
 
 

 AHIRLAR VE SAMANLIKLARDA ELEKTRİK TESİSATI  

 

 

Ahırınızdaki elektrik tesisatı 

güvenilir mi? 

Hayır/Bilmiyorum: Tesisatınızı usta bir 

elektrikçiye kontrol ettirin. 

Toprak kablosu çektirin ve kaçak anahtarı (30mA) 

kullanın. Elektrik kaynaklı hayvan ölümleri 

inanılmaz boyuttadır. 

Ahırın içinde kumanda panosu 

var mı? 

Evet: Panonun konumu nem ve tozdan uzak, 

en emniyetli yerde, mümkünse dışarıda 

olmalı. 

Hayvan dışkısı ve idrarı, amonyak gibi aşındırıcı 

gazlar üretir. Tesisatınız kısa sürede yıpranacaktır. 

 

Ahır içindeki anahtar ve 

prizlerin koruma sınıfı ne? 

Bilmiyorum: Anahtar ve prizler en az IP54 

olmalı. 

IP54 her yönden gelen düşük basınçlı suya ve toza 

karşı koruma sağlar.  

Priz ve anahtarlar yerden 

emniyetli uzaklıkta mı? 

Bilmiyorum: Hayvanın boyundan yukarıda 

olmalı. 

Tüm prizler kapaklı olmalı ve hayvandan yukarıda 

durmalıdır. Kablo girişine su girmeyecek şekilde 

montaj yapılmalıdır. 
 

Prizler ve anahtarlar sıva üstü 

mü çekilmiş? 

Evet: Mümkünse sıva altı yapılmalı. Ya da o 

noktaya dışarıdan en kısa yoldan girilmeli. 

Kışın kemirgen havyanlar sıcak yerleri tercih 

ederler. Kablolar iyi bir yiyecek olabilir. 

Süt sağım için uzatma kablosu 

kullanıyor musunuz? 

Evet: Uzatma kablosu yerden değil, 

yukarıdan gelecek şekilde tesisat çektirilmeli. 

Ahırlarda seçilen uzatma kabloları karanlık 

ortamda parlayan renklerde olmalıdır. Siyah renk 

asla kullanmayın.  

Uzatma kablosunun fiş ve prizi 

uygun mu? 

Bilmiyorum: Uzatma kablolarının fiş ve 

prizleri minimum IP 54 olmalı. 

Normalde ahırda uzatma kablosu kullanılmaz. 

Uzatma kablosu kullanacaksanız eksiz olmalı, iş 

bittiğinde de çıkartılıp ahır dışına konulmalıdır. 

Aydınlatma armatürü var mı? 

Hayır: Değiştirin. IP65 armatür kullanın. 

İçerisine LED ya da tasarruflu ampul 

takılmalı. 

Ahırınızı temizlerken veya başka nedenle bir 

çarpma meydana gelirse, kırılıp yangına sebep 

olmaması için armatür içinde kullanın. 

Kışın ahırınızı ısıtıyor 

musunuz? 

Evet: Isıtıcı fanın gücüne bakılmalı, fiş ve 

priz kontrol edilmeli. Lamba ve alan 

ısıtıcılarının üzeri temizlenmeli. 

Alan ısıtıcılarının devrilmemesi için gerekli 

tedbirler alınmalı ve kontrol edilmeli. 
 

Ahırın içinde hayvan yemi 

olarak saman var mı? 

Evet: Ahır içindeki saman başka yere 

taşınmalı. İçeride asla sigara içilmemeli. 

Saman çok hızlı yanar, elektrik tesisatından uzak 

olmalı. 

Ahırdan çıktığınızda ahırın 

prizlerinde elektrik var mı? 

Evet: Ana panoya bir pako şalter koyulmalı. 

Ahırda işiniz bittiğinde hiçbir prizde elektrik 

olmamalıdır. 

Hayvanların cep telefonlarını şarj etmek için 

elektriğe ihtiyacı yok (!) 

 

Samanlığın üzerinde duman 

detektörünüz var mı? 
Hayır: Detektör koyun. 

Alarm çaldığı andan itibaren 8 dakika içinde 

söndürme imkanı varsa söndürün. Yoksa 

hayvanlarınızı sahadan uzaklaştırın. 
 


