Bezpečná domácnost s plynem

Bezpečná plynová zařízení v domácnosti jsou zárukou spolehlivého, efektivního a komfortního
způsobu vytápění, ohřevu vody a přípravy jídla. Aby nám plyn a plynové spotřebiče sloužily
opravdu bez rizika škod na zdraví, životě nebo majetku, musíme zajistit jejich odborně provedené
instalace a poté také pravidelný servis i předepsané periodické revize plynových zařízení.
Instalatéři sdružení v řemeslném cechu Ekomplex provádějí kompletní plynoinstalatérské práce.
Pro vytápění se používají plynové kotle, plynové přímotopy, výjimečně také přenosná plynová
topná tělesa. Pro ohřev vody se využívají jak zmiňované plynové kotle, tak také speciální
průtokové či zásobníkové ohřívače vody. Mezi plynové spotřebiče pro přípravu jídla patří
především plynové sporáky, trouby a vařiče. Setkat se můžeme také s plynovými lednicemi nebo
osvětlením. Některé plynové spotřebiče mohou fungovat na zemní plyn, propan-butan nebo
propan.
Oblíbené plynové kotle pro vytápění i ohřev vody
Plynové kotle patří mezi nejrozšířenější způsoby pro vytápění domácností a pro ohřev teplé
užitkové vody. Důvodů jejich oblíbenosti je hned několik. Mezi ty klíčové patří velmi dobrá
výhřevnost a značný uživatelský komfort. Veškerá plynová zařízení jsou spolehlivá a bezpečná jen
za předpokladu zajištění jejich odborné instalace a servisu certifikovanými plynaři. Proto je
bezpodmínečně nutné, aby všechny instalace, servis a revize prováděli jen zkušení specialisté na
plynová zařízení.
Proč jsou nutné revize plynu a plynových zařízení?
Revize plynu, plynoinstalací a plynových zařízení představují především z bezpečnostních důvodů
povinnou součást servisu. Je důležité zdůraznit, že revize plynu jsou oprávněni provádět jen
certifikovanírevizní technici plynových zařízení. Revize a jejich termíny jsou přesně stanoveny
vyhláškou.
Instalatéři sdružení v řemeslném cechu Ekomplex nabízí kompletní instalatérské práce, včetně
instalace plynových zařízení, za příznivé ceny. Svou poptávku na plynoinstalatérské práce může
zákazník zadat jednoduše telefonicky anebo pomocí on-line formuláře. Plynaři vás pak sami
zkontaktují, aby si s vámi sjednali termín a nebo v případě naléhavé potřeby ihned přijedou. Tento
pohodlný postup můžete použít v případě objednání libovolné služby, ať už se jedná o montáž
plynového kotle nebo jiných plynových zařízení, jejich údržbu, případně opravu.
Bezpečnost a spolehlivost plynoinstalace
Odborně provedené plynoinstalace jsou základním předpokladem správné funkce domácích
rozvodů plynu. Naproti tomu amatérské plynoinstalace předznamenávají mnohá nebezpečí,
například úniky plynu a v krajních případech také možný výbuch. Při spalování plynu je také
důležitý stálý a dobrý odtah spalin. Pouze odborně provedené plynoinstalace, v souladu s platnými
technickými normami a zákony, jsou zárukou bezpečného provozu plynových spotřebičů a
systémů vytápění.

