
SP Group will inform you by mail 14 days 
before the inspection.

You do not need to pay for the inspection.

Please be at home on the day of the 
inspection. It will only take 15 minutes.

Here’s what you need to 
know about the inspection

Scan the QR Code below
if you need to reschedule

your inspection date:

For enquiries, please contact SP Group:

6916 7940     gaspip@spgroup.com.sg

Keeping You and
Your Family Safe!

Be present during the 
inspection

Whether you use town gas or 
not, please be present for the 
inspection as the gas riser pipe 
may be passing through all units 
in your block. If you use town 
gas, the inspection will include a 
check on the gas pipe from the 
meter to your gas appliances.

Periodic checks of gas 
riser pipes

Gas riser pipes, which supply 
town gas to homes for cooking 
and heating, need to be 
inspected periodically for you 
and your family’s safety. These 
checks help to detect any issues 
found with the pipes, which may 
lead to gas leaks.



新能源集团将在上门检查的��天之前
致函通知您。

您无需支付任何检查费用。

检查当天请确保有人在家。整个检查
过程只需��分钟。

煤气管道安全检查须知

若有任何疑问, 请与新能源集团联络:

如果您需另择检查日期，
请扫描下方二维码:

保障您与家人的安全！

检查时请确保有人在场

煤气立管有可能穿过您这座组屋
的所有单位。因此，无论您家里
是否有使用煤气，请确保有人在
场，方便工作人员进入组屋单位
进行检查。如果您家里使用煤气，
工作人员还会检查从煤气表到煤
气器具的煤气管道。

煤气立管定期检查

用于给家庭用户输送煤气的
立管需要定期检查,  以保障
您与家人的安全。定期检查
有助于及早探测出可能导致
煤气泄漏的管道异常情况。

6916 7940     gaspip@spgroup.com.sg



SP Group akan memberitahu anda melalui pos, 
14 hari sebelum kerja pemeriksaan dijalankan.
 

Anda tidak perlu membuat sebarang bayaran 
untuk kerja pemeriksaan ini.

Sila berada di rumah pada hari pemeriksaan 
dijalankan. Pemeriksaan hanya akan mengambil 
masa sekitar 15 minit.

Berikut adalah perkara yang 
anda perlu ketahui tentang 
kerja pemeriksaan ini

Untuk sebarang pertanyaan, 
sila hubungi SP Group:

Imbas Kod QR di bawah 
sekiranya anda perlu 

menjadualkan semula tarikh 
kerja pemeriksaan anda: 

Demi Keselamatan
Anda dan Keluarga Anda!

Hadir semasa kerja 
pemeriksaan

Tidak kira sama ada anda menggunakan 
gas berpaip atau tidak, sila hadir 
semasa kerja pemeriksaan dijalankan 
kerana berkemungkinan saluran paip 
penaik gas menembusi seluruh unit di 
blok anda. Jika anda menggunakan gas 
berpaip, pemeriksaan juga akan 
dilakukan ke atas paip gas dari lokasi 
meter gas ke peralatan gas anda.

Pemeriksaan berkala bagi paip 
penaik gas

Saluran paip penaik gas yang membekalkan 
gas ke rumah untuk keperluan memasak 
serta kegunaan pemanasan perlu diperiksa 
secara berkala demi keselamatan anda 
sekeluarga. Kerja pemeriksaan ini dapat 
membantu mengesan apa jua masaalah 
pada paip yang boleh mengakibatkan 
kebocoran gas.

6916 7940     gaspip@spgroup.com.sg



ேசாதைன பற்ற� நீங்கள் 
அற�ய ேவண்�யைவ

எஸ்ப� ��மம் ேசாதைனைய ேமற்ெகாள்வதற்� 
14 நாட்க�க்� �ன்பாகத் தபால்வழி உங்களிடம் 
ெதரியப்ப�த்�ம். 

ேசாதைனக்� நீங்கள் பணம் எ��ம் ெச�த்த 
ேவண்�யத�ல்ைல. 

தய�ெசய்� ேசாதைன ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் 
நாளன்� �ட்�ல் இ�ங்கள். ேசாதைனய��வதற்� 
15 ந�மிடங்கேள ஆ�ம். 

ேசாதைனய��ம் ேதத�ைய 
நீங்கள் மாற்ற ேவண்�மானால், 

கீழ்க்கா�ம் QR �ற�யீட்ைட 
வ��ங்கள்: 

வ�சாரிப்�க�க்�, தய�ெசய்� எஸ்ப� 
��மத்�டன் ெதாடர்� ெகாள்�ங்கள்:

நீங்க�ம் உங்கள் 
��ம்பத்தா�ம் பா�காப்பாக 

இ�ப்பைத உ�த� ெசய்ேவாம்!

எரிவா� ஏற்�ம் �ழாய்கள், ��களில் 
சைமப்பதற்�ம் தண்ணீைரச் �டாக்�வதற்�ம் 
நகர எரிவா�ைவ ��க�க்� வ�ந�ேயாகம் 
ெசய்க�ன்றன. நீங்க�ம் உங்கள் ��ம்பத்தா�ம் 
பா�காப்பாக இ�க்க, இந்தக் �ழாய்கைளக் 
�ற�ப்ப�ட்ட கால இைடெவளிய�ல் 
ேசாதைனய��வ� அவச�யம். எரிவா� கச��க்� 
இட்�ச் ெசல்லக்��ய �ைறபா�கள் ஏேத�ம் 
�ழாய்களில் இ�க்க�றதா என்பைதக் 
கண்டற�வதற்� இந்தச் ேசாதைனகள் உத�ம். 

வா� எ�ச்ச��ழாய்க�க்கான 
அவ்வப்ேபாைதய ேசாதைனகள்

ஆய்வ�ன்ேபா� இ�க்க ேவண்�ம்

நீங்கள் நகர எரிவா�ைவப் பயன்ப�த்த�னா�ம் 
பயன்ப�த்தாவ�ட்டா�ம், ேசாதைன 
ேமற்ெகாள்வதற்� நீங்கள் உடனி�ப்ப� 
அவச�யம். ஏெனனில், உங்கள் அ�க்�மா�க் 
கட்டடத்த�ல் உள்ள எல்லா ��களின் வழியாக�ம் 
எரிவா� ஏற்�ம் �ழாய் இைணக்கப்பட்��க்�ம். 
நீங்கள் நகர எரிவா�ைவப் பயன்ப�த்த�னால், 
மீட்டரில் இ�ந்� எரிவா�வ�ல் இயங்�ம் உங்கள� 
சாதனங்கள் வைர அைமந்�ள்ள எரிவா� �ழாய் 
ேசாதைனய�டப்ப�ம். 

6916 7940     gaspip@spgroup.com.sg


