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Bu belgenin erişilebilir bir uyarlaması, www.dpi.vic.gov.au/smartmeters adresli websitesinden sağlanabilir

Güvenli yerleştirme
Victoria’nın elektrik dağıtım kuruluşları,
eyalet çapında ev ve işletmelere Smart
Meters yerleştirmektedirler. Smart
Meter yerleştirimi konusunda yapılan
bir araştırma, sayaçların güvenli
olarak yerleştirilmekte bulundunduğu
hususunda Victoria’lıların emin
olabileceği sonucuna varmıştır.
Güvenlik standartlarına ve
koşullarına uygunluk
Elektriğin dağıtım ve kullanımında
güvenliğin sağlanmasından eyaletin
bağımsız güvenlik düzenleme
kurumunun sorumlu olması nedeniyle,
elektrik dağıtım kuruluşlarının güvenlik
yöntemlerinin Energy Safe Victoria
(ESV) tarafından değerlendirilmesi
gerekmektedir. Bu, Smart Meter’lerin
yerleştirilmesini de içerir.

ESV kuralları
ESV, Smart Meter’lerin tümünün
yerleştirilmesinden sonra ilgili tüm
güvenlik standart ve kurallarına
uygunluklarını sağlamak amacıyla,
elektrik dağıtım kuruluşları tarafından
etraflıca test edilmelerini öngörmektedir.
Yerleştirme görevlileri, ESV tarafından
onaylanmış olan güvenlik protokollarına
uymak zorundadırlar. Bu güvenlik
protokollarının doğrudan uygulanması
sonucunda, Smart Meter yerleştirme
çalışmalarının başladığı 2009 yılından
bu yana Victoria’daki evlerde, daha
önceye ait 7,000’den fazla kusurlu
elektrik bağlantıları saptanmış ve bunlar
düzeltilmiştir - Yerleştirme çalışmaları
sırasında, arızalı elektrik dağılım tablosu
ve güvensiz kablo şebekeleri nedeniyle
risk altında bulunan mülk ve yaşamlar,

doğabilecek tehlikelere karşı korunmuş
bulunmaktadır.
ESV denetimleri
ESV, elektrik dağıtım kuruluşlarını
denetim yetkisine sahiptir ve güvenlik
kurallarına uymayan birey ve
işletmeler hakkında cezai kovuşturma
uygulayabilir.
ESV Güvenlik Denetimi
Nisan 2011 tarihinde ESV, Smart
Meters ile ilgili bir denetim uygulamış
ve sayaçların nitelikli ve eğitimli bireyler
tarafından yerleştirildiği sonucuna
varmıştır.

Daha fazla bilgi edinmek için, www.esv.vic.gov.au adresli websitesini ziyaret edin

Eğitimli ve nitelikli Smart Meter
yerleştirme görevlileri
Nitelikler
Smart Meter yerleştirme görevlilerinin,
elektrik hat görevlisi, sayaç teknisyeni
ya da elektrikçi olarak en az Sertifika
III düzeyinde (ya da buna eşit) niteliğe
sahip bulunmaları yasa tarafından
öngörülmektedir.
Eğitim
Yerleştirme görevlilerinin, Elektrik
Sağlama Sanayii Dağıtımı (Elektrik
Hattı) Sayaç Yerleştirme Birimi ile ilgili
Sertifika III düzeyinde kurs görmeleri ve
pratik değerlendirmeye tabi tutulmaları
ve bunları başarıyla tamamlamaları
gerekmektedir.
Ayrıca yerleştirme görevlisinin, elektriği
tüketicinin konutuna tekrar bağlamadan
önce yerleştirme işleminin güvenli bir
şekilde yapıldığını doğrulaması da
gerekir.
Smart Meter’ınız yerleştiriliyor
Aşama 1: Elektrik dağıtım kuruluşunuz,
Smart Meter’ınızın yerleştirilmesinden
önce size iki mektup yollayacaktır.

Yerleştirme işleminden 20 ile 40
gün önce gönderilecek ilk mektupta,
Smart Meter’lerin yerel bölgenizde
yerleştirilmekte olduğu bildirilecektir.
Yerleştirmeden yaklaşık 10 gün önce
gönderilecek mektupta, 10 günlük süre
içinde nitelikli bir sayaç yerleştirme
görevlisinin geleceği ve eski sayacınızı
söküp yeni Smart Meter’ınızı
yerleştireceği bildirilecektir.
Aşama 2: Nitelikli bir yerleştirme
görevlisi (fotoğraflı bir kimlik ile),
yerleştirme işleminden önce kapınızı
çalacaktır. Sayacınıza erişim olanağı
sağlamanız kaydıyla (örneğin;
sayacınızın kilitli bir kapının arkasında
olması ya da bir köpeğinizin bulunması
gibi), yerleştirme işlemi sırasında orada
bulunmanız gerekmez. Müşterilerin
yerleştirme görevlisine ödemede
bulunmasına gerek yoktur.
Aşama 3: Sayacın yerleştirilmesi
sırasında, elektrik 20 – 60 dakika
süresince kesilecektir.
Aşama 4: Elektrik tekrar bağlanmadan
önce sayaç test edilecektir. Yeni
Smart Meter’ın nasıl okunacağı ve
bazı sorunların bulunmasıyla ilgili ilişki
kurabileceğiniz yerleri açıklayan bir
güvenlik kartı ve talimatları kapsayan bir
belge, yerleştirme görevlisi tarafından
bırakılacaktır.
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Victoria’da beş dağıtım kuruluşu
bulunmaktadır: CitiPower, Jemena,
Powercor, SP AusNet ve United Energy.
Her dağıtım kuruluşu farklı coğrafi alanda
çalışır ve kendi yerleştirme programını
uygular.
Dağıtım kuruluşunuzun adını öğrenmek
için, www.dpi.vic.gov.au/smartmeters
adresli websitesine girin ya da 136 186
numaralı telefonu arayın.
Yaşam desteği uygulanan ya da
elektriğe bağlı sağlık gereksinimi
bulunan müşteriler
Yaşam desteği uygulanan ya da sürekli
elektriğe bağlı sağlık gereksinimi
bulunan müşterilerin, durumları
hakkında bilgilendirme amacıyla, gerekli
formları doldurup perakende elektrik
sağlayan kuruluşlarına vermeleri
gerekir. Perakende elektrik sağlayan
kuruluşunuz, Smart Meter’ınızı
yerleştiren elektrik dağıtım işletmesine
bu konuda bilgi verecektir.
Yerleştirme zorunludur
Victoria Hükümeti, 2013 yılı sonuna
kadar elektrik müşterilerinin tüm
konut ve küçük işletmelerine Smart
Meter yerleştirilmesini zorunlu kılmış
bulunmaktadır.

