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ЗАКОНСКА ОДРЕДБА
Од 1. маја 2006. свака кућа/стан у NSW мора имати најмање један (исправан) аларм/детектор дима.
То укључује куће/станове који се изнајмљују, куће/станове у којима живе власници, као и објекте за
привремени смештај.

NSW Ватрогасне службе имају следећи став у односу на аларме/детекторе дима;
Сви аларми/детектори дима у објектима за становање широм NSW, морају да буду у складу са
AS3786 или AS 12239 стандардима
Аларми/детектори дима треба да су инсталирани према упутствима произвођача и постављени на
местима као што тsо одређују грађевински прописи (Building Code of Australia) и упутства произвођача
Пожељно је да се аларми/детектори напајају на струјној мрежи, пошто они који имају батеријско
напајање од 9 V, ефикасно раде само под условом да је батерија исправно постављена и да се
редовно мења
Аларми/детектори у објектима за становање који су сами за себе целина (Class 1 buildings),
постављају се ван спаваћих соба, у ходницима између просторија за спавање и излаза из објекта
У објектима где постоји две или више стамбених целина, као што су станови, аларми/детектори се
постављају ван спаваћих соба, у ходницима између просторија за спавање и излаза у
заједничке ходнике
Аларми/детектори у објектима са више нивоа/спратова, поред тога што важе претходни прописи,
постављају се између спратова
Водите рачуна да аларме/детекторе поставите тако да се избегне могући утицај клима-уређаја,
грејалица, вентилатора и других уређаја за контролу температуре
Када је то могуће, инсталирајте и фотоелектричне и јонизационе аларме/детекторе
За инсталирање аларма/детектора одговорни су власници кућа/станова, а за изнајмљене објекте –
власници који их издају
Аларме/детекторе који се напајају из мреже (240 V) инсталирају квалификовани електричари, док
аларме/детекторе на батерије (9 V) може поставити и особа која није електричар али која то зна
да уради
У привременом смештају (као што су шатори, чамци, каравани) где нема струје (240 V), користе се
аларми/детектори на батерије
У објектима привременог смештаја аларми/детектори се постављају на свим местима где се спава
Власник или његов заступник из службе за некретнине (agent) имају право да уђу у објекте који се
издају - да инсталирају аларм/детектор, под условом да су станари обавештени најмање два
дана унапред
Власници су одговорни за набавку аларма/детектора и батерија, као и за њихово постављање
Станари су одговорни за одржавање аларма/детектора; то укључује тестирање и чишћење
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