قطع برق :استفادي از سُ خت َ تُلیذ برق ٌمراي
با ایمىی َ بً طریقی دیگر
هؼلْهات تشای هشدم

ّلتی تشق لطغ هی ؽْد (هؼوْالً تْاعطَ یک دادثَ آب ّ ُْایی ؽذیذ) ،هشدم تشخی اص اّلات اص یک ًْع دیگش عْخت تا تْلیذ ًیشّ تشای پخت ّ پض ،سّؽٌایی،
تخاسی یا تشق اعتفادٍ هی ًوایٌذ.
دعتگاٍ ُای هْلذ تشق لاتل دول اهکاى هی دٌُذ کَ تشخی اص فؼالیت ُای ػادی اداهَ یاتذ؛ ّلی هِن اعت کَ اص آًِا تا دلت اعتفادٍ ؽْد.
هْلذ ُای تشق تٌضیٌی یا دیضلی هوکي اعت ایجاد گاص کشیي هًْْکغایذ (هًْْکغیذ کشتي) ًوایٌذ ّ تٌا تش ایي تىٍا َقتی بایذ بً کار گرفتً شُوذ کً در بیرَن َ
جایی باشىذ کً تٍُیً خُبی داشتً باشذ ّ دّس اص کلکیي ُا ّ دسّاصٍ ُای تاص تاؽٌذ.
کشتي هًْْکغایذ دیذٍ ًوی ؽْد ّ تْ ُن ًذاسد .اگش دس خاًَ ،گاساژ یا کاسّاى هیضاى آى صیاد ؽْد هوکي اعت تاػث هشیضی ًاگِاًی ،اص ُْػ سفتي ّ هشگ
ؽْد .دس ایي هْسد ساجغ تَ دیْاًات خاًگی ّ خاًْادٍ تاى ُشدّ فکش کٌیذ.
از سامان ٌایی کً برای بیرَن خاوً طراحی شذي اوذ در درَن مىسل ،صیش صهیي ،گاساژ ،کاسّاى ّ یا خیوَ یا دتی دس تیشّى ّلی دس هجاّست یک دسّاصٍ یا
کلکیي تاص ُن ًثایذ اعتفادٍ کٌیذ .عاهاى ُایی اص لثیل دعتگاٍ ُای هْلذ تشق ،کثاب پض ُا ،اجاق ُای خیوَ گاُی یا عایش آًِایی کَ تٌضیي عْص ،گاص تیل هایغ
) ،(LPGگاص طثیؼی یا رغال عْص ُغتٌذ سا تایذ فمظ دس جایی هْسد اعتفادٍ لشاس داد کَ عاصًذٍ آًِا تْصیَ کشدٍ اعت.

مُلذ ٌای برق
هْلذ ُای تشق تا آًکَ تغیاس عْدهٌذ ُغتٌذ ،اگش تطْس صذیخ اص آى ُا اعتفادٍ تَ ػول ًیایذ ،هوکي اعت تاػث ؽًْذ:
•

اگضص ) (exhaustآى ُا هغوْهیت ًاؽی اص کشتي هًْْکغایذ ایجاد ًوایٌذ.

•

تکاًَ تشلی یا تشق گشفتگی ایجاد ؽْد.

•

دشیك ایجاد ًوایذ.

خاًْاس ُا تایذ دعتْسی سا کَ ُوشاٍ تا هْلذ ُای تشق ُغت پیشّی ًوایٌذ تا یمیي داصل ًوایٌذ کَ اعتفادٍ اص آى ُا تَ طشیمی اهي تاؽذ.

خریذ یک مُلذ برق
تشای فشاُن آّسدى یک تشق پؾتیثاى تشای خاًَ ًْع هْلذ ُای تشق تا ًصة دائن اص تمیَ تِتش هی تاؽٌذ.
فقط یک برقکار رسمی (دارای جُاز) بایذ یک مُلذ برق دائمی را َصل ومایذ.

استفادي از مُلذ ٌای برق قابل حمل (پُرتبل)
•

یک مُلذ برق قابل حمل را در داخل تعمیر مُرد استفادي قرار وذٌیذ .ایي ؽاهل دسّى گاساژ ،کاسپْست (عایثاى هْتش) ،صیش صهیي ،جاُای تا عمف کْتاٍ یا
عایش هذل ُای هغذّد یا ًیوَ هغذّد ،دتی تا ّجْد تِْیَ ُن خْاُذ تْد.

•

هْلذ تشق سا دس تیشّى ّ دّس اص کلکیي ُا تَ کاس تثشیذ.

•

لثل اص اعتفادٍ دعتْس الؼول کاسخاًَ عاصًذٍ سا هطالؼَ کٌیذ.
اص هْلذ تشق تیؼ اص دذ تاس تشق ًگیشیذ (اُّسلْد ًکٌیذ)

•

دس ٌُگام پش کشدى هخضى عْخت هْلذ تشق یا هْلؼی کَ هْسد اعتفادٍ ًیغت آى سا گل کٌیذ.

•

تاص گزاؽتي دسّاصٍ ّ کلکیي تاػث ًوی ؽْد کَ کشتي هًْْکغایذ دس خاًَ اًثاؽتَ ًؾْد .فکش خْتی اعت اگش یک ُؾذاس دٌُذٍ کشتي هًْْکغایذ کَ تا تاتشی کاس
هی کٌذ دس خاًَ تاى ًصة کٌیذ تا ّلتی کَ کشتي هًْْکغایذ اص ًظش صذت هضش هی ؽْد تَ ؽوا ُؾذاس تذُذ .تاتشی سا هشتة تشسعی کٌیذ ّ دس ّلت ضشّست
آى سا ػْض کٌیذ.

برای پرٌیس از برق گرفتگی
•

هْلذ تشق سا خؾک ًگَ داسیذ ّ دس هْلغ تاسػ آى سا صیش تاساى لشاس ًذُیذ

•

تشای هذافظت اص هْلذ دس تشاتش سطْتت ،آى سا دس عطْح خؾک ّ دس یک تٌای عایثاى هاًٌذی لشاس دُیذ کَ عتْى ّ عمف داؽتَ تاؽذ.

•

لثل اص تواط تا هْلذ تشق ُویؾَ دعتاى خْد سا خؾک کٌیذ.

ریخته سُخت در مخسن مُلذ برق
•

اطویٌاى داصل کٌیذ کَ هْلذ گل اعت ّ عشد ؽذٍ ّ آى ّلت عْخت گیشی کٌیذ .اگش تٌضیي سّی اًجیي داؽ تشیضد هوکي اعت ؽؼلَ ّس ؽْد.

•

تٌضیي سا دس یک اًثاس لفل داس یا جای هذفْظی دس تیشّى اص خاًَ ًگِذاسی ًواییذ.

•

ُیچگاٍ عْخت سا دس هجاّست یک عاهاى داسای ؽؼلَ (هاًٌذ آب گشم کي گاصی ،یا ًضدیک هْتش دس گاساژ) لشاس ًذُیذ.

استفادي از سامان ٌایی کً بً یک مُلذ َصل است
اگش تَ خاًَ ای تش هی گشدیذ کَ تْعظ دشیك یا تاد ؽذیذ آعیة تغیاس دیذٍ اعت ،اّل تایذ عین کؾی ّ عایش تأعیغات تشلی خاًَ سا تشسعی کشد ّ تؼذ عاهاى ُا سا
ّصل ّ سّؽي کشد.
ػالٍّ تش ایي ؽوا تایذ:
•

عاهاى سا تا یک عین ساتظ هخصْؿ تیشّى اص خاًَ ّ تا ّظیفَ عٌگیي ) (heavy dutyتَ خْد هْلذ ّصل ًوْد.

•

اص عین ساتظ کْتاٍ کَ دس ّضؼیت خْتی تاؽذ اعتفادٍ کشدٍ ّ اص عَ ؽاخی کَ عالن تاؽذ تشای ّصل اعتفادٍ ًوْد.

•

عین ساتظ تایذ اص دّس چشر یا لشلشٍ ای کَ سّی آى پیچیذٍ ؽذٍ کاهال تاص ؽْد.

کُشش وکىیذ کً سیم کشی درَن خاوً را بً مُلذ برق با اتصال بً ساکت دیُاری متصل کىیذ .ایي کاس هوکي اعت تشق سا تَ ػمة ّ ؽثکَ سا تغزیَ کٌذ
)’ (‘back feedکَ تی ًِایت تشای ؽوا ّ ُوغایگاًتاى خطشًاک خْاُذ تْد.

جلُگیری از مسمُمیت واشی از کربه مُوُکسایذ
•

ُشگض اص یک اجاق گاصی یا داػ تشای گشم کشدى خاًَ اعتفادٍ ًکٌیذ.

•

ُشگض گشیل رغالی ،هٌمل ،فاًْط یا اجاق ُای لاتل دول خیوَ گاٍ سا دس دسّى خاًَ ،خیوَ یا کاسّاى هْسد اعتفادٍ لشاس ًذُیذ.

•

ُشگض یک هْلذ تشق ،ؽْیٌذٍ ُای فؾاسی ،یا اًجیي عْخت هصشف سا دس دسّى صیش صهیي  ،گاساژ یا عایش تؼویش ُای هغذّد تَ کاس ًثشیذ ّلْ ایٌکَ
دسّاصٍ ُا ّ کلکیي ُا ُن تاص تاؽٌذ ،هگش ایٌکَ ایي عاهاى تطْس هغلکی ًصة ّ تِْیَ ؽذٍ تاؽذ.

•

دعتگاٍ ُای تِْیَ ّ هجاسی ُْا سا اص پظ هاًذٍ ُا پاک ًگاٍ داسیذ ،تخصْؿ اگش تاد ؽذیذ هی ّصد ،چْى پظ هاًذٍ ُایی کَ تا تاد اًتمال هی یاتٌذ هوکي
اعت عْسار ُای هجاسی ُْا سا هغذّد ًوایٌذ.

•

ُشگض هْتش ،هْلذ تشق ،ؽْیٌذٍ ُای فؾاسی یا ُش اًجیي عْخت هصشف سا دس هجاّست یک کلکیي ،دسّاصٍ یا عاهاى تِْیَ تاص دس تیشّى اص خاًَ تَ کاس
ًیاًذاصیذ چْى دّد اگضص ) (exhaustهی تْاًذ ّاسد یک تؼویش ؽْد.

•

ُشگض یک هْتش سا دس یک جای هغمف هغذّد یا ًیوَ هغذّد هاًٌذ گاساژ دس دال کاس ًگزاسیذ.

•

اگش ادغاط دل تذی ،عشگیجَ یا ضؼف کشدیذ ،فْسی ُْای تاصٍ تگیشیذ ّ فْسی تَ داکتش هشاجؼَ ّ هؾْسٍ تخْاُیذ.

برای معلُمات بیشتر
•

تشای هؼلْهات ساجغ تَ ایوٌی اعتفادٍ اص گاص یا تشق تا ( Energy Safe Victoriaاًشژی ایوي دس ّیکتشیا) ؽواسٍ  9203 9700تواط تگیشیذ یا اص:
 www.esv.vic.gov.auدیذى ًواییذ.

•

تشای گضاسػ ساجغ تَ ًؾت گاص تَ  132 771صًگ تضًیذ.

•

ساجغ تَ اثش کشتي هًْْکغایذ تش سّی صذت اص داکتش هذل تاى پشعاى کٌیذ.

•

تشای هؼلْهات ػوْهی ساجغ تَ کشتي هًْْکغایذ تا تخؼ صذت هذیظ صیغت اص ّ( Department of Health and Human Servicesصاست
صذت ّ خذهات اًغاًی) ؽواسٍ 1300 761 874تواط تگیشیذ.
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