കേരള ഫയർ & റെസ്കേയൂ സ്ർവ്വീസ്സ്ക.
ഓക്ിസ ജൻ കേോൺറസ്ൻകരേറ്റെുേളുും ഓക്ിസ ജൻ
സ്ിലിണ്ടെുേളുും വീട്ടിൽ സ്ൂക്ഷിക്കുന്നതിറെ സ്ുരക്ഷോ
മുൻേരുതലുേളുും മോർഗനിർകേശങ്ങൾ .

A.ഓക്ിസ ജൻ
സ്ിലിണ്ടെുേളുും
/
കേോൺറസ്ൻകരേറ്റെുേളുും
ഉപകയോഗിക്കുകപോഴുള്ള സ്ുരക്ഷോ മോർഗനിർകേശങ്ങൾ.

വീട്ടിൽ ഓക്ിസ ജൻ

തെറാപി തെയ്യുന്നെിന് പ്പധാനമായുും 2

െരത്തിലുള്ള

ഉപകരണങ്ങളാണ് ഉള്ളെ്.


ഓക്ിസ ജൻ



അരിച്ചു മാറ്റുകയുും ,ശുദ്ധമായ ഓക്ിസ ജൻ ലഭ്യമാക്കുകയുും തെയ്യുന്നവ .
ഓക്ിസ ജൻ െിലിണ്ടറുകൾ
: ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിലുള്ള ഓക്ിസ ജൻ

കകാൺതെൻകപ്േറ്ററുകൾ

:

വായുവിലുള്ള

നനപ്േജതന

ഉൾതക്കാള്ളുന്നവ.

B . ഓക്ിസ ജൻ സ്ുരക്ഷോ മുൻേരുതലുേൾ.
രീെിയിൽ നകകാരയും തെയ്താൽ ഓക്ിസ ജൻ െുരക്ഷിെവുും
െ്കഫാേനാത്മകമല്ലാത്തെുും ആണ് . എന്നിരുന്നാലുും ഏതെങ്കിലുും വസ്ുത
ശരിയായ

കത്തിതക്കാണ്ടിരിക്കുകയാതണങ്കിൽ

ഓക്ിസ ജൻ

െമ്പുഷ്ടമായ

അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആ കത്തുന്ന വസ്ുത കൂേുെൽ കവഗത്തിലുും, െൂകോതേയുും
കത്താൻ
കാരണമാകുും.
ആയെിനാൽ
വീട്ടിൽ
ഓക്ിസ ജൻ
ഉപകയാഗിക്കുകമ്പാൾ

ൊതെ

പറയുന്ന

മുൻകരുെലുകൾ

െവീകരികക്കണ്ടൊണ്.


മുറിയിൽ നിന്നുും
എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള കത്താൻ ൊധയെയുള്ള
വസ്ുത ക്കളുും നീക്കും തെയ്യണും ഉദാ : തമെുകുെിരി, ഗയാെ് അേുപ്പുകൾ ,
അതല്ലങ്കിൽ െീതപ്പാരി ഉണ്ടാകാൻ ൊധയെ ഉള്ള എല്ലാ വസ്ുത ക്കളുും.



ഓക്ിസ ജൻ െിലിണ്ടറുകളുും ഉപകരണങ്ങളുും െൂക്ഷിക്കുന്നെിനേുത്തു
പുകവലി പാേില്ല.



കത്താൻ

െഹായിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്ുത ക്കളുും ഓക്ിസ ജതെ െമീപത്തു

നിന്ന് മാകറ്റണ്ടൊണ്. ഉദാ: തപകപ്ോൾ , ക്ലീനിങ് ഫ്ലയൂയിഡ്, ഏകറാകൊൾ
കയാനുകൾ

,പ്ഫഷ്തനെ്െ്

െ്കപ്പകൾ എന്നിവ .

അതല്ലങ്കിൽ

തഹയർെ്കപ്പ

മുെലായ



ആൽക്കകഹാൾ
പദാർത്ഥങ്ങൾ

അേങ്ങിയ
,പ്ഗീെ്

മിപ്ശിെങ്ങൾ

,തപകപ്ോളിയും

,ഓയിൽ

രൂപത്തിലുള്ള
മുെലായവ ഓക്ിസ ജൻ

തജല്ലി

വിെരണ ഉപകരണും / െിലിണ്ടർ എന്നിവയുമായി െമ്പർക്കത്തിൽ
വരാതെ െൂക്ഷിക്കണും.


ഓക്ിസ ജൻ

െൂക്ഷിക്കുന്നെിന്

ഉപകരണങ്ങളുും

െമീപത്തുള്ള

കൃെയമായി

എർത്തിങ്

എല്ലാ

നവദയുെ

തെയ്തിട്ടുതണ്ടന്നു

ഉറപ്പു

വരുത്തണും.


ഓക്ിസ ജൻ ഉപകയാഗിക്കുന്ന െമയത്തു ഇലക്പ്േിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളായ
തഹയർ നപ്ഡയറുകൾ , ഇലക്പ്േിക്കൽ കറെറുകൾ മുെലായവയുതേ
ഉപകയാഗും ഒെിവാകക്കണ്ടൊണ് .



ഓക്ിസ ജൻ ഉപകരണങ്ങൾ വൃത്തിയായുും തപാേിപേലങ്ങൾ ഇല്ലാതെയുും
െൂക്ഷികക്കണ്ടൊണ്.



C.സ്ിലിണ്ടെുേൾ



െിലിണ്ടറുകൾ

െുരക്ഷിെമായ

സ്ഥലത്തു

സ്ഥാപിക്കുകയുും,

മ ായി നകകാരയും തെയ്യുകയുും തെയ്യുക.
െൂക്ഷ്മ


എല്ലായ്കപ്പാെുും

ഓക്ിസ ജൻ

െിലിണ്ടർ

വാൽവ്

മുകളിൽ

വരുന്ന

രീെിയിൽ മാപ്െും വയ്ക്കുക. െിലിണ്ടറിതെ അേിഭ്ാഗും കകേുപാേുകൾ
വരാതെ സ്ഥാപികക്കണ്ടൊണ്


എല്ലായ്കപ്പാെുും ഓക്ിസ ജൻ െിലിണ്ടർ നന്നായി വായുെഞ്ചാരമുള്ള
സ്ഥലത്ത്

െൂക്ഷിക്കുകയുും

െൂരയപ്പകാശും

കനരിട്ട്

ഏൽക്കുന്നെ്

ഒെിവാക്കുകയുും തെയ്യുക.


ഓക്ിസ ജൻ െിലിണ്ടറിതന െുണി അതല്ലങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപകയാഗിച്ച്
മൂോൻ പാേുള്ളെല്ല.



െിലിണ്ടറുകൾ

കകോകാെിരിക്കാൻ

ഓക്ിസ ജൻ

ഉപകരണങ്ങൾ

പ്ശദ്ധകയാതേ നകകാരയും തെയ്യുക.



ശരിയായ കലാ മീറ്റർ ഉപകയാഗിക്കുക.
ആകരാഗയ

പ്പവർത്തകരുതേ

ഘേിപ്പികക്കണ്ടൊണ്.

നിർകദശമനുെരിച്ച്

കലാ

മീറ്റർ



ഒരു െിലിണ്ടർ ശൂനയമാകുകമ്പാൾ,വാൽവ് അേച്ച് EMPTY െിലിണ്ടർ
എന്ന്

അേയാളതപ്പേുത്തുക.

നിറച്ച

െിലിണ്ടറുും

ശൂനയവുമായ

െിലിണ്ടറുും ഒരുമിച്ച് െൂക്ഷിക്കരുെ്.


ഉപകയാഗത്തിലില്ലാത്തകപ്പാൾ

െിലിണ്ടർ

അേച്ചു

െൂക്ഷിക്കുക

(െുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ).


ഓക്ിസ ജൻ കലാ മീറ്ററിൽ ഹയുമിഡിഫയർ ഉതണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.



കലാ മീറ്റർ ശരിയായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകെിഞ്ഞാൽ, ആദയും െിലിണ്ടർ
വാൽവ് െുറക്കുക, െുേർന്ന് തറഗുതലറ്റർ വാൽവുും , ഉപകയാഗത്തിന്
കശഷും അേയ്ക്കുകമ്പാൾ െമാനമായി തറഗുതലറ്റർ വാൽവ് ആദയും
അേയ്ക്കുക െുേർന്ന് െിലിണ്ടർ വാൽവ് .



െിലിണ്ടർ നഹകപ്ഡാ തേസ്റ്റ് നേത്തിതയന്ന് ഉറപ്പാക്കുക, െർട്ടിഫിക്കറ്റ്
െൂക്ഷിക്കുക.

D. ഓക്ിസ ജൻ കേോൺറസ്ൻകരേറ്റർ.


എല്ലായ്കപ്പാെുും ഓക്ിസ ജൻ കകാൺതെൻകപ്േറ്ററുകൾ ശരിയായി ഏർത്ത്
തെയ്തിട്ടുള്ള െവിച്ച് കബാർഡിൽ മാപ്െും ഘേിപ്പിക്കുക. എക്സ്റ്റൻഷൻ
കബാർകഡാ പവർ കബാർകഡാ ഉപകയാഗിക്കാൻ പാേുള്ളെല്ല.



ഉപകയാഗത്തിലായിരിക്കുകമ്പാൾ
െൂോകുന്നെിനാൽ,

നല്ല

സ്ഥാപിക്കുകയുും

,കർട്ടൻ

ഓക്ിസ ജൻ

കകാൺതെൻകപ്േറ്ററുകൾ

വായുെഞ്ചാരമുള്ള
കപാലുള്ളവ

സ്ഥലത്ത്

അവ

ഉപകരണത്തിന്തറ

അേുത്തുനിന്നുും മാകറ്റണ്ടെുമാണ്.


ഓക്ിസ ജൻ കകാൺതെൻകപ്േറ്ററിന് െമീപമുള്ള ജവലന ൊധയെ ഉള്ള
വസ്ുത ക്കൾ മാറ്റുക.



ഉപകയാഗത്തിലില്ലാത്തകപ്പാൾ കകാൺതെൻകപ്േറ്ററുകൾ െവിച്ച് ഓഫ്
തെകയ്യണ്ടൊണ്.



ഓക്ിസ ജൻ

കകാൺതെൻകപ്േറ്റർ

അനുെരിച്ച്

പെിവായി

വിെരണക്കാരതെ

പരികശാധിക്കുകയുും

െർവീെ് തെയ്യുകയുും തെകയ്യണ്ടൊണ്.

നിർകദ്ദശങ്ങൾ

കൃെയ

െമയത്തു

E. സ്ുംഭരണും പരിമിതറപേുത്തുേ.
രണ്ടിൽ
കൂേുെൽ
ഓക്ിസ ജൻ
കകാൺതെൻകപ്േറ്ററുകൾ
അതല്ലങ്കിൽ ഓക്ിസ ജൻ െിലിണ്ടറുകൾ െൂക്ഷിക്കാൻ പാേുള്ളെല്ല. എല്ലാ
വീേുകളിൽ

െുരക്ഷാമാനദണ്ഡങ്ങളുും

മുൻകരുെലുകളുും പാലിച്ചുതകാണ്ട്

മാപ്െും

െുംഭ്രണും നേത്തുക.

F. ഗതോഗതും.
െിലിണ്ടറുകൾ

വാഹനങ്ങളിൽ

തകാണ്ട്

കപാകുകമ്പാൾ

െൂക്ഷികക്കണ്ട

കാരയങ്ങൾ:(a) ഓക്ിസ ജൻ

നിറച്ച

െിലിണ്ടറുകൾ

നെക്കിളികലാ

മറ്റ്

ഇരുെപ്ക

വാഹനങ്ങളികലാ തകാണ്ട് കപാകാൻ പാേുള്ളെല്ല.
(b) െിലിണ്ടറുകൾ

തകാണ്ടുകപാകുകമ്പാൾ

അവ

വാഹനത്തിന്തറ

വശങ്ങളികലകക്കാ പുറകത്തകക്കാ െള്ളിനിൽക്കാൻ പാേുള്ളെല്ല.
(c) വാഹനത്തിനുള്ളിൽ കൂർത്ത പ്പെലങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക.
(d) െിലിണ്ടറുകൾ യാപ്െക്കിേയിൽ വീൊതെ െുരക്ഷിെമായി വക്കുക .
െിലിണ്ടറുകൾ

അലക്ഷയമായി

നകകാരയും

തെയ്യരുെ്

,

െിലിണ്ടറിനുകമൽ കൂേുെൽ മർദ്ദും തകാേുക്കാതെ െൂക്ഷിക്കുക.
(e) വാഹനത്തിൽ

തകാണ്ടുകപാകുന്ന

െിലിണ്ടറുകൾ

െമ്മിൽ

കൂട്ടിമുട്ടുകകയാ, ൊതെ വീെുകകയാ തെയ്യാതെ അേുക്കുും െിട്ടകയാതേ
െുരക്ഷിെമായി വയ്ക്കുക.
(f)

കവഗത്തിൽ െീ പിേിക്കാൻ ൊധയെയുള്ള വാെകങ്ങൾ അേങ്ങിയ
െിലിണ്ടറുകൾതക്കാപ്പും ഓക്ിസ ജൻ നിറച്ച െിലിണ്ടറുകൾ തകാണ്ട്

കപാകാൻ പാേുള്ളെല്ല .
(g) ഓക്ിസ ജൻ
െിലണ്ടറുകൾ

വാഹനത്തിൽ

കയറ്റുന്നെിനുും

ഇറക്കുന്നെിനുും Lifting Magnet കൾ ഉപകയാഗിക്കാൻ പാേുള്ളെല്ല.

ഗൊഗെ െമയത്തുള്ള വാൽവുകളുതേ െുരക്ഷകൾ.
 െിലിണ്ടറുകളിൽ ഓക്ിസ ജൻ
വാൽവിന്

യാതൊരു

തകാണ്ടുകപാകുകമ്പാൾ
വിധത്തിൽ

ഉള്ള

അവയുതേ

കകേുപാേുകളുും

െുംഭ്വിക്കാെിരിക്കാൻ ക്കാൻ പ്ശദ്ധിക്കുക.
 തമറ്റൽ

കയാപുകൾ,

തമറ്റൽ

കവറുകൾ

എന്നിവ

വാൽവിന്തറ

െുരക്ഷക്കായി ഉപകയാഗിക്കാവുന്നൊണ്.
 ലീക്കുള്ള
പാേുള്ളെല്ല.

െിലിണ്ടറുകൾ

വാഹനത്തിൽ

തകാണ്ടുകപാകാൻ

