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 • ሆብ እና ምድጃ በተለያዩ ቦታዎች አሉኝ. 
የምድጃ መጠበቂያው ታስቦ የተሰራው 
ለሆቦች ነው። የሆብ እሳቶች ወደ ትልቅ 
እሳት የማደግ ዕድል አላቸው። ምንም እንኳ 
በምድጃ ውስጥ ተረስቶ ያረረ ፒዛ መርዛማ 
ጭስ የሚያወጣ ቢሆንም፣ አብዛኛውን ጊዜ፣ 
የምድጃ እሳቶች ያን ያህል አደገኛ አይደሉም። 

 • የምድጃ እሳት በዘፈቀደ እራሱን ያጠፋል። 
የምድጃ መጠበቂያዎ አዲስ ሞዴል 
መሆኑን ይፈትሹ። የቅርብ ጊዜው የምድጃ 
መጠበቂያዎች ለአጠቃቀም የተሻሉ እና 
ደህንነትን የሚያስጠብቁ ናቸው፣ ይህንንም 
ክስተት ይከላከላሉ። ለምድጃ መጠበቂያዎ 
አጠቃቀም የቀረቡትን መመሪያዎች ማንበብ 
እና መረዳት ለእርስዎ አስፈላጊ ነው። 
 

 • ኢንዳክሽን ሆብ ካለኝ የምድጃ 
መጠበቂያ መጠቀም ያስፈልገኛል? 
የሆቡ አይነት ምንም ሆነ ምን የምድጃ 
መጠበቂያ ያስፈልግዎታል። ሴራሚክ 
ሆብ፣ ኢንዳክሽን ሆብ ወይም የካስት 
አይረን ሆብ ቢሆን። የኢንደክሽን ምድጃ 
መጥበሻው በምድጃው ላይ እስካለ ድረስ 
ማጋሉን ይቀጥላል። ስለዚህ እንዲህ አይነት 
ማብሰያዎች በእሳት ኢያያዙ ይችላሉ። 

 • ያለኝ የጋዝ ምድጃ ነው። እንዲያም 
ቢሆን የምድጃ መጠበቂያ ያስፈልገኛል? 
አያስፈልግዎትም፣ ነገር ግን የጋዝ 
ማብሰያዎች አሁን አሁን የእሳት 
መጠበቂያ ያስፈልጋቸዋል። በተጨማሪም፣ 
የኤሌክትሪክ ምድጃዎች ለእሳት አደጋ 
ስጋት ከፍተኛ ድርሻ አላቸው።

በብዛት የሚጠየቁ ጥያቄዎች:

እሳትን ለመከላከል የሚደረጉ ሁሉም ጥረቶች፣ የእሳት ደህንነት መረጃ ልውውጥ ስትራቴጂ 2013-2020 ተከታይ የሆነው ብሔራዊ 
እሳትን የመከላከል እንቅስቃሴ ነው። በኖርዌይ ውስጥ የባለሥልጣን መሥሪያ ቤቶችን፣ የመድን ኩባንያዎችን እንዲሁም በእሳት እና 
ኤሌክትሪክ ደህንነት ውስጥ ያሉ ሌሎች ድርጅቶችን ያቀፈ ብሔራዊ አስተባባሪ ቡድን ከዚህ እንቅስቃሴ ጀርባ ሆኖ ይደግፋል።

የእሳት መረጃ መድረክአገራዊ የኤሌክትሪክ ደህንነት ምርመራ ባለሥልጣናትብቃት ያላቸው ኩባንያዎች መዝገብ



የምድጃ መጠበቂያዎች ሕይወት ያድናሉ።
የበለጠ መረጃ በ sikkerhverdag.no/en ያግኙ



መቆጻጸሪ ሓይሊ ኤሌትሪክ እቶን እንታይ እዩ?
1. ከመይ እዩ ዝሰርሕ?
እቲ እቶን ከየጥፋእክዮ እንተድኣ ረሲዕክዮ፣ ሰቶቭ ጋርድ 

ናይ ሓደጋ ድምጺ ምሰውጸአ ብቀጥታ ሓይሊ ኤሌክትሪክ 

ክቋለጽ ይገብር.

መቆጻጸሪ ሓይሊ ኤሌትሪክ እቶን ክልተ ክፍልታት ዘለዎ 

እዮ፡ ኣብ ልዕሊ እቲ እቶን ዝተገጠመ ሴንሰርን ኣብ ድሕሪት 

እቲ ሰቶቭ ወይ ኣብ ሳንዱቅ ፈዩዝ ዝተገጠመ መብርህን 

መጥፍእን. እቲ ሴንሰር ነቲ እቶን ይቆጻጸሮ. እቲ ሴንሰር 

ሓደጋ ባርዕ እንተድኣ ተሰሚዕዎ፣ ናይ ሓደጋ ድምጺ የስምዕ. 
ነዚ ስዒቡ መልሲ ዝህብ ኣካል እንተዘይሃልዩ፣ እቲ ሴንሰር 

ባዕሉ መብርህን መጥፍእን ክዕጾ ብምግባር ናብ እቶን 

ዝኸድ ሓይሊ ኤሌትሪክ ክቋረጽ ይገብር. መቆጻጸሪ ሓይሊ 

ኤሌትሪክ እቶን ኣብ ምግቢ መብሰሊ መሳርሒ ክግጠም 

ይኽእል እዩ.

2. ሪሃብን ፊክስድን? 
ክልተ ዓይነት ሰቶቭ ጋርድ ኣለዎ:  

1. ናብ ሶከት በኤሌክትሪክ ብገመድ ዝዝርጋሕሰቶቭ 

ጋርድ.ሪሃብ ይባሃል. እዚ ቀሊል ዝኾን ዓይነት ሰቶቭ 

ጋርድ ማንም ሰብ ክገጥሞ ይኽእል እዩ. ኣብ ላዕሊ 

ዝቀረበ ስእላዊ መምርሒ ምርኣይ ይከኣል. 

2. ናብ መስመር ኤሌክትሪክ ብ መዳ ሳንዱቅ ባልቦላ 

ብምርኻብ ዝግጠሙ መቆጻጸሪ ሓይሊ ኤሌትሪክ 

እቶን. ከምዚኦም ዓይነት ሰቶቭ ጋርድ ብብዓል መያ 

ክግጠሙ ኣለዎም. ክሽነን መስመር ኤሌክትሪክን 

እንደገና ኣብእተማዓራርየሉ እዋን፣ እዚ ዓየይነት ሰቶቭ 

ጋርድ እዩ ዘድሊ.

እቶም መቆጻጸሪ ሓይሊ ኤሌትሪክ 
እቶን ሂዎት የድሕኑ እዮም!
 

ካብ ፍርቂ ንላዕሊ ዝኾኑ ኣብ ኖርወይ ዘጋጥሙ ባርዓት 

ብምኽንያት ኣብ እቶን ዝልዓሉ ባርዓት ዝነቅሉ እዮም. ንዝኾነ 

ይኹን ሰብ ከጋጥሞ ይኽእል እዩ: ኣብ እዋን ለይቲ ምግቢ 

ዘብስሉ መናእሰይ፣ ኣብ እዋን ምግቢ ምብሳል ደቆም 

ዝርብሽዎም ወለዲን ምግቢ እናብሰሉ እቲ እቶን ዝርስዕዎ 

ሽማግለታትን.



ዋጋ መቆጻጸሪ ሓይሊ ኤሌትሪክ እቶን ክንደይ እዩ?
ዋጋ መቆጻጸሪ ሓይሊ ኤሌትሪክ እቶን ከከም ዝህቦ 

ግልጋሎት፣ ካብ 3,500 NOK ጀሚሩ ምርካብ ይከኣል.  
እቲ ቀሊል ዝብሃል ዋግኡ ሕሳር እዩ. ስርሒት «Rolls 
Royce option» እንተኾይኑ ሰለስተ ዕጽፊ ይውድእ.

ኩሎም ዓይነታት ጽርየቶም ዝተረጋገጹ ዋላኳ እንተኾኑ፣ 

ዓይቶም ብዘየገድስ ብ ኤፍ ጂ ጽሬቶም ዝተረጋገጹ 

ክትዕድጉ ሰበስልጣናት እቲ ባዓል መዚ ይመኽሩ፤ እዙይ 

ማለት ብ FG ዝተረጋገጹ Skadeteknikk, ከይዲ ፈተነ 

ዝሓለፉን ክኾኑ ይግባእ. ብ FG-ዝተረጋገጹ መቆጻጸሪ 

ሓይሊ እቶን ኣብዝስዕብ ድሕረገጽ ይርከብ:   
https://www.fgsikring.no/brann/ 
komfyrvakt/fg/

ናይ ውሕሰት ቅናሽ: ዝተወሰኑ ትካላት ግልጋሎት 

ውሕሰት ብ ኤፍጂ ዝተረጋገጸ መቆጻጸሪ ሓይሊ እቶን 

ትጥቀሙ እንተድኣ ኮይንኩም ኣብ ክፍሊት ውሕሰት ቅነሳ 

ክገብሩልኩም ይኽእሉ እዮም. በይዝኦም እዙይ ንዕኦ 

ዝምልከት ምኳኑ ኣብ ፖሊሲ ውሕሰቶም ከይዶም የረጋግጹ.

መቆጻጸሪ ሓይሊ ኤሌትሪክ እቶን ኣበይ ክረክብ ይኽእል?
መቆጻጸሪ ሓይሊ ኤሌትሪክ እቶን ኣብ ኩሉ መሸጣታት 

ኣቁሑት ኤሌክትሮኒክሰ ፣ ኣብ ብርክት ዝበሉ መሽጣታት 

ኣቁሑት ክሽነን ኣብ ድሕረገጽ ክርከቡ ዝኽእሉ ከምኒ 

ትካላት ኣቅረብትን ውሕስነትን ሰቶቭ ጋርደ ምዕዳግ ይክኣል. 
ግልጋሎት ጥዕና ካብ ቤት መዘጋጃ ክትረኽቢ እንተድኣ 

ክኢልኪ፣ ካብኡ ብልቃሕ ሰቶቭ ጋርድ ከቅርቡልኪ ዝኽእሉ 

እንተኮይኖም ንምርግጋጽ ፈትኒ.

ብዛዕባ ሐግታቱ ኸ?
እቶም ሰበስልጣን እቲ ትካል እዞም ዝስዕቡ ክማልኡ 

ዝግብኦም ነገራት ክተማልኢ ይሓቱ:
• ኣብ ኩሉ ገዛውቲ

• ኣብ ውሽጢ ገዛ ምቅይያር ኣቁሕት ኤሌክትሪክ  

 እንትትገብሪ

• ክሽነኺ ከም ሓድሽ ኣቁሕት ክተማልኢ ከለኽን  

 ሓድሽ መስመር ኤሌክትሪክ ክትዝርግሕሉ ከለኽን.
ንናይ ባዓላት እተሕልፍሉ ገዛውትውን ተመሳሳሊ ሕግታት 

ተፈጸምቲ ይኾኑ. እቶም መምርሕታት ኣጠቃቅማ ሰቶቭ 

ጋርድ ኣብ ሰባት ዝነብሩሉን ዝድቅሱሉን ከም ዶርምን 

መንበሪ ክፍልን እውን ተፈጸምቲ ይኾኑ. እቶም መምርሕታት 

ኣብ ስራሕ ቦታን ቢሮን ዝርከቡ ክሽነታት ኣየግድድን.
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