Vaš dimnikar
vas seznanja…

Varne plinske kurilne naprave
nevtralno – neodvisno – strokovno – nevtralno – neodvisno – strokovno – nevtralno– neodvisno – strokovno – nevtralno– neodvisno

Nepregledane in nevzdrževane plinske naprave in dimovodi so še vedno dokaj pogost vzrok
za razne nesreče: najpogostejše so zastrupitve z ogljikovim monoksidom (CO), od katerih se
nekatere končajo tudi s smrtjo, v zadnjem času pa štejemo tudi več smrtnih primerov zaradi
eksplozije plina.
Sleherni od teh smrti bi se izognili, če bi se enkrat letno preverila zanesljivost delovanja
vidnih delov plinske napeljave in če bi se pregledal namestitveni prostor, vključno s
prezračevalnimi odprtinami, in plinska kurilna naprava z dimovodom.

Kateri dejavniki tveganja se lahko pojavijo in kako se lahko začasno zaščitite?
Nevarnost

Kako jo opazimo?

Kako ukrepamo?

Izhod dimnih plinov

Vlažen zrak v prostoru

Zamašitev dimovoda
Prestavljen toplotni
izmenjevalnik

Plinska naprava vedno
znova blokira.
Plinska naprava je sajasta na
zunanji strani.

Odpreti okno
Takoj poklicati dimnikarja
odpreti okno, poklicati dimnikarja

Umazan plinski gorilnik

Rumeni plamen

Netesna plinska napeljava

Vonj po plinu

Očistiti plinsko napravo
poklicati serviserja ali dimnikarja

Očistiti plinski gorilnik
poklicati serviserja ali dimnikarja

Nevarnost:
Zelo umazan/zasajan
plinski kotel

Odpreti okno, ne prižigati električnih
stikal
Takoj poklicati distributerja plina

Nevarnost:
netesna plinska cev

Prednosti periodičnega pregleda plinskih kurilnih naprav (skupaj s povezovalnimi
elementi), ki ga opravi dimnikar:
•
•
•
•
•

varno in zanesljivo obratovanje plinske naprave
• neodvisnost od podjetij
učinkovitejše odpravljanje nevarnosti
samo ena odgovorna oseba
• dokumentirani varnostni protokol za plinsko
kurilno napravo vključno s povezovalnimi
najnižji stroški poslovanja
elementi
kot del varnostnega pregleda se elektronsko
pregleda tesnost vidne plinske napeljave

Periodično čiščenje in pregledi v skladu z gradbeno in
požarno zakonodajo so tam, da se ohranijo požarnovarnostne
zahteve v objektu.

Redno dimnikarjevo delo je garancija
za vašo varnost in kakovost življenja.

Vaš dimnikar – Vaš strokovnjak – Vaš partner

Vaš dimnikar – Vaš strokovnjak – Vaš partner

