Wortschatz für Installateure
(Słownictwo dla instalatorów)

geeignete Rohre, Armaturen auswählen – wybrać odpowiednie rury, armaturę
die Rohre mit Schneidbrenner, Säge oder Rohrschneider zuschneiden – przycinać
rury palnikiem, piłą lub przycinakiem do rur
Rohrleitungsteile verschrauben, verschweißen, kleben – części rurociągu
skręcić, zespawać, skleić
Bleche zuschneiden, abkanten, biegen – blachy przyciąć, kantować, giąć,
Anlagen der Sanitärtechnik und der Gasversorgung installieren – instalować urządzenia
techniki sanitarnej i zaopatrzenia w gaz
planen – planować
die Versorgung von Gebäuden mit Wasser, Gas, Wärme, Frischeluft –
zaopatrywanie budynków w wodę, gaz, ciepło, świeże powietrze
Gewinde schneiden – gwintować
die Abwasseranlage – urządzenie odprowadzające
wodę montieren- montować
die Montage/Demontage - montaż, demontaż
regulieren - regulować
Einstellungen der Waschmaschine regulieren - regulować ustawienia pralki
bohren - wiercić
der Durchbruch - otwór
der Mauerdurchbruch – otwór w murze
der Deckendurchbruch - otwór w suficie
der Bodendurchbruch – otwór w podłodze
anschließen - podłączać
kleben - nakleić
schleifen - szlifować
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polieren - polerować
das Zubehör - osprzęt
Korrosionsschutzmittel aufbringen - nanieść środek antykorozyjny
der Einbau sanitärer Anlagen - wmontowanie urządzeń sanitarnych
die Frisch- und Abwasserleitung - instalacje WOD-KAN das Rohr,
die Rohre - rura, rury
die Rohrbiegemaschine - giętarka do rur
Rohre mit Schneidbrenner/Säge/Rohrschneider zuschneiden - przyciąć rurę
przecinakiem gazowym/piłą/przecinakiem do rur
Rohrstücke biegen/aufweiten - kawałek rury zgiąć/rozszerzyć
Gewindeschneiden bearbeiten - obrobić cięcia gwintów
die Rohre miteinander verbinden - łączyć rury
das Gasrohr - rura gazowa
das Wasserrohr - rura wodna
das Stahlrohr - rura stalowa
das Kupferrohr - rura miedziana
das Alurohr - rura aluminiowa
die Verlegung von Kupferleitungen - kładzenie rur miedzianych
die Verlegung von Kunststoffleitungen - kładzenie rur PCV

die Verlegung von HT Rohren - kładzenie rur do wymiennika ciepła
Dichtungsmittel - środek uszczelniający
der Heizungskörper - grzejnik
der Heizofen - piec do ogrzewania
das Steuerungsgerät - urządzenie sterujące
der Heizkessel - kocioł grzewczy
der Gasbrenner - palnik gazowy
die Wärmepumpe - pompa cieplna
der Entlüfter - odpowietrznik
die Installation von Waschbecken - instalacja
umywalek die Waschmaschine - pralka
die Waschmaschine aufstellen - nastawić pralkę
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die Geschirrspülmaschine - zmywarka
der Wasserhahn - kran
der Absperrhahn - kurek odcinający
die Installation von WC+BD - instalacja toalet i zlewów
die Duschkabineninstallation - instalacja kabin prysznicowych
die Badewanneninstallation - instalacja wanien
der Sprinkleranlagenbau - instalacje tryskaczowe
die Altbausanierung - naprawa starych instalacji die
Neubauinstallation - budowa nowych instalacji

die Hartlötarbeiten - prace związane z lutowaniem twardym
die Weichlötarbeiten - prace związane z lutowaniem
miękkim verschrauben - przymocować śrubami abschrauben
- odkręcić śrubę
das Autogenschweißen spawanie gazowe
das Schweißarbeiten - prace spawalnicze
die Erwärmung des Metalls mit der Schweißflamme - podgrzanie metalu płomieniem
spawalniczym
manuell bearbeiten - obrabiać ręcznie
die Blecharbeiten - prace blacharskie
Blech zuschneiden/ abkanten/biegen/runden –blachę
przyciąć/przyciosać/zgiąć/zaokrąglić die Kunststoffe - tworzywa sztuczne
Wo ist das Hauptventil der Zentralheizung/Gaszuführung/Wasserzuführung? Gdzie jest główny zawór ogrzewania centralnego/gazu/ zimnej/ciepłej wody?
die Fußbodenheizung - ogrzewanie podłogowe
die Gasheizung - ogrzewanie gazowe

die Zentralheizung - ogrzewanie centralne
Es ist ein Doppelfunktionsofen für Wassererwärmung und für Zentralheizung To jest piec dwufunkcyjny: do ciepłej wody i do CO.
Hier ist das Sicherheitsventil. - Tu jest zawór bezpieczeństwa.
Ich öffne/schließe die Wasserzuleitung/Gaszuleitung/Ölzuleitung/Stromzuleitung.
Włączam/Wyłączam dopływ wody/gazu/oleju/prądu.
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Wo ist das Steuergerät der Zentralheizung? - Gdzie jest sterownik CO? Wo ist
Schaltbrett der Zentralheizung? - Gdzie jest tablica rozdzielcza CO? Wo ist
der Wärmeverteiler/ Heizraum?- Gdzie jest węzeł cieplny/kotłownia? Wo ist
der Ölbehälter/der Gasanschluss/der Kessel/Offen/die HAT-Anlage? - Gdzie
jest: zbiornik oleju/przyłącze gazowe/kocioł/piec CO/wymiennik ciepła?
Der Wasserkessel der Zentralheizung ist kaputt. - Zepsuty jest kocioł centralnego
ogrzewania.
der Aufbau und Montage von Heizungsanlagen - budowa i montaż urządzeń
ciepłownicznych
Wartung von Heizungsanlagen - konserwacja urządzeń
ciepłownicznych das Kanalisationssystem - system kanalizacyjny
Der Wasserabfluss ist verstopft. - Zatkany jest odpływ do kanalizacji.
Gleich mache ich ihn frei. - Zaraz go udrożnię.
Ich mache den Badewannenabfluss/Spülbecken/Duschabfluss/Klosetabfluss/
Waschbeckenabfluss durchlässig.

Muszę udrożnić odpływ wody z: wanny/zlewozmywaka/prysznica/muszli
klozetowej/umywalki.
Die Waschbeckenbatterie/Wannenbatterie/Spülbeckenbatterie ist kaputt. Uszkodzona jest bateria umywalkowa/wannowa/zlewozmywakowa.
der Faulbehälter - szambo
das Entwässerungssystem - system odwadniający
der Sifonanschluss - podłączanie syfonu
der Siphon für die Dusche/das Waschbecken/die Spüle –
syfon prysznicowy/umywalkowy/ zlewozmywakowy
die Fehlersuche - wykrywanie usterki
Leckstelle suchen und beseitigen - wykrywanie i usuwanie przecieku
der Rohrbruch - pęknięcie rury
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