
Instrucțiuni pentru o bună utilizare a gazului natural

Distrigaz Sud Rețele îți asigură accesul în deplină siguranță la infrastructura sa.  
Pentru a utiliza în condiții de securitate gazele naturale, este important ca tu să 
respecți instrucțiunile prezentate în acest flyer. Cunoașterea și aplicarea      
acestor informații te vor proteja de eventuale situații neplăcute ce pot să apară.

Instalația de gaze naturale se folosește doar în condiții de siguranță!

Pentru aceasta trebuie să te asiguri că ai îndeplinit următoarele cerințe:
     ai executat la timp verificarea și revizia periodică a instalației de gaze 
     naturale și a centralei termice;
     ai înlocuit racordul flexibil atunci când i-a expirat durata de valabilitate;
     nu ai folosit un alt combustibil (combustibil lichid, cărbuni etc.) la sobele
     cu arzător pe gaze;
          nu ai permis intervenția persoanelor neautorizate la regulatoarele de 
     presiune din posturile de reglare;
     nu ai obturat canalele prin care se asigură aerul necesar arderii;
     ai curățat coșul de evacuare al gazelor arse și te-ai asigurat că acesta 
     nu prezintă fisuri și are un tiraj corespunzător;
     ai realizat lucrările la instalațiile de gaze naturale doar cu firme 
     autorizate A.N.R.E. (Autoritatea Națională de Reglementare în 
          Domeniul Energiei).

URGENȚE GAZE
021 9281*
0800 877778**

În cazul în care constați posibile scăpări de 
gaze atât în locuința ta, cât și pe stradă, te 
rugăm să apelezi aceste numere de telefon 
disponibile nonstop!

* Număr apelabil din toate rețelele de telefonie fixă sau mobilă din România.
** Număr gratuit în principalele rețele de telefonie fixă și mobilă.

Ce trebuie să faci în caz de urgență

Verificarea eventualelor scăpări de gaze se face doar de către specialiști!

Dacă simți miros de gaze, trebuie să iei următoarele măsuri:
     deschizi ușile și ferestrele pentru aerisirea încăperilor;
     stingi toate focurile;
     nu aprinzi chibrituri, brichete sau orice alte surse de foc;
     nu acționezi întrerupătoarele;
     nu folosești lifturile;
          nu utilizezi aparate electrice;
     părăsești zona de pericol și telefonezi imediat la Serviciul de Urgențe Gaze.

Nu uita:
     verificarea cu flacără a instalațiilor de gaze naturale prezintă pericol de 
     explozie și incendiu!
     dormitul în încăperi cu focul aprins sau cu aparate consumatoare de 
     combustibili gazoși care sunt nelegate la coș îți pune viața în pericol 
     de moarte!
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Informații de care trebuie să ții cont atunci când aprinzi/stingi focul

Montarea, punerea în funcțiune și verificarea aparatelor consumatoare 
de combustibili gazoși

Verificarea și revizia instalației de utilizare

Măsuri de precauție pe care trebuie să le iei înainte de aprinderea focului

Întreținerea, utilizarea și repararea instalației de utilizare se află în responsabili-
tatea ta. Pentru o bună funcționare a acesteia este obligatoriu să efectuezi 
verificarea și revizia tehnică periodică doar cu un operator autorizat A.N.R.E. 
(Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei).
În plus, trebuie să ții cont de următoarele:
     verificarea tehnică periodică se realizează la un interval de maxim 2 ani;
     revizia tehnică periodică se realizează la un interval de maxim 10 ani;
     după întreruperea utilizării instalației pentru o perioadă mai mare de 6 luni,
     se efectuează revizia tehnică;
     după orice accident care ar fi putut afecta funcționarea în siguranță a 
     instalației de utilizare se realizează revizia tehnică.
Pentru ultimele două situații, trebuie să anunți imediat Distrigaz Sud Rețele 
înainte de repunerea în funcțiune a instalației de utilizare.

Robinetul de manevră trebuie să fie închis atunci când aparatul nu 
funcționează. În cazul în care rămâne deschis, încăperea trebuie închisă și ven-
tilată complet.
Dispozitivele automatizate trebuie să fie funcționale.
Focarele aparatelor de tipul sobe, cazane de baie, cazane-calorifer etc. trebuie 
să nu fie înfundate sau deteriorate, iar aerul de ardere trebuie să aibă acces prin 
deschiderea fantelor, ușii cenușarului, în cazul sobelor, sau prin pornirea        
ventilatorului.

În cazul sobelor, cazanelor de baie, cazanelor-calorifer sau al altor aparate care 
au focar, este necesar să aerisești focarul minim 5 minute înainte de aprinderea 
focului.
Pentru aprinderea focului apropie flacăra aprinzătorului de arzătorul fără gaz, 
respectând principiul gazul întâlnește flacăra. Poziționează-te lateral față de 
focar, deschide lent robinetul de manevră și aprinde focul. Supraveghează în 
același timp stabilitatea flăcării.
AprindereaAprinderea focului se face doar cu un aprinzător special, fiind interzisă         
utilizarea chibritelor, hârtiei sau a altor improvizații.
Întreruperea alimentării cu gaze naturale se face prin închiderea robinetului 
de siguranță existent înaintea racordului. După stingerea naturală a flăcării, se 
inchide și robinetul de manevră.

Aprinderea focului la aparatele automatizate se face conform instrucțiunilor 
elaborate de către fabrica producătoare.
În societăți și insituții focul se aprinde și se stinge doar de către personalul   
autorizat, instruit și însărcinat cu aceste operațiuni.
În cazul agenților economici și a centralelor termice de bloc, aprinderea și 
stingerea focului se face numai de către personalul calificat.

Montarea, punerea în funcțiune și verificarea tehnică periodică a acestor apa-
rate se realizează doar cu firme autorizate I.S.C.I.R. (Inspecția de Stat pentru 
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat).
În cazul folosirii unui racord flexibil, acesta trebuie să fie atestat/agrementat 
tehnic pentru utilizarea în instalațiile de gaze naturale. El trebuie înlocuit după 
expirarea duratei de utilizare specificate de către producător.
Aparate consumatoare de combustibili gazoși: centrale termice, aparate 
pentru încălzirea apei menajere, convectoare de uz casnic, aparate de aer 
condiționat consumatoare de combustibili gazoși, generatoare de aer cald etc.

Curățarea coșurilor de fum
Pentru utilizarea în siguranță a sobelor sau aparatelor legate la coș, îți recoman-
dăm ca anual, atunci când începe sezonul rece sau ori de câte ori este nevoie, 
să verifici și să cureți coșurile cu o persoană autorizată.  

Întreținerea instalațiilor de aerisire-ventilare

Verifică aparatele consumatoare de combustibili gazoși și 
dispozitivele acestora!

Aparatele neautomatizate și arzătoarele fără robinet propriu

Aparatele automatizate 

Asigură-te că sunt îndeplinite condițiile tehnice necesare pentru funcționarea în 
siguranță a instalațiilor de utilizare interioară a gazelor naturale.
În acest sens, ai grijă să:
     fie ventilate încăperile în care funcționează aparate ce utilizează 
     gazele naturale;
     existe aerul necesar pentru arderea gazelor;
     nu fie obturată priza de aer;
          existe posibilitatea evacuării gazelor arse prin canale-grile de ventilare,
     acolo unde funcționează aparatele cu flacără liberă.


