Po priporočilu nemških predpisov za plin – DVGW, naj bi lastnik svojo plinsko napeljavo pregledal vsako leto, na 12 let pa izvedel tudi preizkus tesnosti. Kot distributer zemeljskega plina na vašem območju predlagamo, da jo pregledate tudi sami oziroma si odgovorite na spodaj
navedena vprašanja o stanju svoje plinske napeljave.

PREGLED NOTRANJE PLINSKE NAPELJAVE – kontrolne točke
Ali sta glavna plinska pipa in plinomer prosto dostopna?

DA

NE

Ali so cevi v brezhibnem stanju, pobarvane in brez korozije?

DA

NE

Ali so vsi deli plinske napeljave dobro pritrjeni in brez nanjo obešenih predmetov?

DA

NE

Ali so ustrezne odprtine za prezračevanje izvedene tudi v morebitnih kasneje nameščenih stenskih ali stropnih
oblogah?

DA

NE

Ali so prezračevalne odprtine v steni ali na vratih prostora s plinskim kotlom prosto dostopne in odprte?

DA

NE

Ali je v primeru naknadne zatesnitve objekta, oziroma po zamenjavi oken in vrat, zagotovljen zadostni dovod
zgorevalnega zraka?

DA

NE

Ali ste se ob morebitni montaži nove kuhinjske nape ali sušilnega stroja posvetovali tudi s strokovnjakom za
plinska trošila (serviserjem, inštalaterjem)?

DA

NE

Ali je plinski kotel brezhiben - brez sledi saj, obratuje brez vonja po plinu ali dimu in brez motečega hrupa?

DA

NE

Ali je fleksibilna plinska cev, od štedilnika do plinske pipe, brez prepogiba in dovolj oddaljena od ognja in vročine?

DA

NE

Ali je pri vidnem plamenu v plinskem kotlu, ali na štedilniku, plamen vedno značilne modre barve?

DA

NE

Ali je odtekanje kondenzata iz dimovodne napeljave skladno z navodili?

DA

NE

Datum pregleda: 
Podpis lastnika

UKREPI po izvedeni kontroli plinske napeljave
V kolikor ste pri vseh vprašanjih odgovorili z DA:
Vaša plinska napeljava je videti v redu, kontrolni pregled izvedite ponovno prihodnje leto.
V kolikor ste na katerokoli vprašanje odgovorili z NE:
Priporočamo vam, da čim prej pokličete pooblaščenega vzdrževalca za plinska trošila ali monterja napeljave,
ki vam bo pomanjkljivosti pomagal odpraviti.
Izpolnjen obrazec (ter morebitna dokazila o odpravi pomanjkljivosti) shranite, saj le-ta dokazuje, da redno izvajate kontrolo plinske napeljave
oziroma izpolnjujete svoje zakonske obveznosti.
Dodatne informacije o uporabi plinske napeljave najdete v brošuri Varna uporaba zemeljskega plina v gospodinjstvu, ki ste jo prijeli ob
priklopu na plinovodno omrežje, objavljena pa je tudi na spletni strani: www.Istrabenzplini.si
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