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         DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI 

      

 

 

 

 

 

 

AKÜ KONTROL VE ŞARJ DURUMU: 

- Akünün geniş yüzüne 5 cm. Tik şablon ile aracın plaka numarası yazılır. 

- Akünün dış görünümü aşağıdaki şekilde kontrol edilir; 

a. Temizliği 

b. Kırık ve çatlak durumu 

c. Kutup başlarının sağlamlığı 

- Eleman hücre kapakları tahliye deliklerinden tıkalı olanlar temizlenir. 

- Hücrelerdeki elektrolit seviyesi kontrol edilir, seviye düşükse plakaların 1,5 cm. üstüne 

kadar saf su ilave edilir. 

- Akü voltajı voltmetre ile ölçülerek, voltaj değerine göre belirlenen süre kadar şarja 

bağlanır. 

- Redresöre ; 

a. Birden fazla akü bağlanıyor ise seri bağlanır, 

b. Değişik amper kapasiteli aküler aynı redresöre bağlanacak ise; şarj işlemine, en 

küçük amper kapasiteli akünün kapasitesinin 1/20'si değerindeki akım ile 

başlanır. 

- Akünün bağlanış saati ve diğer bilgiler redresör yanında asılı olan "şarja bağlanan aküler 

levhası" na keçeli veya asetat kalemi ile kaydedilir. 

- Redresörün ampermetre düğmesi belirlenen akım şiddetine göre ayarlanır. 

- Hesaplanan süre kadar kesintisiz olarak şarja devam edilir. 

- Şarj sırasında her saat başı voltaj kontrol edilir. 

- Hesaplanmış süre dolmuş ise şarj durdurulur, kontrol ölçümleri yapılır ve voltaj normal 

ise akü kullanmaya alınır. 

- Şarj normal değil ise; 

a. Elektrolit boşaltılır, 
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b. Elektrolit ayarlanır ve tekrar aküye doldurulur, 

c. Akü tamamen deşarj edilir, 

d. Tekrar komple şarja tabi tutulmaz. 

- Şarjı biten akü 2-3 saat dinlenmeye bırakılır. 

- En son bulunan ölçüm değerleri akü şarj defterine kaydedilir. 

 

- Şarj tutmayan aküler ile normalin dışındaki bütün akülerin durumları yetkililere bildirilir. 

 

AKÜLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 

- Aküler, elektroliti konmuş ve şarjlı halde iken, kullanım dışı olarak bekletilmez. 

- Elektrolit, plakaların 1,5 cm. üstüne kadar dolu olarak bulundurulur. 

- Akü bakımı veya şarjı esnasında, civarda alev veya şerare bulundurulmaz ve kablo ile kısa 

devre yapılarak akü kontrolü yapılmaz. 

- Aküler çok hızlı (yıldırım) şarj edilmez. 

- Elektrolit içine yabancı madde karıştırılmaz. 

- Sebep ne olursa olsun aküye saf asit ilave edilmez. 

- Akü bağlantılarında kısa devre olmaz. 

- Akünün şarjı esnasında kutuplar değiştirilmez. 

- Havalandırma tertibatı olmayan yerlerde akü şarj edilmez. 

- Akülerde saf olmayan su kullanılmaz. 

- Akü sarsıntılı olarak kullanılmaz, akü mahfesine sıkıca monte edilir. 

- Metal parçalarda oksitlenmeye karşı ( kablo kelepçesi ve akü tespit çerçevesi ) kutuplar 

hafif bir şekilde gres veya parafın ile yağlanır. 

- Asit, suyun içine yavaş yavaş dökülür ve karıştırılır. 

- Akülerin depolandığı yerler rutubetsiz ve 15 c ile 25 c'de olmalıdır. 

- Aküler beton üzerine konulmaz, tahta ızgara üzerinde depolanır. 

- Aküler orijinal ambalajı içerisinde muhafaza edilir. 

 

 

 

 

 

 



 

3/3 
 

 

 

 

 

 

 

İş yeri tarafından tutanak halinde hazırlanan Talimatı okudum . Bir suretini aldım, diğer 

suretini de iş yerine verdim. Talimatta açıklanan kurallara uyacağımı beyan ve kabul ederim. 

İş bu talimatı tam sıhhatte olarak, kendi rızamla isteyerek ve bilerek imzaladım. 

 

  

 TEBLİĞ EDEN TEBELLÜĞ EDEN  

 ADI SOYADI    ADI SOYADI   

 TARİH     TARİH   

 İMZA    İMZA   

 

BARET İŞ AYAKKABISI EMNİYET KEMERİ İŞ ELBİSESİ ATÖLYE İŞ ELDİVENİ 

CE EN 397 CE EN 345 S3 CE TS-EN 361 CE EN 340 CE EN 420 

  

 

  
   

KULLANILACAK KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR (KKD)  


