KALICI

Su Kullanım Kuralları

artık uygulanmaktadır...
İçme suyunun günlük kullanımına sağduyulu bir yaklaşım.
Elle tutulan hortumlara püskürtme başlığı takılmalı ve hortumda su sızıntısı olmamalıdır

Konut ve İşyeri bahçeleri
ve çim alanları

Sert yüzeyleri hortumla
yıkama

Elle sulama

Bir kaza, yangın, sağlık riski, güvenlik riski
ya da başka bir acil durum sonucu temizlik
gerekmediği sürece garaj girişleri, patikalar,
beton yüzeyler, fayanslar, ahşap zeminler
ve diğer kaplama alanlar dahil sert yüzeyleri
hortumla yıkayamazsınız.

Konut veya işyeri bahçe ve çim alanlarını
istediğiniz gün herhangi bir saatte püskürtme
başlığı takılı elle tutulan bir hortumla
sulayabilirsiniz.

Sulama sistemleri
Bahçe ve çim alanları bir sulama sistemi
kullanarak (elle kontrollü, otomatik, sprey ya da
damlama) haftanın herhangi bir günü yalnızca
saat 18.00 – 10.00 arasında sulayabilirsiniz.

Kamu bahçeleri, çim
alanları ve oyun sahaları
Elle sulama
Kamu bahçeleri, çim alanları ve oyun sahaları
herhangi bir gün ve saatte püskürtme başlığı
takılı elle tutulan bir hortumla sulanabilir.

Sulama sistemleri
Kamu bahçeleri, çim alanları ve oyun
sahalarında haftanın herhangi bir günü saat
18.00 – 10.00 arasında bir sulama sistemi
kullanılabilir ya da onaylı bir Su Kullanım
Planı’na uygun olarak sulanabilir.
Kamu bahçeleri ya da çim alanlarındaki sulama
sistemlerine bir yağmur ya da toprak nemi
sensörü takılmalıdır.

Havuzlar ve jakuziler
Havuz ve jakuzilere su doldurabilir ya da ilave
edebilirsiniz.

Fıskiyeler ve su elemanları
Fıskiye ya da su elamanlarını suyu devridaim
yaptıkları sürece doldurabilir ve çalıştırabilirsiniz.

Sert yüzeylerdeki kir ve lekeleri, her mevsim
(her üç ayda bir) bir kez yüksek basınçlı yıkama
ünitesi ya da bu tür bir ünitenin olmaması
halinde püskürtme başlığı takılı elle tutulan
bir hortum kullanarak temizleyebilirsiniz.
Püskürtme başlığı takılı elle tutulan bir hortumu
ayrıca inşaat veya renovasyon çalışmaları
sırasında da kullanabilirsiniz.

Muafiyetler

Camları yıkama

Ayrıca, uygulamanız gereken bazı muafiyetler
de vardır.

Camları, kova, yüksek basınçlı yıkama ünitesi
kullanarak ya da püskürtme başlığı takılı
elle tutulan bir hortumla istediğiniz zaman
yıkayabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için arka sayfaya bakınız.

Otomatik olarak uygulanan bazı muafiyetler
vardır. Bu muafiyetler, sulama sistemlerinde
sızıntı olup olmadığını kontrol etme, bahçe
ve çim alanlarda gübreleri sulama ve halk
havuzlarının etrafındaki taş döşeli alanları
temizleme gibi özel durumlar için geçerlidir.

Araç yıkama
Araba, tekne ya da evdeki diğer aracınızı
yüksek basınçlı yıkama ünitesi, püskürtme
başlığı takılı elle tutulan bir hortum ya da kova
ile istediğiniz zaman yıkayabilirsiniz.

Bu kurallar, herhangi bir şekilde içme
suyu ile takviye edildiği durumlar
dışında geri dönüşümlü su, geri
kazanılan su, yağmur suyu ya da atık
su kullanımı için uygulanmaz.

Kalıcı Su Kullanım Kuralları’nın tam setini ya da muafiyetler hakkında bilgi edinmek için
abonesi olduğunuz su şirketini arayınız.
Aralık 2017 tarihinden itibaren geçerlidir
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Su Kullanım Kuralları
Otomatik muafiyetler –
başvuru gerekmez

Başvuru ile edinilen
muafiyetler

Aşağıdaki su kullanım yöntemleri Kalıcı Su
Kullanım Kuralları’ndan muaftır ve abonesi
olduğunuz su şirketine başvurmanızı
gerektirmez.

Aşağıdaki su kullanım yöntemleri Kalıcı Su
Kullanım Kuralları’ndan muaftır ve abonesi
olduğunuz su şirketi yaptığınız başvuru üzerine
onay verecektir.

Varolan bahçe ve çim alanlarda
gübreleme işlemi yapma ve
sulama sistemlerini kontrol etme

Yeni ılıman iklim çimleri

Aşağıdaki durumlarda bahçe ve çim alanları
sulamak için sulama sistemleri kullanılabilir:
• Gübreleme sırasında ve/veya hemen
ardından, zamanın, bu faaliyetin
gerçekleştirileceği tek uygun zaman ya
da üreticinin önerdiği uygulama zaman
çerçevesi içinde olması; ya da
• Sızıntı olup olmadığını ve/veya iyi çalışıp
çalışmadığını anlamak için sulama
sistemlerini kontrol etmek.

Döşenmelerinin ardından ilk 28 gün için hava
koşullarına uyum gerektiğinden, yeni ılıman
iklim çimlerini sulamak için sulama sistemleri
kullanılabilir. Otomatik onay belgesi edinmek
için www.warmseasongrass.com.au sitesini
ziyaret ediniz ve talimatları izleyiniz.

Spor sahalarının/dinlence
alanlarının bakımı
Sulama sistemleri, abonesi olduğunuz su şirketi
tarafından onaylanan bir su kullanım planı ile
belirlenen sulama saatleri dışında kullanılabilir.

Diğer durumlar
Sulama sistemleri, inşaat/yeniden imar/
renovasyon çalışmaları sonucunda ortaya
çıkan tozu sınırlamak/önlemek amacıyla işyeri
sağlığı ve güvenliği amaçlı ya da motosiklet
yarışları, binicilik ve benzer etkinliklerde oluşan
tozu katılımcıların, izleyicilerin ve çevrenin
güvenliğini sağlamaya yönelik sınırlama/önleme
amaçlı kullanılabilir.

Ticari su kullanımına ilişkin ayrıntılar ve bilgiler için abonesi
olduğunuz su şirketinin internet sitesini ziyaret ediniz.
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