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 Elektron�k Güvenl�ğ�

Elektron�kler, robotunuzun hareket�nden ve kontrolünden sorumlu parçalardır. Bu
sebeple de en �y� şek�lde saklanmaları ve çalıştırılmaları gerekmekted�r. Bu
dökümanda elektron�k s�stemler ve/veya parçalarınızı güvenl� b�r şek�lde saklamanız
ve çalıştırmanız �ç�n gerekl� b�lg�ler� bulab�l�rs�n�z.

Kablo Seçimi

Kablo seç�m�; voltaj düşüşünü m�n�m�ze etmek, kablo sıcaklığını �stenen sev�yede
tutmak ve uzun dönemde kablo sağlığını korumak açısından öneml�d�r.
Aşağıdak� tabloda FRC’de sık kullanılan kablo ölçüler� �ç�n öner�len akım değerler�n�
göreb�l�rs�n�z:

Giyilmesi/Kullanılması Gereken Ekipmanlar

İşlem sırasında doğru ek�pmanların kullanılması hem s�z�n hem de elektron�kler�n�z
�ç�n öneml�d�r. Yanlış ya da eks�k ek�pman kullanılması hem s�zde hem de
elektron�kler�n�zde kalıcı hasarlar bırakab�l�r.
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Anti-Statik Bileziği
Bu b�lez�k stat�ğe duyarlı parçalarla çalışırken kullanılması en öneml� ek�pmanlardan
b�r�d�r. Vücudunuzda b�r�ken stat�k elektr�ğ�n güvenl� b�r şek�lde topraklanmasını
sağlar.

Multimetre
Elektron�kç�ler�n vazgeç�lmez� olan bu alet�n potans�yel fark ölçümü, akım ölçümü,
duty cycle ölçümü ve kısa devre tesp�t� g�b� b�rçok özell�ğ� bulunmaktadır. Elektron�k
�çer�kl� herhang� b�r �şlem yaparken yanınızda bulunması ş�ddetle tavs�ye ed�l�r.

Duman Toplayıcı
Leh�mleme �şlem� sırasında leh�mden zeh�rl� b�r gaz çıkışı gerçekleş�r. Bu sebeple
atölye g�b� kapalı mekanlarda çalışırken bu ek�pmanı bulundurmanız sağlığınız �ç�n
öneml�d�r.
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Koruyucu Gözlük
Elektron�kler�n�z�n üzer�nde çalışırken yaşanab�lecek kıvılcım sıçramalarından
gözler�n�z�n korunması açısından öneml�d�r.

Akü Sağlığının Korunması

Akü, robota güç veren b�r parça olduğu �ç�n �y� koşullarda kullanılması ve saklanması
son derece öneml�d�r. Aks� takd�rde akünüzde sızdırma ve ömründe kısalma g�b�
problemler görüleb�l�r.

Düzenli Olarak Değiştirin
Kuru aküler, yaklaşık 100 şarj döngüsünden sonra kapas�teler�n� kaybetmeye başlarlar.
Bu sebepten ötürü aküler�n�z� düzenl� olarak değ�şt�rmen�z gerekmekted�r.

Aşırı Şarj Etmeyin
Aküler yüksek ger�l�m sev�yeler�ne duyarlıdır ve uzun dönemde kötü etk�len�rler. Bu
yüzden şarj ed�l�rken ger�l�m sev�yes�n�n düzenl� olarak kontrol ed�lmes� gerek�r. Örnek
olarak 12V b�r kuru akünün 12.6 voltun üstüne çıkmaması tavs�ye ed�l�r.

Şarj Ederken Gözetim Altında Tutun
Tek başına şarjda bırakılan akülerde sızdırma veya patlama g�b� durumlar görüleb�l�r.
Bu tarz durumlarda anında müdahale �ç�n mutlaka b�r�n�n bulunması tavs�ye ed�l�r.

Asit Seviyesi Kontrolü
Akünüzün as�t sev�yes�n�n düzenl� olarak kontrol ed�lmes�, akünün ömrü ve
kapas�tes�n�n korunması açısından öneml�d�r.
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