Gaz i prąd – jak odczytywać
liczniki
Prosty przewodnik

Gaz i prąd – jak odczytywać
liczniki
Liczniki pokazują ilość zużytego gazu i
prądu.

x

Dlaczego należy odczytywać
liczniki?
Inkasenci nie przychodzą już
odczytywać liczników tak często, jak
kiedyś.

Nawet jeśli nie odczytasz swojego
licznika, w dalszym ciągu otrzymasz
rachunek.

?

Sprzedawca energii stara się obliczyć,
ile energii zużyto, i wykorzystuje tę
szacowaną kwotę na rachunku.
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Może to spowodować, że za zużyty
przez siebie gaz i prąd zapłacisz zbyt
dużo lub zbyt mało.

Jeśli zapłacisz zbyt mało, może dojść do
sytuacji, w której wystąpi duże
zadłużenie. Konieczna będzie jego
spłata.
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Najlepiej jest odczytywać swój licznik raz
w miesiącu.

Który licznik jest który?
Do licznika energii elektrycznej
podłączone są przewody elektryczne.
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Do licznika gazu podłączone są grubsze
rury i przewody.

Energia elektryczna
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Pomiń cyfry czerwone.

Odczyt tego licznika to 17319.

Niektóre starsze liczniki posiadają
tarcze, przypominające niewielkie tarcze
zegarowe.

Aby odczytać ten typ licznika, należy
zacząć od tarczy z lewej strony.
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Niektóre tarcze obracają się zgodnie z
ruchem wskazówek zegara, a inne –
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Zanotuj numer, który został przekroczony
przez wskazówkę. W tym przypadku jest
to 0. Po zapisaniu numeru przejdź do
następnej tarczy.

Tutaj wskazówka wygląda, jakby
wskazywała cyfrę 6. Nas interesuje jednak
cyfra, który została przekroczona, czyli 5.

Pełen odczyt tego licznika to 05846.
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Odczytując licznik energii elektrycznej,
zawsze powinniśmy otrzymać 5 cyfr.

05846
Gaz
Odczytaj cyfry od lewej do prawej.
Pomiń cyfry czerwone.

7120

Niektóre liczniki posiadają tarcze.
Odczytując je, zacznij od lewej strony.
Zanotuj numer, który został
przekroczony przez wskazówkę. Odczyt
tego licznika to 7120.

Otrzymujesz 4 cyfry.
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Zadzwoń do sprzedawcy
gazu lub prądu

7120
08456

Po odczytaniu liczników, zanotuj
wszystkie cyfry.

Zadzwoń do sprzedawcy gazu lub prądu
i podaj mu swój odczyt.

Numer telefonu sprzedawcy znajduje się
na rachunku za gaz lub prąd.

Powinien wtedy zostać do Ciebie
wysłany nowy rachunek, zawierający
właściwą kwotę do zapłaty.
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Centre for Sustainable Energy
(Centrum Zrównoważonej Energii)
jest organizacją charytatywną.

Home Energy Team (Zespół ds. Energii
Domowej) udziela darmowych porad
dotyczących oszczędzania energii
mieszkańcom Bristolu i hrabstwa
Somerset.

Bezpłatna infolinia - 0800 082 2234

E-mail - home.energy@cse.org.uk

Strona internetowa www.cse.org.uk/loveyourhome

Facebook facebook.com/EnergySavingAdvice
Zdjęcia i grafiki pochodzą ze zbiorów
Inspired Pics:
www.inspired.pics
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