
Duman detektörünün dairenize 
montajı

Yangın 
durumunda

Ev için duman detektörü 

Güvenliğiniz bizim 
için merkezde yer alır

Sorularınız mı var? 
 
Cihazların montaj ve bakım tarihleri ve maliyetleri 
konusundaki tüm bilgileri „Modernizasyon duyurusu“ 
mektubunda ve montaj tarihinde öğrenebilirsiniz.  
 
 
 
Başka sorularınız varsa, lütfen Gewobag‘ın servis  
merkezine başvurun. 

 
Servis Merkezi
Telefon: 0800 4708-800 (ücretsiz) 
E-Posta: service@gewobag.de
 
 
 
Alle Informationen erhalten Sie auch unter 
www.gewobag.de/rauchwarnmelder. 
 
 
www.gewobag.de

Almanya‘da her yıl yaklaşık 600 kişi ev yangınlarında 
ölüyor - bunların yüzde 95‘i duman zehirlenme-
sinden. Duman detektörleri yangın durumunda, ev 
sakinlerini tehlikeli dumana karşı sesli bir alarm tonu 
ile uyardıklarından hayat kurtarıcı olabilir. Senato 
Berlin bina yönetmeliğinde duman detektörlerinin 
kurulumunu mecburi kılmıştır. Kurulumun 2020 yılı 
sonuna kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  
Gewobag tüm dairelerini 2018 yılı başından itibaren 
duman detektörü ile donatacaktır. 
 
Uygun çözüm 
 
Mutfak ve banyo hariç, çünkü yemek yaparken 
veya duş alırken oluşacak buharlar bir yanlış alar-
ma neden olabilir. Bunun haricinde, kaçış yollarının 
birer parçası olan koridorlara da duman detektörleri 
yerleştirilecektir. 2 odalı dairelerde genel olarak  
3 cihaz yerleştirilecek, 4 odalı dairelerde koridorlara 
bağlı olarak beş veya altı duman detektörü olabilir. 
 
İzin verilen ürünler 
 
Gewobag, standartlaştırılmış ve izin verilmiş olan 
duman detektörlerinin kullanılacağını garanti et-
mesi gerekmektedir. Bu nedenle her koşulda yeni 
modeller takılacaktır. Binanın önceki mülk sahibi 
tarafından takılmış olan duman detektörleri var-
sa Gewobag bunları değiştirecektir. Buna karşılık 
kiracılar tarafından gönüllü olarak kurulmuş olan 
cihazlar yerinde kalabilir. Böyle bir durumda yeni 
modeller paralel olarak takılacaktır. Ancak bu 
şekilde standartlaştırılmış ve izin verilen ürünlerin 
kullanımda olduğu garanti edilir. 

D
u

ru
m

: 
11

/2
0

17
; 

İl
ü

st
ra

sy
o

n
: 

K
aj

a 
P

a
ra

d
ie

k



42

5

6

Tarih bildirimi

Montaj ekibinin 
gelişi

Tavan montajı 31

Montaj serbestliği
& Temizlik

İşletme
& Bakım

İşletme kılavuzu

Montaj tarihi size kurulumdan yaklaşık iki  
hafta önce fletwerk GmbH Şirketi tarafından 
bildirilecektir.

fletwerk firmasının bir montaj ekibi kurulumları 
gerçekleştiriyor. Kimliklerini gösteriyorlar.

Montaj koridorlar, yatak ve oturma odalarında 
(mutfak ve banyoda değil) gerçekleştirilecektir. 
Duman detektörlerinin duvar ve engellerden  
50 cm mesafede bulunması gerekmektedir.

Lütfen montaj zamanından önce tüm mobilyaları 
kenara çekin ve montaj serbestliği oluşturun. 
Montaj ekibi temiz ve düzenli çalışır.

Montaj ekibi size duman detektörlerinin tüm 
fonksiyonlarını ve kullanımını açıklayacaktır.

Duman detektörlerinin işletme ve bakımını 
açıklayan bir broşür alacaksınız. Kurulum süreci 
belgelendirilecektir.

Gewobag 2018‘de dairelerde duman detek-
törlerinin montajına başlıyor. Montaj, size 
burada açıklamak istediğimiz altı adımda 
gerçekleştiriliyor. Gewobag 2018‘de dairelerde 
duman detektörlerinin montajına başlıyor. 
Montaj, size burada açıklamak istediğimiz altı 
adımda gerçekleştiriliyor.

2 odalı bir dairede genel olarak üç cihaz kuruluyor, 
4 odalı bir dairede altı adede kadar duman detek-
törü kuruluyor. 2 odalı bir dairede montaj yaklaşık 
40 dakika sürüyor. 2 odalı bir dairede genel olarak 
üç cihaz kuruluyor, 4 odalı bir dairede altı adede 
kadar duman detektörü kuruluyor. 2 odalı bir  
dairede montaj yaklaşık 40 dakika sürüyor.

Bunun haricinde sorularınız var mı?
O zaman bize servis merkezimiz üzerinden 
ulaşın.
Telefon: 0800 4708-800 (ücretsiz)
E-Posta: service@gewobag.de

Yasal olarak 

zorunlu Duman 
detektörlerinin montajı


