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BİLGİLENDİRME  
1 Mayıs 2006 tarihinde, NSW eyaletinde yaşayanların evlerinde çalışır durumda bulunan en az bir adet duman 
detektörünün yerleştirilmiş olması gerekmektedir. 
Bu zorunluk, kiralık mülkleri, sahibi bulunulan konutlar ya da geçici olarak kalınan yerleri kapsamaktadır. 

Duman detektörü konusunda NSW itfaiye kuruluşunun görüşü aşağıda açıklanmaktadır: 
 

 NSW eyaleti içinde konutlara takılmış tüm duman detektörlerinin AS3786 ya da AS 12239 
standartlarına uygun olması zorunludur 

 Duman detektörleri üreticilerin talimatına uygun olarak takılır ve Avustralya İnşaat Yasası ve üreticilerin 
talimatına göre yerleştirilir 

 Yalnızca 9 voltluk pil enerjisiyle çalışan duman detektörlerinin ancak düzgün biçimde takılmaları ve 
pillerinin düzenli aralıklarla değiştirilmeleri durumunda koruyucu olabilmeleri nedeniyle, doğrudan 
elektrik sistemine bağlı bulunan duman detektörleri yeğlenmektedir 

 Tek konutlarda (1. sınıf yapılar) duman detektörleri, tüm uyuma bölümlerinin dışına, aralardaki geçitlere
ve açık havaya çıkışlara yerleştirilir 

 İki ya da daha fazla ayrı konut içeren yapılarda (ev birimlerinde olduğu gibi), duman detektörleri tüm 
uyuma bölümlerinin dışına ve aralarındaki geçitlere ve ortak koridorlara çıkışlara yerleştirilir 

 Çok katlı konutlarda, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak, her katı birbirine bağlayan geçitlere  
de yerleştirilir 

 Klima aygıtları, ısıtıcılar, vantilatör ve diğer ısı kontrol aygıtlarının, duman detektörlerinin işleyişlerini 
etkileme olasılığını önleyecek biçimde yerleştirilmesini sağlayın 

 Ev sakinleri mümkün olduğunca, fotoelektrik ve iyonlama sistemli duman detektörlerinin her ikisinden 
de takmalıdırlar 

 Anılan aygıtların takılmasından yapı sahibi ve kiralık meskenlerde de ev sahibi sorumludur 

 240 volt elektrikle çalışan duman detektörleri nitelikli elektrikçiler tarafından takılmalıdır. 9 voltluk pille 
çalışan duman detektörleri ise, nitelikli elektrikçi olmamalarına karşın yetenekli kişilerce takılabilir 

 240 voltluk elektrik bulunmayan ya da elverişsiz koşullara sahip geçici olarak kalınacak yerlerde 
(örneğin; çadırlar, tekneler ve karavanlar gibi), pille çalışan duman detektörleri kullanılır 

 Geçici olarak kalınan yerlerde duman detektörleri, tüm uyuma bölümlerine takılmalıdır 

 Yasal kurallar ev sahibi ya da ev sahibinin acentasına, en az iki gün önceden haber vermek kaydıyla 
duman detektörü takmak üzere meskene girebilme olanağı sağlamaktadır 

 Ev sahipleri, duman detektörlerinin ve pillerinin satın alınmasını ve takılmasını sağlamakla 
yükümlüdürler 

 Kiracılar, duman detektörlerinin bakımından sorumludurlar. Bu sorumluluk, kontrol ve temizleme 
işlemlerini içerir 
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veya, www.fire.nsw.gov.au  www.rfs.nsw.gov.au adresli web sitelerine girin. 
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