
Güvenlik için temel uyarılar  

------------------------------------------------------------------------------------ 

Sismist iklimlendirme imalatı ürünlerin genel yapısı: 

Sismist su püskürtme sistemleri; suyun basınçlandırılması, basınçlı suyun istenilen noktalara iletilmesi 
ve bu noktalardan suyun püskürtülmesi, bu püskürtme işinin belirli şartlar dahilinde yapılmasına dair 
otomasyon üniteleri, ve bu sistemlere bağlı havalandırma, ısıtma, soğutma ile ilgili cihazların 
otomasyonu ile ilgili elektrikli panolar ve benzeri ürünlerin imalatını yapmaktadır. 

Tüm bu ürünlerin ortak noktası, suya istediğimiz işi yaptırabilmek için mekanik yönlendirme 
yapabilmek amacı ile elektrik enerjisinin kullanılmasıdır.  

----------------------------------------------------------------------------------- 

• Elektrik akımı ile çalışan tüm cihazlarımızda, kaçaklara dair korumalar olmasına rağmen elektrik 
çarpmaları yaratması hariç tutulamaz. Bu sebeple müteakip güvenlik uyarılarına bağlı kalın:  

• Elektrikli cihazlara asla ıslak ya da nemli eller ve ayaklar ile dokunmayın.  

• Fişe ıslak eller ile dokunmayın.  

• Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi için, daima kolay erişilir olduğundan 
emin olun.  

• Fiş prizden çekilmek istenirse, doğrudan fişten tutun. Hasar görebileceği için asla kabloyu 
çekiştirmeyin.  

• Mutlaka topraklı priz kullanın ya da elektrik hattını tesis ediyor iseniz, topraklama hattı ile birlikte 
enerji sağlayın. 

• Cihazın enerjisini kesmek: cihazın elektrik bağlantısını tamamen kesmek için, ana sigortanızı kapatın 
ya da fişini yukarıda anlatılanlara dikkat ederek akım prizinden çekin. “enerjiyi kesin” ifadesi yer 
almakta olan tüm anlatımlar bu şıkta anlatılmış olan uygulamaya işaret etmektedir) 

• Su ile çalışan cihazlarda, herhangi bir müdahale esnasında elektriğin ve suyun aynı anda kesilmesi 
gerekecektir. Cihazın enerjisini kesmek ve suyun da vanadan/depodan kapatılmasını sağlamak aynı 
anda yapılmalıdır. 

• Çıplak, aşınmış, yıpranmış bir kablo gözlemlediğinizde enerji durumu aktif iken asla dokunmayın, 
herhangi bir tamirat müdahalesinde bulunmayın. Önce doğrudan enerjiyi kesin ve suyu kapatın.  

• Cihazlarda ıslanma gözlemlerseniz, ya da ana panelden su damlaması gibi bir olay gözlemlerseniz, 
kapatmak için asla cihazın üzerinde herhangi bir noktaya dokunmayın. öncelikle enerjiyi kesin ve suyu 
kapatın. 

• Cihazın herhangi bir yerinden duman, yanık kokusu kıvılcımlanma gibi tehlike arz eden herhangi bir 
olay gözlemlediğinizde öncelikle enerjiyi kesin ve suyu kapatın.  

• Cihazın arızalandığı durumlarda, tamir etmeye çalışmayın. Cihazın enerjisini kesin ve Teknik Servis’e 
başvurun.  

• Fiş veya elektrik kablosu hasarlarına, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca yetkin ve ehliyetli 
personel müdahale etmelidir.  



• Cihaz enerjili durumda iken kapaklarını açmayın. Kapakları açık durumda iken enerji vermeyin, suyu 
açmayın.  

• Tamir yapabilecek yetkinlikte olsanız dahi, cihaz kapağı açık iken ve enerjili durumda iken, çıplak el 
ile müdahale etmeyin. Anahtar, tornavida gibi metal malzemeler ile cihazın içerisinde bir noktaya 
temas etmeyin. Her temasınızdan önce enerjiyi kesin ve suyu kapatın.  

• Tamirat için her müdahalenizden önce enerjiyi kestiğinizden ve suyu kapattığınızdan emin olun. 
Müdahalenizi tamamladıktan sonra, enerjiyi verin ve suyu açın. Enerji var iken asla hiçbir noktaya 
müdahale etmeyin. 

• Tamirat sırasında su kaçakları oluşabilir. Elektrikli cihazların ıslanması halinde asla enerji vermeyin. 
Elektrikli cihazlar kuruyana kadar en az 1 gün bekleyin. 

• Cihazlarımız ile püskürtülen suyun şehir şebekesi suyu olmasına dikkat edin. 

• Bir depodan gelen su ile püskürtme sağlanıyor ise, depodaki suyun fazla beklememiş olmasına 
dikkat ediniz. Fazla bekleyen suda bakteri oluşumları sağlık ile ilgili sorunlara neden olabilir.  

• Püskürtülen suyun içerisine insan ve çevre sağlığına zararlı kimyasallar karıştırmayın. 

• Sisleme olduğunda, sudan kaynaklı bir koku ya da ciltte veya gözde yanma gibi olumsuz bir durum 
tespit ederseniz, suyunuzu depodan kullanıyorsanız deponuzu kontrol ediniz/temizleyiniz. Şebekeden 
gelen su ile püskürtme yapıyorsanız lütfen su sağlayıcınız ile irtibat kurunuz. 

• Sismist püskürtülen suyun kalitesi konusundaki hususlardan muaftır. Sisleme sistemi şehir 
şebekesinden aldığı suyu basınçlandırarak ortama püskürtür. Makine kendi içerisinde suyu 
bekletmez.  

• Sismist elektrik voltajının stabil olmadığı durumlardan kaynaklı arızalardan muaftır. Cihazın 
kullanıldığı mekanın elektrik tesisatı, Elektrik sağlayıcısının istediği prosedürleri karşılamalıdır. Yeterli 
kaçak akım ve topraklama tesisi kurulmuş olmalıdır. 


