Γηαθνπή ξεύκαηνο: ελαιιαθηηθά
θαύζηκα θαη αζθαιήο παξαγσγή
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
Πιεξνθνξίεο γηα ηελ θνηλόηεηα

Όηαλ δηαθνπεί ην ξεύκα (ζπλήζσο κεηά από ζνβαξέο θαηξηθέο ζπλζήθεο), ρξεζηκνπνηνύκε νξηζκέλεο θνξέο ελαιιαθηηθά
θαύζηκα ή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα καγείξεκα, θσηηζκό, ζέξκαλζε ή ξεύκα.
Οη θνξεηέο γελλήηξηεο κπνξεί λα επηηξέςνπλ λα ζπλερίζεηε νξηζκέλεο ζπλεζηζκέλεο δξαηεξηόηεηεο, σζηόζν, είλαη
ζεκαληηθό λα ηηο ρξεζηκνπνηνύκε πξνζεθηηθά.
Οη γελλήηξηεο βελδίλεο ή πεηξειαίνπ ληίδει κπνξεί λα παξάγνπλ αέξην κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, γη απηό ππέπει να ηοςρ
σειπίζεζηε μόνο ζε καλά αεπιζόμενο εξυηεπικό σώπο καθξηά από αλνηρηά παξάζπξα θαη αεξαγσγνύο.
Τν κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα είλαη αόξαην θαη άνζκν. Αλ ζπζζσξεπηεί κέζα ζε ζπίηη, γθαξάδ ή ηξνρόζπηην κπνξεί λα
πξνθαιέζεη μαθληθή αζζέλεηα, απώιεηα αηζζήζεσλ αθόκε θαη ζάλαην. Φξνληίζηε ηα θαηνηθίδηα δώα ζαο θαη ηελ νηθνγέλεηά
ζαο.
Μη σπηζιμοποιείηε ζςζκεςέρ εξυηεπικήρ σπήζηρ μέζα ζε ζπίηι, ππόγεην, γθαξάδ, ηξνρόζπηην ή ζθελή, ή αθόκα θαη
ζε εμσηεξηθό ρώξν θνληά ζε αλνηρηό παξάζπξν. Σπζθεπέο όπσο γελλήηξηεο ξεύκαηνο, ςεζηαξηέο, θνύξλνη
θαηαζθήλσζεο ή άιιν πεηξέιαην, θπζηθό αέξην ηύπνπ LP, θπζηθό αέξην ή ζπζθεπέο γηα θάξβνπλα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν όπσο θαζνξίδεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή.

Γεννήηπιερ πεύμαηορ
Παξόιν πνπ είλαη πνιύ ρξήζηκεο, δελ είλαη αζθαιέο λα ρξεζηκνπνηείηε θνξεηέο γελλήηξηεο νη νπνίεο κπνξεί λα
πξνθαιέζνπλ:
• Γειεηεξίαζε από κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα από ηελ εμάηκηζε ηνπ θηλεηήξα.
• Ηιεθηξνζόθ ή ειεθηξνπιεμία.
• Ππξθαγηά.
Θα πξέπεη λα αθνινπζήζεηε ηηο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη κε ηε γελλήηξηα γηα αζθαιή ρξήζε ηεο.

Αγοπά γεννήηπιαρ
Οη κόληκα εγθαηεζηεκέλεο ζηαζεξέο γελλήηξηεο είλαη νη πιένλ θαηάιιειεο γηα ηελ παξνρή εθεδξηθνύ ξεύκαηνο ζην ζπίηη.
Μόνο ο αδειούσορ ηλεκηπολόγορ θα ππέπει να ζςνδέζει μια μόνιμη γεννήηπια.

Χπήζη θοπηηήρ γεννήηπιαρ με αζθάλεια
Μελ ρξεζηκνπνηείηε θνξεηή γελλήηξηα ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο. Σπκπεξηιακβάλνληαη ηα γθαξάδ, carport, ππόγεηα,
ππόγεηνη ρώξνη ή άιινη θιεηζηνί ή κεξηθώο θιεηζηνί ρώξνη, αθόκε θαη απηνί πνπ έρνπλ εμαεξηζκό.
• Λεηηνπξγήζηε ηε γελλήηξηα ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο καθξηά από ηα παξάζπξα.
• Γηαβάζηε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή πξηλ ηε ρξήζε.
• Μελ ππεξθνξηώλεηε ηε γελλήηξηα.
• Απελεξγνπνηήζηε ηε γελλήηξηα καθξηά όηαλ ηελ αλεθνδηάδεηε ή όηαλ δελ είλαη ζε ρξήζε.
Τν άλνηγκα πόξησλ θαη παξαζύξσλ δελ ζα απνηξέςεη ηελ ζπζώξεπζε κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κέζα ζην ζπίηη. Δίλαη
θαιή ηδέα λα εγθαηαζηήζεηε ζπλαγεξκνύο πνπ ιεηηνπξγνύλ κε κπαηαξία θαη κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα ζην ζπίηη ζαο γηα λα
ζαο εηδνπνηνύλ όηαλ ηα επίπεδα ηνπ κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ελέρνπλ θίλδπλν γηα ηελ πγεία. Διέγμηε ηε κπαηαξία ζπρλά
θαη λα ηηο αιιάδεηε όπνηε ρξεηαζηεί.
•

Για να αποθύγεηε ηην ηλεκηποπληξία
•
•

Γηαηεξείηε ηε γελλήηξηα ζηεγλή θαη κελ ηε ρξεζηκνπνηείηε ζηε βξνρή.
Γηα λα πξνζαηέςεηε ηε γελλήηξηα από ηελ πγξαζία, ρξεζηκνπνηήζηε ηελ ζε ζηεγλή επηθάλεηα θάησ από κηα δνκή ζαλ
ηέληα, όπσο κνπζακάο πνπ θξαηηέηαη ςειά κε παζζάινπο.

• Να έρεηε πάληνηε ζηεγλά ρέξηα πξηλ αγγίμεηε ηε γελλήηξηα.

Ανεθοδιαζμόρ γεννήηπιαρ
•

Βεβαησζείηε όηη έρεηε θιείζεη ηε γελλήηξηα θαη είλαη θξύα πξηλ ηνλ αλεθνδηαζκό. Αλ ρπζεί βελδίλε ζε θαπηά ζεκεία ηνπ
θηλεηήξα κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλάθιεμε.

•

Απνζεθεύζηε ηε βελδίλε έμσ από ην ζπίηη ζε θιεηδσκέλε απνζήθε ή άιιν αζθαιή ρώξν.

•

Μελ απνζεθεύεηε βελδίλε θνληά ζε αλακέλε ζπζθεπή (όπσο ζε ζεξκνζίθσλα θπζηθνύ αεξίνπ ή θνληά ζε απηνθίλεην
κέζα ζε γθαξάδ).

Χπήζη ζςζκεςών πος ζςνδέονηαι με γεννήηπια
Αλ επηζηξέςεηε ζε ζπίηη πνπ έρεη θαηαζηξαθεί ζεκαληηθά από ππξθαγηά ή ηζρπξνύο αλέκνπο, είλαη ζεκαληηθό λα ειέγμεηε
πξώηα ηελ θαισδίσζε θαη άιιεο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, πξηλ ζπλδέζεηε θαη ελεξγνπνηήζεηε νπνηαδήπνηε ζπζθεπή.
Δπηπιένλ, ζα πξέπεη:
•
•
•

Να ζπλδέζεηε ηηο ζπζθεπέο απεπζείαο κε ηε γελλήηξηα κε κπαιαληέδα ςειήο έληαζεο εμσηεξηθήο ρξήζεο θαηάιιεια
γηα εμσηεξηθνύο ρώξνπο.
Να ρξεζηκνπνηήζεηε κπαιαληέδεο πνπ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε, θαη βύζκαηα πνπ έρνπλ θαη ηα ηξία ζθέιε.
Να μεηπιίμεηε πιήξσο ηηο κπαιαληέδεο από θπιίλδξνπο ή ηύκπαλα.

Μην πποζπαθείηε να ηποθοδοηήζεηε ηα ηλεκηπικά
δια ηος ζπιηιού ζαρ ζςνδέονηαρ ηη γεννήηπια ζηην ππίζα ηος ηοίσος. Απηό κπνξεί λα πξνθαιέζεη back feed
(αλαηξνθνδόηεζε) δηα κέζσ ηεο γξακκήο ειεθηξηζκνύ θαη είλαη εμαηξεηηθά επηθίλδπλν γηα εζάο θαη ηνπο γείηνλέο ζαο.

Ππόλητη δηληηηπίαζηρ από μονοξείδιο ηος άνθπακα
•
•
•

•
•
•
•

Πνηέ κε ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ θνπδίλα αεξίνπ ή ηνλ θνύξλν γηα λα δεζηάλεηε ην ζπίηη.
Με ρξεζηκνπνηείηε πνηέ ςεζηαξηά κε θάξβνπλα, Ιαπσλέδηθε ςεζηαξηά, θαλάξη ή θνξεηό θνπδηλάθη θαηαζθήλσζεο
κέζα ζην ζπίηη, ζηε ζθελή ή ζην ηξνρόζπηην.
Πνηέ κελ ρξεζηκνπνηήζεηε γελλήηξηα, πιπληήξην πίεζεο ή νπνηαδήπνηε κεραλή πνπ ηξνθνδνηείηαη κε θαπζίκα κέζα
ζε ππόγεην, γθαξάδ ή ζε άιινπο θιεηζηνύο ρώξνπο, αθόκε θαη αλ νη πόξηεο ή ηα παξάζπξα είλαη αλνηρηά, εθηόο εάλ ν
εμνπιηζκόο είλαη επαγγεικαηηθά εγθαηεζηεκέλνο θαη ππάξρεη εμαεξηζκόο.
Γηαηεξήζηε ηνπο αεξαγσγνύο θαη θαπλνδόρνπο θαζαξνύο, εηδηθά όηαλ νη άλεκνη είλαη ηζρπξνί, επεηδή κε ηνλ αέξα ηα
ζθνππίδηα κπνξεί λα κπινθάξνπλ ηα αλνίγκαηα εμαεξηζκνύ.
Πνηέ κε ρξεζηκνπνηήζεηε όρεκα, γελλήηξηα, πιπληήξην πίεζεο ή νπνηαδήπνηε βελδηλνθίλεηε κεραλή έμσ από έλα
αλνηρηό παξάζπξν, πόξηα ή εμαεξηζκό επεηδή ε εμάηκηζε κπνξεί λα δηαθύγεη κέζα ζηνλ θιεηζηό ρώξν.
Πνηέ κελ έρεηε ηε κεραλή νρήκαηνο ελ ιεηηνπξγία όηαλ ην όρεκα είλαη ζηαζκεπκέλν ζε θιεηζηό ή κεξηθώο θιεηζηό
ρώξν όπσο ην γθαξάδ.
Δάλ δελ αηζζαλζείηε θαιά ή δαιάδα ή αδπλακία, βγείηε ακέζσο ζηνλ θαζαξό αέξα θαη δεηήζηε άκεζα ηαηξηθή βνήζεηα.

Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ
•
•
•
•

Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε αζθαιή ρξήζε θπζηθνύ αεξίνπ ή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο επηθνηλσλήζηε κε ηελ Energy Safe
Victoria ζην 9203 9700 ή επηζθεθζείηε ηελ: www.esv.vic.gov.au
Γηα λα εηδνπνηήζεηε όηη ππάξρεη δηαξξνή αεξίνπ θαιέζηε ην 132 771.
Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο επηπηώζεηο ζηελ πγεία ζαο εμ αηηίαο έθζεζεο ζε κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα ξσηήζηε ηνλ
ηνπηθό γηαηξό ζαο.
Γηα γεληθέο πιεξνθνξίεο πγείαο γηα ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα επηθνηλσλήζηε κε ην Τκήκα Πεξηβαιινληηθήο Υγείαο
Department of Health and Human Services ζην 1300 761 874.
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