
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilo Pompa Sistemleri A.Ş 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışma alanı oryantasyonu 

For your orientation at our site 

 

Bilgilendirme 



Güvenlik Talimatı 

• Güvenlik personeli tarafından verilen talimatlara uyunuz. 

• Personel ve Uygun teçhizat olmadan üretim yerine girmeyiniz 

• Kalp pili kullanıyorsanız yanınızdaki personeli bilgilendiriniz 

• Sigara içilmesine izin verilen alanlarda sigara içebilirsiniz 

• Üretim alanında sarı çizgiyi (yürüme yollarını) kullanınız 

• Çalışan makinelerden uzak durunuz 

• Asılı malzemeler altında durmayınız 

• Siren sesini duyduğunuz anda mümkün olduğunca hızlı, talimatlara 

uyarak binayı terk ediniz ve toplanma alanına gidiniz 

• Acil durumlarda acil çıkış kapılarını kullanınız 

• Sadece personel giriş kapısından giriş yapınız 

• Bu sahada, Türkiye trafik kuralları geçerlidir 

• Tüm araçlar için hız limitinin 20km/s olduğunu lütfen not ediniz 

• Daima nakil vasıtalarına yol veriniz 

• Lütfen mevcut kaldırım ve yol kenarlarını kullanınız 

 

Safety Instruction 

• Please follow the instructions given by security personnel. 

• Do not enter the production hall without accompanying staff and 

appropriate footwear 

• Inform your accompanying staff if you are wearing a Pace Maker 

• Smoking is only permitted in assigned smoking areas 

• Follow the aisles marked yellow in the production hall 

• Keep a distance from operating machines 

• Do not stand under overhead loads 

• Be aware of acoustic alarms (a wailing siren), leave the building as fast as 

possible and go to the assembly point. Follow the giver instructions 

• In case of emergency use the assigned emergency exit 

• Use staff entrance only 

• Austrian road traffic regulations apply on this site 

• Please note the speed limit 20 km/h for all vehicles 

• Always give way to transport vehicles 

• Please use existing pavements,road or verges 

 



Güvenlik İşaretleri 

Safety Signs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplanma Yeri 
Assembly Point 

Vinç Çalışma Alanı 
Cranes Working Area 

Göz ve Kulak 

Koruyucu Tak 
Wear Eye and Ear 

Protection 

Forklift Çalışma Alanı 
Cranes Working Area 

İlk Yardım Dolabı 
First Aid Cabinet 

Kulak Tıkacı Kullan 
Use Earplug 

Düşme Tehlikesi 
Falling Down 

Yangın Söndürücü 
Fire Extinguisher 

Yangın Hortumu 
Fire Hose  

Yükleme Yapılan Kısmın 

Altında Durmayınız 
Do not Stand Under The 

Downloads Section 

Yüksek Voltaj 
High Voltage 

Yürüme Yollarını 

Kullanınız 
Use Walking Routes 

Keyifli ve kazasız bir ziyaret dileriz 
We wish you a pleasant visit, without accident 



  

 

 Acil Durum Telefon / Emergency call 

 Dahili / internal Telefon: 911 

 Harici /direkt Telefon: 0216 661 02 09 

 

WIPS-1-2983-5.0 

            Acil Durum Toplanma Alanı  

           Emergency Assembly Point 

http://portal.ads.wilo.de/apps/qm/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=WIPS-1-2983

