
 ميباشد 211تنها درگاه ثبت حوادث و اتفاقات تماس با تلفن  به استحضار می رساند 

 براي امداد رساني و رفع حوادث آب و يا حوادث فاضالب چه بايد كرد؟

 . تماس گرفت 211براي امداد رساني و مرمت حوادث آب و فاضالب بايد با شماره سه رقمي 

ساعته و در تمامي ايام هفته آماده ارائه خدمات فوريتي در حوزه آب و فاضالب بصورت رايگان به مشتركين مي  12بصورت  211مركز ارتباط با مشتريان 

آموزش ديده و بصورت تلفني توسط پرسنل رسيدگي و پاسخگويي به شكايات ،خدمات فروش و پس از فروش خدمات فوريتي ، در اين مركز باشد وعالوه بر

 به شهروندان ارائه مي گردد. مجرب

 (تعويض شيرفلكه بعد از كنتور  در محدوده شهرستانها و روستاها به عهده چه كسي مي باشد؟1

 .  همكاران اتفاقات اعزام و نسبت به تعويض شيرفلكه اقدام مي نمايند 211مشتركين شيرفلكه را خريداري كرده و سپس طي تماس با مركز 

 صورت نشتي از بدنه كنتور چه بايدكرد؟  (در2

در صورت وجود نشتي زياد بنا به درخواست مشترك براي جلوگيري از خسارت به ملك مشترك  سيار اتفاقات اعزام و  211طي تماس مشتركين با مركز 

كنتور راهنمايي ميگردد.درصورتي كه نشتي زياد مشترك به مركز خدمات الكترونيك جهت ثبت درخواست تعويض  سپسنسبت به قطع آب اقدام مي نمايند 

 .وجود نداشته باشد.مشترك مستقيما اقدام به ثبت درخواست از طريق مركز خدمات الكترونيك مينمايد

 در صورت وجود نشتي داخلي و نبود يا خرابي شيرفلكه كنتور چه بايد كرد؟(3

جلوگيري از ايجاد خسارت و راهنمايي مشترك مبني برهماهنگي با لوله كش جهت  و اعزام سيار مبني بر قطع آب مشترك جهت 211ماس با مركز ت

 صل كردن آب توسط همكاران اتفاقات.درخواست جهت و و 211تماس با مركز  تعويض و يا اضافه كردن شيرفلكه بعد از كنتور و سپس

 چگونه از نشت شبكه داخلي ملک مطلع شويم؟ -4

بدون آنكه آبي از كنتور مصرف شود دوباره  ساعت يناشت و يا از آن عكس بگيريد و پس از چنددياد بسته و شماره كنتور را راامي شيرهاي داخلي منزل تم  

و  بهتر است اين كار در آخر  وجود دارد در صورت مغايرت، نشتي شبكه داخلي .و رقم انتهايي آن را كه اغلب قرمز رنگ مي باشد كنترل نماييد شماره كنتور

 جام شود.شب ان
 

 (در صورت خرابي شير يک طرفه چه بايد كرد؟5

 211مركز  بامشترك بايد شير يك طرفه را خريداري و با لوله كش هماهنگ كرده و سپس با توجه به اينكه شير يكطرفه جزء تاسيسات داخلي ميباشد؛ 

 گردد.را تعويض نمايد و سپس آب وصل  يكطرفه لوله كش شير نمايند و تا همكاران اتفاقات نسبت به قطع آب اقدامتماس گرفته 

 (در صورت گرفتگي سيفون فاضالب شهري چه بايد كرد؟6

باال آمدن آب در صورت را در آن قراردهند  بدقيقه اي شيلنگ آچند براي انشعاب را برداشته و دريچه بازديد سيفون ابتدا راهنمايي مشترك مبني براينكه 

 .شود اعزامسيار اتفاقات جهت رفع گرفتگي ل منزل مشترك گرفتگي مربوط به خط فاضالب شهري ميباشد و بايد از سيفيون يا پس زدگي در داخ

 جهت جلوگيري از يخ زدگي كنتور، چه بايد كرد؟(7

بكشيد.  در صورتي كه كنتور شما زميني مي باشد الزم است محفظه كنتور را به طور كامل با كيسه هاي خاك اره پوشانده  و سپس  بر روي آن پالستيك   

   اما اگر كنتور شما ديواري باشد الزم است كنتور مربوطه را بوسيله پشم شيشه و فوم بپوشانيد.


