
Montarea detectorului de fum 
în locuința dumneavoastră

Mai multă 
siguranță în cazul 
unui incendiu

Detectoare de fum pentru casă 

Siguranța dumneavoastră
este foarte importantă 
pentru noi

Aveți întrebări?

În scrisoarea „Informații cu privire la procesul de mo-
dernizare” și în timpul lucrărilor de montare veți primi 
toate informațiile legate de data instalării, întreținerea 
dispozitivelor și de costurile aferente.
  
 
 
În cazul în care mai aveți întrebări, vă rugăm să luați 
legătura cu departamentul de service al Gewobag.

Departamentul de service
Telefon: 0800 4708-800 (gratuit)
E-Mail: service@gewobag.de

Puteți găsi toate informațiile și la adresa 
www.gewobag.de/rauchwarnmelder.
 

 
 
www.gewobag.de

În Germania, aproximativ 600 de oameni își pierd 
anual viața din pricina incendiilor - 95% dintre aceștia 
în urma intoxicării cu fum. Detectoarele de fum pot 
să vă salveze viața în cazul unui incendiu, pentru că 
aceste dispozitive au capacitatea de a avertiza locui-
torii unei locuințe cu privire la existența fumului pe-
riculos, prin intermediul unui semnal sonor puternic. 
Senatul a impus obligativitatea montării de detectoare 
de fum. Instalarea trebuie efectuată până la finalul 
anului 2020. Începând cu anul 2018, Gewobag vă 
echipează locuința cu detectoare de fum.  
 
Soluția potrivită 
 
În fiecare cameră se va monta un mic dispozitiv 
pe tavan. Excepție de la această regulă fac baia și 
bucătăria, pentru că aburii de apă formați în aceste 
două încăperi în timpul gătitului sau băii pot declanșa 
o alarmă falsă. În plus, se vor monta detectoare de 
fum și pe holuri, acestea constituind una din căile de 
evacuare. De regulă, într-o locuință cu 2 camere se 
instalează trei dispozitive; în cazul unei locuințe cu 4 
camere vorbim de cinci sau șase detectoare de fum, 
în funcție de numărul de holuri.

Produse aprobate 
 
Gewobag trebuie să asigure utilizarea unor produ-
se aprobate și aflate în conformitate cu normale în 
vigoare. Din acest motiv, se vor instala cele mai noi 
modele. În cazul în care proprietarii anteriori au mon-
tat deja detectoare de fum în locuință, Gewobag se va 
ocupa de înlocuirea acestora. Însă dispozitivele mon-
tate benevol de către noii chiriași pot rămâne. În acest 
caz, noile modele se vor monta paralel. Numai așa 
ne putem asigura că se utilizează produse aprobate și 
aflate în conformitate cu normale în vigoare.
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Anunțarea datei

Sosirea
echipei de montare

Montarea în tavan 31

Spațiul de 
montare & curățenia

Operare
& întreținere

Manual de operare

Prin intermediul firmei fletwerk GmbH veți fi 
informat/ă cu aproximativ două săptămâni  
înainte de data stabilită pentru montare.

Lucrările de instalație vor fi preluate de către  
o echipă de montare din partea firmei fletwerk.  
Echipa se va prezenta, pentru a putea fi 
identificată. 

Lucrările de montare se efectuează pe holuri,  
în dormitoare și în camerele de zi (nu și în 
bucătărie și baie). Detectoarele de fum au  
nevoie de o distanță de 50 cm față de perete  
sau de alte obstacole. 

Vă rugăm ca înainte de ziua stabilită să dați mo-
bila la o parte și să faceți spațiu pentru montare. 
Echipa de montare lucrează curat și ordonat. 

Echipa de montare vă va explica toate funcțiile 
și modul de operare a detectorului de fum.

Veți primi și un flyer cu informațiile privitoare 
la operarea și întreținerea detectoarelor de fum. 
Procesul de instalare va fi notat într-un registru.

Începând cu anul 2018, Gewobag începe 
lucrările de instalare a detectoarelor de fum 
în locuințe. Montarea se va face în șase pași, 
descriși în cele ce urmează.

De regulă, într-un apartament cu 2 camere se 
vor monta trei dispozitive, în timp ce într-un 
apartamentu cu 4 camere se vor monta până 
la 6 dispozitive. Montarea dispozitivelor într-o 
locuință cu două camere durează aproximativ 
40 de minute. 

Mai aveți și alte întrebări?
Nu ezitați să luați legătura cu departamentul  
de service. 
Telefon: 0800 4708-800 (gratuit)
E-Mail: service@gewobag.de

Prevăzut de lege

Montarea
detectoarelor de fum 


