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FAKT  
Z dniem 01 maja 2006 r., wszyscy mieszkańcy NSW mają obowiązek posiadania przynajmniej jednego 
działającego czujnika dymu w swoich domach. Dotyczy to również posesji czynszowych, domów prywatnych 
oraz mieszkań przejściowych. 

Oto stanowisko Straży Pożarnej NSW na temat czujników dymu: 
 

 Wszystkie czujniki dymu w domach mieszkalnych na terenie NSW muszą spełniać wymogi standardów 
AS3786 lub AS 12239 

 Czujniki dymu powinny być instalowane zgodnie z instrukcjami producenta i umieszczane zgodnie z 
Australijskim Kodeksem Budowlanym oraz instrukcjami producenta 

 Zaleca się stosowanie czujników dymu zasilanych z sieci elektrycznej, gdyż czujniki zasilane wyłącznie z 
baterii o mocy 9 V działają tylko wtedy, gdy są odpowiednio zainstalowane i regularnie wymieniane 

 Czujniki w posesjach pojedynczych (w budynkach Klasy 1) powinny być umieszczone na zewnątrz 
pomieszczeń przeznaczonych do spania oraz we wszystkich przejściach pomiędzy pomieszczeniami 
przeznaczonymi do spania i wyjściami na zewnątrz 

 Czujniki w posesjach składających się z 2 lub więcej osobnych mieszkań, na przykład bliźniaków, powinny 
być umieszczone na zewnątrz pomieszczeń przeznaczonych do spania oraz we wszystkich przejściach 
pomiędzy pomieszczeniami przeznaczonymi do spania i wyjściami na wspólne korytarze 

 Czujniki w posesjach wielopiętrowych, poza powyższymi wymogami, powinny znajdować się w przejściu 
pomiędzy wszystkimi piętrami budynku wielopiętrowego 

 Czujniki dymu powinny być umocowane w miejscach z dala od urządzeń klimatyzacyjnych, pieców 
grzewczych, wiatraków oraz innych urządzeń regulujących temperaturę 

 Jeśli jest to możliwe, mieszkańcy powinny instalować fotoelektryczne oraz jonizacyjne czujniki dymne  

 Właściciele budynków i właściciele domów czynszowych odpowiedzialni są za instalację czujników  

 Czujniki dymu o napięciu 240 V muszą być instalowane przez fachowych elektryków, a czujniki wyposażone 
w baterie o 9 V napięciu mogą być instalowane przez inne kompetentne osoby, niekoniecznie elektryków 

 Czujniki dymu na baterie mogą być używane w lokalach, gdzie zasilanie 240 V jest niedostępne lub w 
miejscach, gdzie nie jest możliwe zainstalowanie stałych czujników (np. w namiotach, na łodziach i w 
przyczepach kempingowych) 

 W mieszkaniach przejściowych czujniki dymu powinny być zainstalowane we wszystkich pomieszczeniach 
przeznaczonych do spania 

 Prawo przewiduje, aby właścicielom mieszkań czynszowych lub przedstawicielom właściciela wolno było 
wejść do wynajmowanego lokalu w celu zainstalowania czujnika dymu pod warunkiem, że lokator zostanie o 
tym uprzedzony co najmniej 2 dni wcześniej 

 Właściciele mieszkań są odpowiedzialni za dostarczenie i instalację czujników dymnych 

 Lokatorzy są odpowiedzialni za konserwację czujników dymu, w tym także za ich testowanie i czyszczenie 

 

W CELU UZYSKANIA BLIŻSZYCH INFORMACJI, PROSIMY O SKONTAKTOWANIE SIĘ Z MIEJSCOWYM 
ODDZIAŁEM STRAŻY POŻARNEJ LUB OŚRODKIEM KONTROLI PRZECIWPOŻAROWEJ 

lub w Internecie: www.fire.nsw.gov.au  www.rfs.nsw.gov.au 
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