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عروض الخدمات للمؤجرين  

لماذا نستخدم كاشف الدخان؟ 
تُساعد كاشفات الدخان على اكتشاف الحرائق في وقت ُمبكر، إال أنها ال يُمكنها إطفاء 
الحريق، أو منع نشوبه وال حتى إنذار رجال اإلطفاء. في حالة وجود خطر أو دخان 

تُصدر كاشفات الدخان إنذاًرا عاليًا يُنبهك لوجود خطر. ضع في اعتبارك أن األشخاص 
والحيوانات النائمة ال يمكنها أن تشم غازات النيران التي قد تُصبح مميتة بعد استنشاق 

مقدار 3 إلى 6 أنفاس منها.

تُساعد كاشفات الدخان على اكتشاف الحرائق في وقت ُمبكر، إال أنها ال يُمكنها إطفاء 
الحريق، أو منع نشوبه وال حتى إنذار رجال اإلطفاء. في حالة وجود خطر أو دخان 

تُصدر كاشفات الدخان إنذاًرا عاليًا يُنبهك لوجود خطر. ضع في اعتبارك أن األشخاص 
والحيوانات النائمة ال يمكنها أن تشم غازات النيران التي قد تُصبح مميتة بعد استنشاق 

مقدار 3 إلى 6 أنفاس منها. 

احجز منتجك اآلن! 
عروض خدماتنا الفردية موجهة للمؤجرين - يُمكنك حجز الصيانة الفردية االحترافية 

وفقًا للمعيار DIN 14676 دون تعب لمرة واحدة مقابل 29.95 يورو لكل شقة، السعر 
شامل ضريبة القيمة المضافة: 

1.  إيجاد المنتج على pyrexx.com /pro أو باستخدام الحاسب اآللي أو الهاتف 
الذكي

2. التسجيل وإدخال معلومات الصيانة - فقط في حالة الحجز ألول مرة
3. طلب الصيانة - سنتصل بك هاتفيًا لتحديد موعد

إشعار: نظًرا لضرورة الدفع الُمسبق، ال يمكن الحجز عبر الهاتف.   



صيانتك السنوية 
بوصفك مؤجر اقتنى كاشفات الدخان طراز Pyrexx من إدارة المنزل، يمكنك دائًما تقديم 
طلب للحصول على الصيانة للسنة الحالية عبر تطبيق الويب Pyrexx. بعد التكليف، سيتم 

االتصال بك من قبل مركز الخدمة الخاص بنا لتحديد موعد فردي. تطبيق الويب الخاص 
  pyrexx.com/pro :هو Pyrexx بشركة
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أفضل جودة للخدمات 
تقدم شركة Pyrexx GmbH أعلى جودة خدمات. توفير خدمة كاملة بأسعار معقولة مع 

درجة أمان مضمونة هي مسألة بديهية بالنسبة لنا. 

كاشفات الدخان عالية الجودة من إنتاجنا.   

صنع في ألمانيا بخبرة متخصصة في تقديم هذه الخدمات
ال نستخدم سوى موظفين خاصين بنا عاملون بدوام كامل )ال نستخدم شركات خدمات 

خارجية( 
درجات آمان عالية للمؤجرين، حيث أن جميع الموظفين يُمكن التعرف عليهم بفضل زيهم 

الموحد، والسيارات الموحدة، وبطاقات الهوية الموحدة للموظفين.
جميع الموظفين هم فنيون محترفون

DIN 14676 الصيانة وفقًا للمعيار
Pyrexx عمليات توثيق آمنة قانونًا ومعالجة سريعة لطلبك عند استخدام تطبيق الويب

مراقبة الجودة من قبل المدراء اإلقليميين المحليين المدربين
  

كتيب الصيانة المقاوم للحريق الصيانة الفردية االحترافية 
يقوم موظفونا المؤهلون بمراقبة الجودة في 

المكان لمرة واحدة كل عام:

كاشفات الدخان ُمثبتة وفقًا للمعايير الموصى بها 
كاشفات الدخان ُمركبة في الموضع المثالي في الغرف 

فحص منافذ الدخان
التحقق من درجة تلوث كاشف الدخان عن طريق القراءة اإللكترونية

فحص فلطية البطارية
توثيق آمن قانونًا للصيانة

إذا تم اكتشاف وجود عطل، فقد يكون من الضروري استبدال كاشف 
الدخان المعنّي

  

الصيانة التي تتم سنويًا لكشافات الدخان وفقًا لمعيار رقم DIN 14676، ُمثبتة على تطبيق 
الويب الخاص بشركة Pyrexx في صورة ملف بصيغة PDF. يحتوي هذا الملف على 

تاريخ كافة عمليات الصيانة التي أجريت في الشقة، ويوفر بذلك إثباتًا يُقدم لشركات التأمين أو 
شركاء التعاقد.  

بوصفه كتيب صيانة إلكتروني، فإنه ال 
يتأثر باللهب. في حالة وقوع حادث مماثل، 

ستبقى كافة البيانات محفوظة.  


