebam v plinovodno instalacijo je prepovedano!
REDNO VZDRŽEVANJE
PLINSKA TROŠILA potrebujejo redno vzdrževanje, zato naročite servis po potrebi, obvezno pa pred kurilno sezono pri
usposobljenih in pooblaščenih serviserjih za posamezne tipe trošil.
PLINSKA NAPELJAVA mora biti antikorozijsko zaščitena in pobarvana z rumeno barvo ter zahteva občasne kontrole
glede mehanskih poškodb in korozije. Posebno pozorni morate biti:
- pri napeljavi, ki že več let služi svojemu namenu in se je na nekaterih mestih pojavila rja,
- pri prehodih napeljave skozi zid ali strop,
- pri križanjih z drugimi napeljavami,
- v vlažnih in neprezračenih prostorih.
Po potrebi obnovite antikorozijsko zaščito in zaščitno barvo instalacije z rumeno barvo!
TEHNIČNI NADZOR DISTRIBUTERJA
V kolikor je zaradi vzdrževalnih del potrebno začasno prekiniti dobavo plina, je o tem predhodno potrebno pisno
obvestiti distributerja in le-ta ima pravico distributerskega nadzora nad izvajanjem del na plinski instalaciji in trošili na
stroške stranke.
SVEŽ ZRAK JE POMEMBEN
Plinska trošila za nemoteno delovanje potrebujejo dovolj svežega zraka, zato poskrbite za ustrezno prezračevanje
prostorov, kjer se nahaja plinsko trošilo. Odprtine v vratih oziroma zidovih naj bodo ves čas proste in odprte. Pri pečeh
na prisilni vlek bodite pozorni, da je izpuh skozi steno prost, tako da je omogočen normalen dotok svežega zraka in odvod
dimnih plinov.
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