Безбедност на
инсталирањето
ЛИСТ СО ФАК ТИ

Достапна верзија на овој документ е на располагање на www.dpi.vic.gov.au/smartmeters

Безбедно инсталирање
Викториските дистрибутери на
струја инсталираат Smart Meters во
домови и бизниси ширум државата.
Со една анализа на инсталирањето
на Smart Meters беше утврдено дека
Викторијците можат да бидат сигурни
дека струјомерите се безбедно
инсталирани.
Исполнување на стандарди и
барања во однос на безбедноста
Како викториски независен регулатор
на безбедноста, одговорен да осигура
безбедно снабдување и користење
на струјата, Energy Safe Victoria
(ESV) има обврска да ги процени
и одобри безбедносните процедури
на дистрибутерите на струја.
Во тоа спаѓа и инсталирањето на
Smart Meters.

Барања на ESV
ESV бара од дистрибутерите на
струја темелно да ги проверат сите
Smart Meters по инсталирањето,
за да се осигура дека ги исполнуваат
сите стандарди и барања во однос на
безбедноста.
Инсталатерите мора да ги следат
протоколите за безбедност
одобрени од ESV. Како директен
резултат на овие протоколи за
безбедност, откако во 2009 година
почна воведувањето на Smart
Meterѕ, инсталатерите откриле
и отстраниле повеќе од 7,000
електрични дефекти кои претходно
постоеле во викториските домови –
потенцијално спасувајќи имоти
и животи доведени во опасност
од неисправни прекинувачи и

небезбедна електрична инсталација,
кои инаку можеле да останат
неоткриени.
Контрола од ESV
ESV има право да ги контролира
дистрибутерите на струја и може
да поведе постапка против
поединци или бизниси кои не ги
исполнуваат барањата во однос
на безбедноста.
Ревизија на безбедноста од ESV
Во април 2011 година, ESV спроведе
ревизија на Smart Meters, со која
беше заклучено дека струјомерите
се безбедно инсталирани од страна
на квалификувани и обучени
поединци.

За повеќе информации посетете www.esv.vic.gov.au

Обучени и квалификувани
инсталатери на Smart Meterѕ
Квалификации
Инсталатерите на Smart Meterѕ
се законски обврзани да имаат
квалификации најмалку Certificate
III level (или еквивалентен) како
“lineworker”, техничар за струјомери
или електричар.
Обука
Инсталатерите мора со
задоволителен успех да завршат
курс или практична процена во
согласност со Certificate III Electricity
Supply Industry Distribution (Power
Line) Metering Installations Unit
(или еквивалентен курс).
Инсталатерот на струјомери исто
така е должен да провери дали
инсталацијата е безбедна, пред да
ја вклучи струјата на потрошувачот.
Инсталирање на Smart Meter
Чекор 1: Вашиот дистрибутер
на струја ќе ви прати две писма
пред вашиот Smart Meter да биде
инсталиран.

Првото, пратено 20 до 40 дена пред
инсталирањето, ќе ве извести дека
Smart Meters се инсталираат во
вашата локална област. Второто
писмо, пратено околу 10 дена пред
инсталирањето, ќе ве извести во
кој 10-дневен период квалификуван
инсталатер на струјомери ќе дојде
да го извади вашиот стар струјомер
и да го намести новиот Smart Meter.
Чекор 2: Квалификуван инсталатер
(со легитимација со слика) ќе чукне
на вашата врата пред
инсталирањето. Вие не треба да
бидете присутни за време на
инсталирањето, освен ако треба
да обезбедите приод до вашиот
струјомер (на пример, ако е зад
заклучена порта или имате куче).
Потрошувачите не треба да платат
на инсталатерот.
Чекор 3: Струјата ќе треба да биде
исклучена 20 до 60 минути додека
се инсталира струјомерот.
Чекор 4: Струјомерот ќе биде
тестиран пред струјата да биде
повторно вклучена. Инсталатерот
ќе остави карта за безбедност и
упатства како да се чита новиот
Smart Meter и кому да му се јавите
ако има некои проблеми.
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Во Викторија има пет дистрибутери
на струја: CitiPower, Jemena,
Powercor, SP AusNet и United Energy.
Секој дистрибутер покрива различни
географски области и има сопствен
распоред на инсталирање.
За да дознаете кој е вашиот
дистрибутер, одете на
www.dpi.vic.gov.au/smartmeters
или јавете се на 136 186.
Клиенти на апарати за одржување
во живот или со медицински
потреби што зависат од струја
Сите клиенти на апарати за
одржување во живот или со
медицински потреби кои зависат од
постојано напојување со струја, треба
да пополнат неопходни формулари и
да ги поднесат на нивната компанија
за продажба на струја (electricity
retailer) за да ја информираат за
нивната состојба. Вашата компанија
за продажба ќе го извести бизнисот
за дистрибуција на струја, што ќе го
инсталира вашиот Smart Meter.
Инсталирањето е задолжително
Владата на Викторија ги задолжи
сите потрошувачи на струја –
станбени и мали бизниси,
да инсталираат Smart Meterѕ
до крајот на 2013 година.

