
 

 كيف تقرأ عداد الغاز أو عداد الكهرباء
 

تدفع لكمية الطاقة على هذا المنوال أنت  .من المهم أن تقدم للشركة التي تزودك بالطاقة قراءة العدادات بشكل منتظم
 .تقديرات الشركةعوضا عن االعتماد على تها أنفقالصحيحة التي 

 
 نفقهتهذا يعني أنك ربما تدفع أكثر أو أقل مما . فواتير تقريبيةبشكل منتظم فإن الشركة سترسل لك  اتإذا لم تقرأ العداد

ولفترة طويلة فسينتهي بك الحال في أن تترتب عليك ديون للشركة  ه بكثيرنفقمن غاز وكهرباء. إذا كنت تدفع أقل مما ت
 والشركة ترفع مبلغ دفعاتك الشهرية. ولذلك من المهم أن تقرأ عداداتك مرة بكل شهر أأو أن  الحقا  يجب أن تدفعها لها 

 شهرين.
 

 الغاز وعداد الكهرباءعداد التمييز بين 
 

" أو kilowatt hoursقبل الفاصلة و" رقامأ ةعلى شاشته خمس تراولكن عداد الكهرباء سالعدادين الخلط بين السهل من 
"kWh بجانبها." مكتوب 
 

قبل الفاصلة. بينما  رقام( وسيكون هناك أربعة أ3ft) كعبالقدم الم ةستبين عدادات الغاز من النوع القديم أنها تقيس بوحد
 .رقام( ولها خمسة أ3m) كعبعدادات الغاز من النوع الجديد تقيس بالمتر الم

 
" كما ترى في meter serial number (MSN)سيكون لكل واحد من عداداتك رقمه الخاص الفريد المسمى "

ويمكنك أن تطابقه مع الرقم على  مكتوبا على فواتير الطاقة بجانب تحليل قراءة العدادات MSNالصورة تحته. سترى الـ
 ا مركبين في نفس المكان.إذا كان أو بين عدادك وعداد الجيران لئال تخلط بينهما الغاز أو الكهرباء ةفاتور

 
 

 
 

 الكهرباء
 

 أما البعض اآلخر األجرة تشبه عداد سيارة لكثير منهااو (kilowatt hoursالكيلو واط ) ةتقيس عدادات الكهرباء بوحد
 سهلة ومباشرة. ة النوعينشاشات رقمية وقراءلها 
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 .17319المبين في الصورة تحته هي  العدادإن قراءة  .أرقام حمراءالخمس األولى وتجاهل أي  رقاماقرأ األ
 

 
 

 Economy 7تعريقة 
 

يانا تسمى سيبين عداد الكهرباء قراءتين واحدة لساعات "الذروة" )أح Economy 7إذا كان بيتك على تعريفة 
"(. لترى /night" أو "الليلية/low"( وواحدة للساعات خارج الذروة )"المنخفضة/day" أو "النهارية/normal"العادية

 .Rate 2و  Rate 1الشاشات الرقمية وعدادات الدفع المقدم ربما يجب أن تتنقل بين شاشتين اسمهما اإلثنين في 
 

خراجها ويمكنك استخدامه الساعات ساعات الذروة أو المعدل ذا  يسجل العدادما إذا كان هناك ضوء أحمر يلمع ليخربك 
 .ةبالطاق . إذا شككت اتصل بالشركة التي تزودكاختلطيلتتأكد من أن يعمل النظامان ضمن الساعات الصحيحة وأال 

 
 الغاز

 
الكيلو واط عند حسبان فاتورتك. يجب أن  يقاس الغاز بوحدة المتر المكعب أو القدم المكعب ومن ثم تحولها الشركة إلى

كيف تفهم فاتورة الغاز أو تشرح فاتورتك كيف تم هذا التحويل. الرجاء أن تطلع على منشورنا المسمى "
 "Understanding your gas or electricity bill\الكهرباء

 
 إقرأ األرقام األربعة أو الخمسة وتجاهل أي أرقام حمراء كما أعاله.

 
 األقراص عدادات

 
 وجوه ساعات صغيرة. صغيرة تشبه بعض العدادات لها صف من أقراص

 
مثال كما في الصورة  7لتقرأ عداد من هذا النوع ابدأ من القرص على اليسار. اكتب الرقم الذي مر المؤشر به للتو )

 العكسبانتقل إلى القرص القادم. ستالحظ أن بعض األقراص في الصف تدور في اتجاه عقارب الساعة وبعضها تحته( ثم 
 بعد. 2بما أن المؤشر لم يصل إلى الرقم  1فإن الرقم على القرص الثاني هو 

 
إذا كان الرقم المبين نظر إلى القرص إلى يمينه. اإذا كان مؤشر يحوم فوق رقم ما ومن غير الواضح ما إذا تجاوزه أم ال 

فتجاوزه. القراءة الكاملة لعداد  وم فوقه بعد وإذا كان الرقم صغيراحيعني أن المؤشر لم يتجاوز الرقم الذي ي كبيرا
 .7210األقراص هذا هي 

 



 
 

 العدادات الذكية
 

األمر الذي يعني أن العداد يرسل قراءة إلى الشركة  في الوقت الحالي يتم تركيب العدادات الذكية في الكثير من البيوت
 التي تزودك بشكل تلقائي ومنتظم حتى مرة كل نصف ساعة )يمكنك أن تختار مدة الوقت بين كل قراءة(.

 
على أن بعض العدادات الذكية القديمة تصبح "خرسان" عند تغيير الشركة التي تزودك ولم تعد ترسل قراءة تلقائية إلى 

سيحل المشكلة على لجديدة وذلك يعني أنه عليك أن تبدأ قراءة عداداتك بنفسك من جديد )من المخطط إصالح الشركة ا
 energy(. أحيانا أنه من األسهل أن تجد القراءة الصحيحة في مراقب طاقتك )نطاق شبكة الكهرباء في المستقبل

monitorأحيانا تكون غير  المحتاج إليها في عداد ذكي الوصول إلى الشاشة طريقة هذا الخيار ألن ديك( إذا كان ل
واضحة. رجاء  أن تطلع إلى تحت لتجد تعليمات عامة ولكنها تتغير بين مختلف العدادات. اتصل بالشركة التي تزودك إذا 

 لم يكن األمر واضحا.
 

باستمرار حتى تصل  B على اضغط Bو A. إذا لم يكن إال زرين 9رقم  على إذا كان لعدادك الذكي لوحة مفاتيح اضعط
 إلى الشاشة الصحيحة.

 
ثم رقما يليه رمز الكيلو  IMPORTأو  IMPكهرباء: عندما تصل إلى الشاشة الصحيحة يجب أن تلمع أو تبين كلمة 

 (.kWh)  واط
 



 
 

 (.M3ثم رقما يليه رمز المتر المكعب ) METER INDEXأو  VOLUMEغاز: يجب أن تلمع الشاشة أو تبين كلمة 
 

 
 

 عدادات الدفع المقعدم
 

ال يحتاج من يسكن في بيت له عداد دفع مقدم إلى قراءة العداد من أجل استالم فواتير صحيحة دقيقة ولكن قراءته ربما 
تساعدك في متابعة إنفاق الطاقة. معظم العدادات لها زر يسمح لك بالتنقل بين شاشات مختلفة تتضمن شاشة تخبرك بمبلغ 

نا عن عدادات صفحة ويب اط والرسم الدائم في تعريفتك. رجاء  أن تطلع علىرصيدك الباقي وشاشة تبين لك كلفة الكيلو و
أو اتصل بالشركة التي تزودك وهي سترسل لك دليال وتعليمات ( بعد لألسف ليست موجودة باللغة االنغليزية( الدفع المقدم

 خاصة بعدادك.
 
 

https://www.cse.org.uk/advice/advice-and-support/prepayment-meters#:~:text=If%20your%20home%20has%20a,the%20meter%20is%20used%20up.
https://www.cse.org.uk/advice/advice-and-support/prepayment-meters#:~:text=If%20your%20home%20has%20a,the%20meter%20is%20used%20up.

