
معلومات حول كيفية قراء ة 
استهالك العداد الخاص بي؟
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أين أجد عداد الكهرباء والغاز والمياه؟

عادة ما توجد العدادات الفردية يف الطابق السفيل. ميكن العثور عليها أيًضا يف الشقة، عىل سبيل املثال يف غرفة التخزين أو يف

الردهة. االحتامالت األخرى هي املدخل أو غرفة خاصة. من األفضل للمستأجر أن يسأل مالك الشقة أو مدير البناء عن مكان تواجد

العداد. ميكن ايضا لصاحب الشق ة العثور عىل مكان تواجد هذه العدادات يف مخطط الشقة أو مخطط البناء .

كيف أميز العدادات؟

عادة ما تكتب كلمة „ Strom „ عىل عداد الكهرباء وتظهر الحرو ف „kWh“ بجانب قراءة العداد. ف ي العدادات الحد ي ثة توجد قراءة عداد الكهرباء: 

العداد ومعلومات االستهالك „kWh“ يف الشاش ة .   

الحظ تواجد الحرفان „ m3 „ بجوار قراءة استهالك العدا د عداد الغاز الطبيعي: 

هنا تجد أيًضا مكتوب الحرفان „ m3 „ بجوار قراءة استهالك العدا د. ومع ذلك، فإن العداد يكون شكله دائري وعادة ما يكون له غطاء . عداد املاء:  

عداد كهرباء رقمي
(kWH)

مرت غاز
(m3)

عداد مياه
(m3)

استمر يف الصفحة التالية



Ganz einfach: klickt auf

Nach dem Eingeben eurer Daten seid ihr schon fertig!

www.ablesung-witten.de
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alternative Darstellung 
(mit Komma)
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كيف أقرأ استهال ك العداد؟

بغض النظر عن نوع العداد، يلزم دامئًا لقراءة العداد رقامن:

• قراءة العداد „االستهالك

• ورقم العداد .

رقم العداد رضوري حتى نتمكن من تحديد العداد الخاص ببيتك وأرستك. من ناحية أخرى، توضح قراءة العداد حجم االستهالك .

مالحظة مهم ة! اقرأ رقم استهالك العداد فقط حتى املكان العرش ي. أي فق ط الرقم قبل الفاصل ة العرشي ة.

يف العدادات القدمية، غالبًا ما تكون املنطقة التي تيل الفاصلة العرشية ملونة باللون األحمر. ال نحتاج هذه الخانات العرشي ة

حالة استثنايئ ة: عند قراء ة عدادات الحرارة. يجب أيًضا اعطا ء االرقام بعد الفاصلة العرشي ة

لماذا يظهر على شاشة عداد الكهرباء قراءتين؟

تظهر بعض العدادات قراءتني مخت لفتني إذا كان لديك متطلبات خاصة. يرجى اخ ذ كلتا القراءتني وإعالمنا .

تسمى عدادات الكهرباء ذات القراءات امل تعددة بعدادات التعرفة املزدوجة.

تفرق هذه األجهزة بني تعرفتني يتم عىل اساسهم حساب االس تهالك بأسعار مختلفة للكيلووات. عىل سبيل املثال: إذا تم استخدام

مضخات حرارية أو سخانات تخزين ليلية يف املنز ل .

إذا كان لديك نظام طاقة شمسية: ع ندها يكون لد يك عداد ثنايئ االتجاه. يقيس هذا العداد االسترياد والتغذية ، اي كمية الكهرباء التي

تنتجها وتتدفق إىل الشبكة العامة وكمية الكهرباء التي تشرتيها من الخار ج

كيف أرسل قراءات العداد الخاص بي؟

االمر بسيط جًدا: اذهب اىل املوقع :

ثم اضغط عىل الزر األيرس

بعد إدخال البيانات الخاصة بك، تكون قد انتهيت ! شكرًا!

باملناسب ة: نحن نتربع بخمسني سنتًا للمنظامت غري الربحية مقابل كل قراءة عداد تُنقل الينا عرب اإلنرتنت .

عداد كهرباء تناظري

عداد مياه

مرت غاز

عداد كهرباء رقمي

قراءة العداد

 قراءة
العداد

قراءة العداد

قراءة العداد

مرت

مرتمرتمرت


