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•  NSW RURAL FIRE SERVICE

•  ACT RURAL FIRE SERVICE

�قائع 
في �أل�, من شهر �يا�/مايو 2006 سيتوّجب على كافة �لمقيمين في نيو سا�� ��يلز �� يرّكبو� على �ألقل جها
 	نذ�� ��حد ضد 

�لدخا� في منا
لهم، بما فيها �لمنا
, �لمؤّجر9 ��لتي يسكنها مالكها ��لمساكن �لمؤقتة.

�� موقف فر+ �إلطفائية في نيو سا�� ��يلز بالنسبة ألجهز# �إلنذ�� هو:

�� تفي كافة �جهز9 �إلنذ�� ضد �لدخا� �لمرّكبة في �لمساكن في كافة �نحاء نيو سا�� ��يلز بمعايير   �
 AS 12239�� AS3786

�� يتم تركيب �جهز9 �إلنذ�� ضد �لدخا� �فقًا لتعليماI �لمصنـّعين، ��� يكو� موقعها حسب قاعد9 �لبناء في �ستر�ليا  �
(Building Code of Australia) �تعليماI �لمصنـّعين

�جهز9 �إلنذ�� ضد �لدخا� �لتي تعمل على �لكهرباء هي �لمفضـَّلة، حيث تقدQ �ألجهز9 �لتي تعتمد فقط على �لطاقة من   �
بطا�ية بقو9 9 فولت حماية فقط 	[� تم تركيبها بشكل صحيح �تم تغيير �لبطا�ية بشكل منتظم

�� توضع �جهز9 �إلنذ�� في �لمساكن �لفرwية (فئة 1 من �لمباني) خا�p كل غر`/�ماكن �لنوQ �في كافة �لممر�I بين   �
�ماكن �لنوQ ��لمنافذ 	لى �لهو�ء �لطلق

 pلمنزلية �لسكنية، خا�� Iتوضع �جهز9 �إلنذ�� في �لمباني �لمؤلفة من مسكنين �� ثالثة مساكن منفصلة، مثل �لوحد� ��  �
كل غر`/�ماكن �لنوQ �في كافة �لممر�I بين �ماكن �لنوQ ��لمنافذ 	لى �لممر�I �لمشتركة

�� توضع �جهز9 �إلنذ�� في �لمباني �لمتعد9w �لطو�بق، 	ضافة 	لى �لشر�� �لو��9w �عال~، في �لممر�I بين كل   �
طابق ��خر

�لحر� على �ضع �جهز9 �إلنذ�� في مكا� يقيها من تأثير محتَمل على ��wئها تسّببه مكيـّفاI �لهو�ء ��لمد�فئ ��لمر���   �
��ألI��w �ألخر� �لتي تتحّكم بالحر��9 

�� يقوQ �لساكنو� في �لمنز, بتركيب �جهز9 	نذ�� تعمل في حا, �جوw لهب نا� �� حريق �� [��I �يونية (wخا� مثًال   �
��w لهيب)، حيث يكو� [لك ممكنًا

تقع مسؤ�لية تركيب �لجها
 على عاتق صاحب �لمبنى، بما في [لك، �لمالك في حا, �إليجا� �لسكني  �

�� يقوQ كهربائي مؤّهل بتركيب �جهز9 	نذ�� ضد �لدخا� بقو9 240 فولت، �يمكن �� تكو� �جهز9 �إلنذ�� بقو9 9 فولت   �
مرّكبة من جانب �شخا� كفوئين ليسو� بالضر��9 كهربائيين مؤهلين

بالنسبة للمساكن �لمؤقتة حيث ال توجد طاقة بقو9 240 فولت �� ال تكو� عملية (مثًال في �لخيم �� �لمر�كب ��لسفن،   �
��لكا��فاناI) يجب 	ستعما, �جهز9 �إلنذ�� ضد �لدخا� �لتي تشتغل على �لبطا�ية

Qنذ�� ضد �لدخا� في كافة �ماكن �لنو	في �لمساكن �لمؤقتة، يجب تركيب �جهز9   �

يخّو, �لتشريع �لمالك �� �كيل �لمالك (�كيل �لعقا�) �� يدخال 	لى �لمساكن لتركيب جها
 	نذ�� ضد �لدخا� شريطة ��   �
يكونا قد �عطيا �لمستأجر 	شعا�ً� بذلك قبل يومين على �ألقل

�لمالكو� مسؤ�لو� عن تز�يد �جهز9 �إلنذ�� ضد �لدخا� ��لبطا�ياI ليتم تركيبها  �

�لمستأجر�� مسؤ�لو� عن صيانة �جهز9 �إلنذ�� ضد �لدخا�، بما في [لك فحصها �تنظيفها  �

للحصوJ على مزيد من �لمعلوما= �تصلو� بمركز �إلطفائية �لمحلي �5 مركز مكافحة �لحر�ئق 
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