
വെള്ളവപൊക്കത്തൊൽ ബൊധിക്കവപട്ട െീട്ടുപകരണങ്ങളിലേക്ക് 
വെദ്യുതി നൽകുന്നതിന് ജനലേറ്റർ (അവേെങ്കിൽ മലറ്റവതങ്കിേുും 
പെർ ഉേെിടും) ഉപല ൊഗിക്കരുത്. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ഒരു ലപൊർട്ടബിൾ ജനലേറ്റേിവെ സുരക്ഷിത ഉപല ൊഗെുും തിരവെടുപുും 
വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്തൈരുും ജനറേറ്റേുകൾ ഉപറയാഗിക്കുന്നൈരുമായ ൈീട്ടുകാർക്ക് ൈിക്റൊേിയയുടെ എനർജി 
റേഫ്റ്റ്റി ടേഗുറല്റ്റോയ, Energy Safe Victoria (ESV), ഇനിപ്പേയുന്ന ഉപറദ്ശും നൽകുന്നു. 

 

 

ഒരു ജനലേറ്റർ തിരവെടുക്കൽ 

ജനറേറ്റേുകൾ വൈൈിധ്യമാർന്ന റശഷികളില്ുും ൈയതയസ്ത ൈല്ുപ്പങ്ങളില്ുും ല്ഭ്യമാണ്. ഏറ്റൈുും  

ോധ്ാരണമായൈ ഇൈയാണ്: 

• 750 - 1000 െൊട്ട്: ഇതിടെ റശഷി ടെേുതാണ്, ഇനിപ്പേയുന്നൈ റപാല്ുള്ള ടെേിയ അളൈില്ുള്ള  

എകയുപ്ടമെുകൾ പ്പൈർത്തിപ്പിക്കാൻ പരയാപ്തമാണ്: 

– കമ്പ്യൂട്ടേുകൾ, ടമാവൈൽ റ ാൺ ൊർജേുകൾ, ഒരു ടെേിയ ൈാർ പ് ിഡ്ജ്, കയാമ്പ്ിുംഗ് വൈല്ില്ുള്ള 
LED വല്റ്റുകൾ. ഒരു ടെേിയ ടകറ്റിറല്ാ റൊൈറോ പ്പൈർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് അനുറയാജയമല്ല. 

• 2000 െൊട്ട്: ഇത് ഇെത്തരുംറശഷിയുള്ളതാണ്, ഒരു ോധ്ാരണ ൈീട്ടില്ുപറയാഗിക്കുന്ന തരും 
പ് ിഡ്ജറജാ വമറപ്കാറൈറൈാ ഒരു ടകറ്റിറല്ാ പ്പൈർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് റശഷിയുള്ളതാണ്. ഇൈ 
മൂന്നുും ഒറര േമയും പ്പൈർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് കഴിയാടത ൈറന്നക്കാും. 

• 5000 അവേെങ്കിൽ 8000 െൊട്ട്: ഇത് ൈല്ിയ റശഷിയുള്ളതാണ്, മുകളിൽ േൂെിപ്പിച്ച അറത ഉപകരണങ്ങൾ 
പ്പൈർത്തിപ്പിക്കാനാകുും എന്നതിടനാപ്പും രണ്ടാമടതാരു പ് ിഡ്ജ് അടല്ലങ്കിൽ പ് ീേർ, ഓയിൽ നിേച്ച ഹീറ്റർ, 

ടകറ്റിൽ അടല്ലങ്കിൽ റൊൈർ എന്നിൈ റപാല്ുള്ള ഉപകരണങ്ങളുും പ്പൈർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അധ്ിക 
റശഷിയുമുണ്ട്. 

 

 
ജനറേറ്റേുകൾ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ഓസ്റപ്െല്ിയൻ നില്ൈാരത്തില്ാണ് 
നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, ജനറേറ്റർ നിരീക്ഷിക്കുകയാടണങ്കിൽ അത് എളുപ്പത്തിൽ 
തിരിച്ചേിയാൻ കഴിയുും. RCM എന്നുും അേിയടപ്പെുന്ന ടേഗുറല്റ്റേി കുംപ്ലയൻസ് 
മാർക്ക് എന്ന് ൈിളിക്കുന്ന െിഹ്നമുറണ്ടാ എന്നേിയാൻ ഇെതുൈശത്ത് റനാക്കുക. 

 
 

ജനലേറ്റർ ഉപല ൊഗിക്കൽ 

റപാർട്ടൈിൾ ജനറേറ്റേുകൾ പ്ശദ്ധറയാടെ ഉപറയാഗിക്കണും, കാരണും അൈ ശരിയായി ഉപറയാഗിക്കാത്ത 
ോഹെരയത്തിൽ വൈദ്യുതാഘാതറമാ തീപിെുത്തറമാ ശവാേുംമുട്ടറല്ാ ഉൾടപ്പടെയുള്ള േുരക്ഷാ അപായങ്ങൾ 
ഉണ്ടാക്കാും. വൈദ്യുതി തെസ്സടപ്പെുന്ന േമയത്ത്, റപാർട്ടൈിൾ ജനറേറ്റേുകളുടെ ഉപറയാഗൈുമായി ൈന്ധടപ്പട്ട 
അപകെോധ്യതകൾ വകകാരയും ടെയ്യുന്നതിന് ദ്യൈായി ഈ േുരക്ഷാ ഉപറദ്ശും പാല്ിക്കുക: 

• ൈീട്ടുപകരണങ്ങൾ ജനറേറ്റേുമായി ൈന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്; ഒരു എക്ൈൻഷൻ ല്ീഡ്ജ പ്ലഗിൻ ടെയ്യുക, 

തുെർന്ന് ഒരു പ് ിഡ്ജ് റപാല്ുള്ള മറ്റ് ഉപകരണങ്ങടള ൈന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഡബ്ബിൾ അഡാപ്റ്ററോ 
പൈർ റൈാർഡുകറളാ ഉപറയാഗിക്കുക. 

• ഒരു ജനറേറ്റേിടന ഉൾടക്കാള്ളുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ ൈീെിടെ ൈയേിുംഗ് ഒരിക്കല്ുും പരിഷ്ക്ക്കരിക്കരുത്. 

ൈീെിന്ടേ ൈയേിുംഗുമായി ൈന്ധടപ്പട്ട എടെങ്കില്ുും മാറ്റങ്ങൾ വല്േൻേുള്ള ഇല്ക്പ്െീഷയനാണ് 
നിർൈഹിറക്കണ്ടത്. 

• പുേത്ത്, നല്ല ൈായുേഞ്ചാരമുള്ള ഇെത്തിൽ മാപ്തറമ ജനറേറ്റർ ഉപറയാഗിക്കാൈൂ. 

• റപാർട്ടൈിൾ ജനറേറ്റേുകൾ ഒരിക്കല്ുും ൈീെിനകറത്താ, എല്ലാ ൈശങ്ങളുും അെച്ചിട്ടുള്ള 
സ്ഥല്ങ്ങളിറല്ാ ഉപറയാഗിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാറനാ മണക്കാറനാ കഴിയാത്ത കാർൈൺ 
റമാറണാക്വേഡ്ജ അൈ പുേത്തുൈിെുന്നുണ്ട്, കാർൈൺ റമാറണാക്വേഡ്ജ ശവേിക്കുന്നത് 
ൈിഷൈാധ്യ്കക്കുും ടപടട്ടന്നുള്ള ശവാേുംമുട്ടല്ിനുും മരണത്തിനുും കാരണമാറയക്കാും. 

 
േുരക്ഷിതമായി ജനറേറ്റർ ഉപറയാഗിക്കൽ 
Energy Safe Victoria 

Malayalam 



Energy Safe Victoria 

 

• ജനറേറ്റേുകൾ പുേത്ത് പ്പൈർത്തിക്കുന്നതിന് രൂപകൽപ്പന ടെയ്യടപ്പട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. കാർ റപാർട്ട് 
റപാടല്യുള്ള, കാല്ാൈസ്ഥയിൽ നിന്ന് േുരക്ഷിതമാക്കടപ്പട്ടതുും ൈായുേഞ്ചാരമുള്ളതുമായ സ്ഥല്ത്ത് 
ജനറേറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ശുപാർശ ടെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജനറേറ്റർ േജ്ജീകരിക്കുന്ന േമയത്ത് 
നിങ്ങൾ ഇങ്ങടന ടെയ്യുന്നുടൈന്ന് ഉേപ്പാക്കുക: 

– പരന്ന നില്ത്ത് ജനറേറ്റർ സ്ഥാപിക്കുക 
– എക്സ്റഹാൈിൽ നിന്ന് പുേെള്ളടപ്പെുന്ന ൈായു ടപടട്ടന്ന് കത്തുന്നറതാ ടപാട്ടിടത്തേിക്കുന്നറതാ 
ആയ ൈസ്തുക്കളിറല്റക്കാ ൈീട്ടിറല്റക്കാ പുേെള്ളടപ്പെുന്നിടല്ലന്ന് ഉേപ്പാക്കുക 

– ഒരു കാർറപാർട്ട്, ഈവ്സസ് അടല്ലങ്കിൽ ൈരാെയ്കക്ക് താടഴ കാല്ാൈസ്ഥയിൽ നിന്ന് േുംരക്ഷണും 
നൽകുന്ന ഒരു ടല്ാറക്കഷൻ തിരടെെുക്കുക 

– എക്സ്റഹാൈിൽ നിന്ന് ൈളടരയധ്ികും െൂട് നിർഗമിക്കുന്നതിനാല്ുും അതുമായി റനരിട്ട് 
േമ്പ്ർക്കും പുല്ർത്തുന്ന ഏടതങ്കില്ുും പദ്ാർത്ഥും കത്തിക്കുകയുും തീപിെിക്കുകയുും 
ടെയ്യുന്നതിനാല്ുും ജനറേറ്റർ മൂെിൈയ്കക്കരുത് 

– ഇന്ധനും എങ്ങടന ശരിയായി നിേയ്കക്കാും എന്നതുമായി ൈന്ധടപ്പട്ട ജനറേറ്റർ നിർറദ്ദശങ്ങൾ പാല്ിക്കുക; 

− െീണ്ുും ഇന്ധനും നിേയ്ക്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജനലേറ്റർ ഓഫൊവണന്നുും തണുത്തിട്ടുവണ്ന്നുും ഉേപൊക്കുക 

− എക്സ്ല ൊസ്റ്റിൽ നിന്ന് പുേന്തള്ളവപടുന്ന ചൂടുള്ള െൊ ുെിന് ഇന്ധനും കത്തിക്കൊൻ  
കഴി ുവമന്നതിനൊൽ ജനലേറ്റേിന്വേ ഇന്ധനും തുളുമ്പി െീഴൊതിരിക്കൊൻ ശ്രദ്ധിക്കുക 

− ജനലേറ്റേിന് സമീപും പുകെേിക്കരുത്, ഇന്ധനും നിേയ്ക്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മേ ിേെൊത്ത 
ഇടങ്ങളിേുള്ള തീജവൊേകൾ വകടുത്തുക. 

• നല്ല അൈസ്ഥയില്ുള്ളതുും ജനറേറ്റേിന്ടേ റേറ്റിുംഗിന് തുല്യമായ ൈാട്ടിറല്ാ ആമ്പ്ിറല്ാ റേറ്റ് 
ടെയ്കതിരിക്കുന്നതുമായ ടഹൈി-ഡയൂട്ടി എക്ൈൻഷൻ റകാഡുകൾ മാപ്തും ഉപറയാഗിക്കുക. 

• എക്ൈൻഷൻ റകാഡുകളുും ൈീട്ടുപകരണങ്ങളുും ഇെയില്ുള്ള കണക്ഷൻ 
റപായിന്േുകൾ കാല്ാൈസ്ഥയിൽ നിന്ന് േുംരക്ഷിക്കുക. ൈല്തുഭ്ാഗത്തുള്ളത് 
റപാടല്, ഒരു േുരക്ഷാ റൈാക്സ് റപാടല്യുള്ള നിരൈധ്ി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ 
ൈിപണിയിൽ ല്ഭ്യമാണ്. 

• നില്ൈില്ുള്ള ഒരു േമർപ്പിത ജനറേറ്റർ ഇൻടല്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ോഹെരയത്തിൽ,  

ഒരു ൈാൾ റോക്കറ്റിറല്റക്കാ േവിച്ച്റൈാർഡിറല്റക്കാ ജനറേറ്റർ ൈന്ധിപ്പിച്ച് 
ൈീെിന് വൈദ്യുതി നൽകാൻ ഒരിക്കല്ുും പ്ശമിക്കരുത്. യൂട്ടില്ിറ്റി 
ൈർക്കർമാരുടെയുും അയൽക്കാരുടെയുും, അതായത് ഒറര പ്പാറദ്ശിക 
ടനറ്റ് ൈർക്കിറല്ക്ക് കണക്റ്റ് ടെയ്കതിരിക്കുന്നൈരുടെ, േുരക്ഷടയ 
അപകെത്തില്ാക്കുന്ന ൈാക്ക്  ീഡിന് ഇത് കാരണമാകുും. ഇല്ക്പ്െിക്കൽ ഇൻൈറല്ഷനിൽ എടെങ്കില്ുും  

മാറ്റങ്ങൾ ൈരുറത്തണ്ടത് വല്േൻേുള്ള ഒരു ഇല്ക്പ്െീഷയൻ മാപ്തമാണ്. 

• ഇന്ധനും ശരിയായ േുരക്ഷാ കടണ്ടയിനേുകളില്ുും ഇഗ്നിഷൻ ഉേൈിെങ്ങളിൽ നിന്ന് (ഉദ്ാ. ഗയാസ് 
ൈാട്ടർ ഹീറ്റർ) അകടല്യായുും േൂക്ഷിക്കുന്നുടണ്ടന്ന് ഉേപ്പാക്കുക. 

 
ആരൊണ് ഞങ്ങൾ 
വൈദ്യുതി, ഗയാസ്, വപപ്പ് വല്നുകൾ എന്നിൈയുമായി ൈന്ധടപ്പട്ട് ൈിക്റൊേിയയുടെ േുരക്ഷാ 
ടേഗുറല്റ്റോണ് ESV. 

ൈിക്റൊേിയൻ ഗയാസ്, ഇല്ക്പ്െിേിറ്റി ൈയൈോയങ്ങൾ േുരക്ഷിതൈുും കമ്മയൂണിറ്റി പ്പതീക്ഷകൾ 
നിേറൈറ്റുന്നതുമാടണന്ന് ഉേപ്പാക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ കെമ. ഇല്ക്പ്െീഷയൻമാർക്ക് വല്േൻസ് 
നൽകുന്നതിനുും അൈടര രജിൈർ ടെയ്യുന്നതിനുും ഊർജ്ജ േുരക്ഷടയ കുേിച്ച് േമൂഹടത്ത 
റൈാധ്ൈൽക്കരിക്കുന്നതിനുും ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരൈാദ്ിത്തമുണ്ട്. 

 
ഞങ്ങവള ബന്ധവപടുക 

ESV: 03 9203 9700 അടല്ലങ്കിൽ 1800 800 158 (േൗജനയ റകാൾ); അടല്ലങ്കിൽ ഇടമയിൽ info@energysafe.vic.gov.au 

കൂെുതൽ ൈിൈരങ്ങൾ www.esv.vic.gov.au എന്ന Energy Safe Victoria ടൈബ്വേറ്റിൽ ല്ഭ്യമാണ് 
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