ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΝΝΟ
Fact Sheet 11A – Community Risk Management. Revised 25/11/2005 - Greek

•

NSW FIRE BRIGADES

•

NSW RURAL FIRE SERVICE

•

ACT FIRE BRIGADE

•

ACT RURAL FIRE SERVICE

ΓΕΓΟΝΟΣ
Την 1 Μαΐου, 2006, όλοι οι κάτοικοι της ΝΝΟ θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα συναγερµό καπνού που
λειτουργεί εγκαταστηµένο στα σπίτια τους.
Αυτό περιλαµβάνει κατοικίες που νοικιάζονται, ιδιοκατοικούνται και προσωρινή στέγαση.

Η άποψη των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της ΝΝΟ για τους συναγερµούς καπνού είναι:
Όλοι οι συναγερµοί καπνού που είναι εγκατεστηµένοι σε οικιστική στέγαση σε όλη τη ΝΝΟ τηρούν τις
AS 3786 ή τις AS 12239
Οι συναγερµοί καπνού είναι εγκατεστηµένοι σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών, και τοποθετηµένοι
σύµφωνα µε τον Οικοδοµικό Κώδικα της Αυστραλίας και τις οδηγίες των κατασκευαστών
Προτιµούνται οι συναγερµοί καπνού στο καλωδιακό σύστηµα, γιατί οι συναγερµοί καπνού που βασίζονται
αποκλειστικά στην ενέργεια από µπαταρία των 9 βολτ παρέχουν προστασία µόνον αν είναι τοποθετηµένη
σωστά και αναπληρώνεται συχνά
Οι συναγερµοί σε µονοκατοικίες (Οικοδοµές Τάξης 1) είναι τοποθετηµένοι έξω από όλους τους χώρους
ύπνου και σε όλες τις διαδροµές κίνησης µεταξύ των χώρων ύπνου και των εξόδων προς τον ελεύθερο αέρα
Οι συναγερµοί σε κτίρια που περιέχουν 2 ή περισσότερες ξεχωριστές κατοικίες, όπως είναι τα οικιστικά
συγκροτήµατα, είναι τοποθετηµένοι έξω από όλους τους χώρους ύπνου και σε όλες τις διαδροµές κίνησης
µεταξύ των χώρων ύπνου και των εξόδων προς τους κοινούς διαδρόµους
Οι συναγερµοί σε πολυκατοικίες, εκτός από τις παραπάνω προϋποθέσεις, είναι τοποθετηµένοι στις
διαδροµές κίνησης µεταξύ του κάθε ορόφου στις πολυκατοικίες
Να εξασφαλιστεί ότι οι συναγερµοί καπνού είναι τοποθετηµένοι ώστε να αποφευχθεί η πιθανή επιρροή στην
λειτουργία τους από µηχανήµατα κλιµατισµού, θερµάστρες, ανεµιστήρες και άλλες συσκευές ελέγχου
θερµοκρασίας
Όπου είναι δυνατό οι ιδιοκτήτες των σπιτιών να εγκαταστήσουν και φωτο-ηλεκτρικούς και ιονισµού
συναγερµούς καπνού
Η ευθύνη για την εγκατάσταση ανήκει στον ιδιοκτήτη του κτιρίου, συµπεριλαµβανόµενου, στην περίπτωση
ενοικιαστικής στέγασης, του σπιτονοικοκύρη
ι συναγερµοί καπνού των 240 βολτ πρέπει να εγκατασταθούν από έναν διπλωµατούχο ηλεκτρολόγο, και ότι
οι συναγερµοί καπνού µε µια µπαταρία 9 βολτ µπορούν να εγκατασταθούν από ικανά πρόσωπα που δεν
είναι διπλωµατούχοι ηλεκτρολόγοι
Για προσωρινή στέγαση όπου δεν διατίθεται ή δεν είναι πρακτική η ενέργεια των 240 βολτ (π.χ. Σκηνές,
βάρκες, τροχόσπιτα) µπορούν να χρησιµοποιηθούν συναγερµοί καπνού που τροφοδοτούνται από µπαταρία
Στην προσωρινή στέγαση, συναγερµοί καπνού πρέπει να εγκατασταθούν σε όλους τους χώρους ύπνου
Η νοµοθεσία προβλέπει ότι ένας σπιτονοικοκύρης, ή ένας αντιπρόσωπος του σπιτονοικοκύρη µπορούν να
εισέλθουν σε χώρους κατοικίας για να εγκαταστήσουν ένα συναγερµό καπνού υπό την προϋπόθεση ότι ο
ένοικός τους δέχτηκε προειδοποίηση όχι µικρότερη των δύο ηµερών
Οι σπιτονοικοκύρηδες είναι υπεύθυνοι για την παροχή του συναγερµού (των συναγερµών) καπνού και των
µπαταριών και για την εγκατάστασή τους
Οι ενοικιαστές είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση των συναγερµών καπνού. Αυτό περιλαµβάνει τον έλεγχο
και τον καθαρισµό
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