
ВО ИТНИ СЛУЧАИ ЈАВЕТЕ СЕ НА 000 
 

 

ФАКТИ  
Од 1. мај, 2006, сите жители на NSW ќе мора да имаат најмалку еден исправен детектор за чад во 
нивниот дом. Тоа ги вклучува имотите за издавање, куќите и становите каде живеат сопствениците и 
привременото сместување. 

Ставот на противпожарната служба на NSW за детекторите за чад е: 
 

 Сите детектори за чад поставени во стамбени објекти низ NSW мора да одговараат на AS3786  
или AS 12239 

 Детекторите за чад треба да бидат инсталирани според упатствата на производителот и лоцирани во 
согласност со Building Code of Australia и упатствата на производителот 

 Се препорачуваат детектори за чад кои работат на струја, зашто детекторите за чад кои зависат само
од една батерија од 9 v ќе функционираат само ако се прописно инсталирани и батериите редовно  
се заменуваат 

 Детекторите во едноспратните објекти (објекти класа 1) треба да се поставени вон сите делови каде 
се спие и сите пролази каде се мине помеѓу просториите за спиење и излезот кон отворен простор 

 Детекторите во згради кои имаат 2 или повеќе посебни објекти, како станови, треба да се поставени 
вон просториите за спиење и сите пролази каде се оди помеѓу просториите за спиење и излезот кон 
заедничките ходници 

 Детекторите во повеќеспратните згради, како додаток на наведените барања, треба да се 
поставуваат во ходниците каде се мине од еден спрат на друг во повеќеспратните згради 

 Детекторите за чад треба да се прописно лоцирани како би се избегнало влијанието на нивното 
функционирање од страна на системите за ладење, греење, вентилатори и други апарати со 
контролирана температура 

 Каде што е можно треба да се инсталираат и фото-електрични и јонизирачки детектори за чад 

 Одговорноста за поставување е на сопствениците на објектите, во случај на објекти за издавање на 
издавачот на објектот 

 Детекторите кои работат на 240 v треба да бидат инсталирани од страна на квалификуван 
електричар, додека детекторите кои работат на 9 v може да бидат инсталирани од лице кое  
не е електричар 

 Во објектите за привремено сместување каде детекторите на 240 v се недостапни или не се 
практични (на пр. шатори, бротчиња, караван приколки) може да се користат детектори на батерии 

 Во објектите за привремено сместување детекторите за чад треба да се инсталираат во сите 
простории каде се спие 

 Законот му овозможува на издавачот на објектот или неговиот агент пристап до просториите заради 
инсталирање на детектор за чад ако ги извести станарите најмалку 2 дена порано 

 Сопственикот на објектот е одговорен за набавка на детекторите и батериите и за нивната 
инсталација 

 Станарите се одговорни за одржување на детекторите за чад. Тоа подразбира проверка и чистење 
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