
У СЛУЧАЈУ ОПАСНОСТИ ПОЗОВИТЕ 000 
 

 

ЧИЊЕНИЦЕ 
Дим настао приликом пожара је отрован, само први знаци ватре могу вама и вашој породици дати 
довољно времена да напустите просторију пуну дима. Такође ако спавате нећете осетити дим већ 
ће вас дим још више успавати. Детектор дима (аларм) даће вам рано упозорење и зато представља 
први корак у плану обезбеђења куће од пожара. 

КОЈИ ТИПОВИ ДЕТЕКТОРА ДИМА (АЛАРМА) СУ ВАМ НА РАСПОЛАГАЊУ? 
Постоје детектори који се напајају из електричне мреже и имају батерију за случај нестанка струје и постоје
детектори који се напајају само батеријом. Постоје модели за кухиње и караване као и модели за особе са
специјалним потребама нпр. за оне са оштећеним слухом. Има и модела који имају придодату сијалицу која се
пали у случају опасности. 
 
Који год тип детектора за дим (аларма) изаберете, препоручујемо следеће: 
 
! Свака коћа или стан морају имати одговарајући број исправних детектора дима (аларма) 

! Аларми треба да буду распоређени на сваком спрату 

! Могу се користити само аларми према стандардима (Australian Standards # 3786) 

! Аларми који се напајају из  електричне мреже морају бити постављени од стране квалификованог 
електричара 

! Детектори дима (аларми) морају бити постављени према упутствима проузвођача 

! Сви детектори дима (аларми) морају бити редовно тестирани, најмање једном месечно 

! Треба да замените батерију на сваком детектору дима (аларму) најмање једном годишње 

! Аларми треба да се замене, како се већ саветује од стране произвођача, будући да имају ограничен век 
трајања  

! Да би радили исправно, детектори дима (аларми) морају редовно да се чисте. 

! Преспојени аларми који се активирају у исто време, можда би били добри ако има деце у кући  

Шта још треба да урдите да заштитите кућу од пожара? 

! Треба да направите план о том шта треба да урадите у ситуацији када се укључи аларм и упозори вас на 
ватру 

! Ваше домаћинство мора да има нацртан план евакуације који морате да редовно да увежбавате 

! Аларм можда не може да пробуди оне који спавају дубоким сном, као нпр децу или особе под дејством 
алкохола или лекова. Имајте решење и за овакве ситуације када првите план евакуације. 

 

ЗА ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА КОНТАКТИРАЈТЕ ВАШУ ЛОКАЛНУ ВАТРОГАСНУ СТАНИЦУ ИЛИ ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ 
ПОЖАРА 

или посетите: www.fire.nsw.gov.au  www.rfs.nsw.gov.au или  www.esa.act.gov.au 

КОРИСНИ САВЕТИ У ВЕЗИ ДЕТЕКТОРА ДИМА (АЛАРМА) 
• Треба да знате да ће вас дим учинити конфузним и да у диму нећете видети 

• Ако сте изашли из куће захваћене пожаром, упамтите � останите напољу и позовите 000 

• Укључите децу када правите план евакуације и вежбајте пре него имате праву пробу (drill) 

• Ако неко од чланова породице не чује или није покретан, водите рачуна да сте то узели у обзир и ако је 
неопходно одредите ко ће тој особи помоћи око евакуације.   

• Заштита од пожара је важна за целу породицу и припрема за такве ситуације може спречити трагедију. 

• NSW FIRE BRIGADES 

• ACT FIRE BRIGADE 

• NSW RURAL FIRE SERVICE 

• ACT RURAL FIRE SERVICE 

 

ШТА ЈЕ ВАЖНО У ВЕЗИ ДЕТЕКТОРА ДИМА (АЛАРМА) У ВАШОЈ КУЋИ 
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