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 Yanlış soğutulan ve uygun olmayan önlemler bulunan elektrik panolarının fotografları 
 

  Pano içinde kabul edilemez toz oluşumu 
            
 

  Şalter üzerinde kir, tabanda açıklık 
            
 

  Fan yanlış yöne üfleme yapıyor ve 
          sonucunda toz oluşumu meydana geliyor. 

 

  Pano içine giren kir, FrigoPack’in 
           kirlenmesine neden olmuştur 
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Yağmur koruması bulunmayan bir elektrik panosunun fotografı 
  

 
 
Dışarıya konulan bu elektrik panosunda; hava girişinin sağlandığı bölümde nem ya da 
yağmurla ilgili herhangi bir koruma bulunmuyordu. 


