
Montaż czujników dymu 
w mieszkaniu

Większe 
bezpieczeństwo 
w razie pożaru

Czujniki dymu dla domu 

Twoje bezpieczeństwo
jest dla nas bardzo 
ważne

Czy masz pytania?

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące terminu 
montażu, konserwacji urządzeń oraz kosztów znajd-
ziesz w liście „Informacja o modernizacji” oraz uzys-
kasz podczas montażu.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu 
z centrum serwisowym firmy Gewobag.

Centrum serwisowe
Tel.: 0800 4708-800 (połączenie bezpłatne)  
e-mail: service@gewobag.de

Wszystkie informacje dostępne są także na stronie 
www.gewobag.de/rauchwarnmelder.

 
 
 
 
www.gewobag.de

Każdego roku 600 osób ginie w Niemczech w wyniku 
pożaru w mieszkaniu – 95 procent z nich z powo-
du zatrucia dymem.   Czujniki dymu mogą w razie 
pożaru uratować życie, gdyż odpowiednio wcześnie 
ostrzegą lokatorów w mieszkaniu głośnym sygnałem 
alarmowym o niebezpiecznym dymie. W berlińskiej 
ustawie budowlanej wprowadzono obowiązek 
montażu czujników dymu. Instalacji należy dokonać 
do końca 2020 roku. Firma Gewobag od początku 
2018 roku będzie wyposażać wszystkie mieszkania w 
czujniki dymu. 
 
Odpowiednie rozwiązanie 
 
W każdym pomieszczeniu zostanie przymocowane do 
sufitu niewielkie urządzenie. Czujniki nie zostaną za-
montowane w kuchni i w łazience, gdyż para wodna 
powstająca podczas gotowania lub kąpieli mogłaby 
wyzwolić alarm. Czujniki dymu montowane są także 
w korytarzach, które mogą być częścią drogi ewa-
kuacyjnej.  W mieszkaniach 2-pokojowych montuje 
się z reguły trzy urządzenia, w mieszkaniach 4-poko-
jowych w zależności od układu korytarza instaluje się 
od pięciu do sześciu czujników dymu. 
 
Zatwierdzone produkty 
 
Firma Gewobag musi zapewnić stosowanie czuj-
ników dymu spełniających normy i posiadających 
odpowiednie zezwolenia. Dlatego w każdym przy-
padku montowane są nowe modele. Jeżeli poprzedni 
właściciel budynku zamontował już czujniki dymu, 
firma Gewobag wymieni je na nowe.  Natomiast 
urządzenia zainstalowane samodzielnie przez lo-
katorów nie wymagają usunięcia. W takiej sytuacji 
nowe modele są montowane dodatkowo. Tylko w 
ten sposób można zapewnić stosowanie produktów 
spełniających normy i posiadających odpowiednie 
zezwolenia.
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Informacja o 
terminie montażu

Przybycie ekipy 
montażowej

Montaż w suficie 31

Umożliwienie 
montażu i czystość

Eksploatacja i 
konserwacja

Instrukcja eksploatacji

Informacja o terminie montażu zostanie podana 
na około dwa tygodnie przed instalacją przez 
firmę fletwerk GmbH.

Instalacji dokona ekipa montażowa firmy flet-
werk. Pracownicy firmy wylegitymują się.

Czujniki dymu zostaną zamontowane na kory-
tarzach, w sypialniach i pomieszczeniach mies-
zkalnych (oprócz kuchni i łazienki). Czujniki 
dymu muszą być zamontowane w odległości 
50 cm od ściany lub przeszkód.

Przed wizytą ekipy montażowej odsuń meble i 
udostępnij miejsce montażu. Ekipa montażowa 
dba o czystość i porządek.

Ekipa montażowa objaśni wszystkie funkcje 
oraz obsługę czujników dymu.

Otrzymasz ulotkę, w której opisano eksploatację 
i konserwację czujników dymu. Proces instalacji 
zostanie udokumentowany.

Firma Gewobag w 2018 roku rozpocznie 
instalację czujników dymu w mieszkaniach.
Montaż nastąpi w sześciu etapach, które  
chcemy tutaj przedstawić.

W mieszkaniu 2-pokojowym z reguły instalo-
wane są trzy urządzenia, w mieszkaniu 4-poko-
jowym do sześciu czujników dymu. Montaż w 
mieszkaniu 2-pokojowym trwa około 40 minut.

Czy masz dodatkowe pytania? Zapraszamy do 
kontaktu z naszym centrum serwisowym.  
Tel.: 0800 4708-800 (połączenie bezpłatne)
e-mail: service@gewobag.de

Wymóg ustawowy

Montaż
czujników dymu


