Güvenli Doğal Gaz
Kullanımı

Doğal Gazı Güvenle Kullanmak İçin...
• Bacalı (soba, kombi) ve açık yanmalı (ocak) cihazların bulundukları alanda
en az 150 cm2 kesitli menfezler kullanınız.
• Menfezleri kesinlikle kapatmayınız.
• Bacalı cihazları banyoya, tuvaletlere ve yatak odalarına yerleştirmeyiniz.
Ayrıca bu tip cihaz bulunan yerlerde uyumayınız.
• Bacalı cihazlar, baca tıkanmalarında çalışmayı otomatik olarak durduran
emniyet tertibatları (baca sensörü) ile birlikte satılır. Zehirlenme ve ölümler
yaşanmaması için baca sensörünü iptal etmeyiniz, kısa devre yaptırmayınız.
• Açık balkonda kullanılacak hermetik cihazları, mutlaka havalandırılmış
koruyucu bir kutu içinde muhafaza ediniz ve radyatör gidiş ve dönüş
borularının izolasyonunu yapınız. Bu şekilde cihazların verimli çalışmasını
sağlayabilirsiniz.
• Kapalı balkonda çalıştırılan açık yanmalı veya bacalı cihazlar için mutlaka
havalandırma menfezi kullanınız.
• Hermetik cihaz çıkışlarının uzatılması için mutlaka yetkili servis desteği
alınız ve orijinal yedek parça kullanınız.
• Alarm cihazlarının çalışma durumunu belirli aralıklarla kontrol ediniz.
• Tesisatta yapılacak değişiklikleri sertifikalı firmalara uygulatınız. Dağıtım
şirketini işlemler konusunda bilgilendiriniz.
• Güvenli tüketim için doğal gaz tesisatınızı, yakıcı cihazlarınızı ve
bacalarınızı yılda bir defa yetkililere kontrol ettiriniz.

Binanızın İçinde Doğal Gaz Kokusu
Hissederseniz
1. Ortamda asla sigara içmeyiniz; çakmak, kibrit vs. yakmayınız.

2. Elektrikli cihazların fişlerini prize takmayınız, takılı olanları prizden
çekmeyiniz.
3. Elektrik düğmelerini açmayınız, açık olanları kapatmayınız.
4. Kapı ve pencereleri açarak ortamı havalandırınız.
5. Koku apartman boşluğunda hissedildiğinde doğal gaz ana kesme
vanasını, daire içinde hissedildiğinde ise doğal gaz sayaç vanasını ya da
emniyet kesme vanasını kapatınız.
6. Kapı zilini kullanmayınız ve kullandırmayınız.
7. Gaz kokusu hissedilen mekanda telefonlarınızı kullanmayınız.
8. Gaz kokusu bulunan mekanı boşaltınız.
9. Gaz kokusu hissedilen mekanın dışına çıkarak, 187 Doğal Gaz Acil Hattı‘na
haber veriniz.
10. Asansör vb. cihazları çalıştırmayınız.
11. Bir arıza tespit ederseniz kendiniz düzeltmeye çalışmayınız.
12. Hava akışını sağlayan menfezlerin açık olup olmadığını kontrol ediniz.

Binanızın Dışında Doğal Gaz Kokusu
Hissederseniz
1. Derhal 187 Doğal Gaz Acil Hattı‘nı arayarak bilgi veriniz.
2. Bölgedeki vatandaşları uyarınız.
3. Sigara içmeyiniz; çakmak, kibrit vs. yakmayınız.
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