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1. Lambaları kablolara sabitlemeden önce, kabloları ve donanımlarını gözden geçirin veya aynı işlemi 

kablolara enerji verilmeden önce tekrarlayın. Dış yüzey izolasyonlarının ve fiş uçlarının sağlam 

olduğundan ve fiş donanımlarında herhangi bir çatlak olmadığından emin olun. 

2. Aydınlatma kabloları mutlaka topraklanmalıdır. Fişin topraklama ucu olmalıdır. Topraklamanın kalitesi 

sık sık test edilmelidir. Elektrik arızası söz konusu olduğunda, özellikle metal yüzeylerde ve ıslak zemin 

veya ortamlarda çalışırken, topraklama hayatınızı kurtarır. Şayet topraklama arızası kesicisi (kaçak devre 

kesicisi) temin edebiliyorsanız kullanın. Bu alet özellikle ıslak zeminlerde çalışılırken mutlaka 

kullanılmalıdır. 

3. Lamba veya ışıkları asla yanıcı malzemelerin yakınında kablolamayın. 

4. Tüm lambaların muhafazalarının monte edilmiş olduğundan emin olun. Bu, hem yanıcı maddelerle direk 

teması önler hem de çok ısınan lambaya temas ederek vücudunuzun herhangi bir yerini yakmanızı 

engeller. 

5. Tüm sabit sistemlere (donanımlara) sağlam ampullerin takılı olması şarttır. Zira, üzerinde ampul takılı 

olmayan veya kırık ampul bulunan bir lambada elektriğin mevcudiyetini bilemeyebilir ve yanlışlıkla 

elektriksel olarak iletken bir yerine temas ederek çarpılabilirsiniz. Bu yüzden sağlam ampuller hayatınızı 

kurtarmaya yardımcı olurlar. Bozuk bir ampul değiştirirken öncelikle enerjiyi kesin ve elinizi herhangi 

bir kesiğe karşı korumak amacıyla koruyucu eldiven takın. 

 

Ortamda yanıcı (alev alabilir) gazlar mevcut ise asla standartsız herhangi bir kablo kullanmayın. Kapalı ve 

sınırlı alanlarda kullanıldığında, kullanılan alanın sıcak çalışma sertifikasının olması gereklidir. Şayet ortam 

sıcak çalışma için emniyetli değilse o zaman kesinlikle patlamaya sebebiyet vermeyen “ex-proof” lambalar 

kullanılmalıdır. Aklınızda bulunsun; şayet yanıcı gazların bulunduğu bir ortama herhangi bir ışık kaynağı 

yerleştiriyorsanız, bu bölgeye bir ateş kaynağı sokmaktasınız. Bu hayatınızı tehlikeye sokar. 

 

Kablo, donanım ve tüm fişlerin sağlam ve yerli yerinde olduklarından emin olun. Ampulün tabanındaki 

contayı unutmayın. Herşeyin temiz ve kaçaksız, yerli yerinde ve sağlam olduğundan emin olun 

 


