
Evde duman alarmları hakkında  
iyi tavsiyeler

Kaç duman alarmına ihtiyacınız 
var?
•  Evinizin her katında bir duman alarmı 

olmalıdır. 
•  Her duman alarmı maksimum 60 m2’lik 

bir saptama alanına sahip olmalıdır ve 
iki duman alarmı arasındaki mesafe 12 
metreyi aşmamalıdır. 

•  Duman alarmları yatak odalarına yakın 
yerleştirilmelidir. Kapalı kapıların ve 
yüksek gürültü seviyelerinin bir duman 
alarmını her yatak odasından duymayı 
imkansız kıldığını unutmayın.  

•  Duman alarmının SS-EN 14604 sayılı 
standardın gereksinimlerini yerine 
getirdiğinden emin olmak için ambalajı 
kontrol edin. Duman ve yangına karşı en 
hassas olduğunuz zaman uyuduğunuz 
zamandır!

Duman alarmları nereye monte 
edilmelidir? 
Satıcıların talimatları duman alarmlarının 
nereye yerleştirilmesi gerektiği konusun-
da bilgi verecektir, ama genel olarak şu 
hususlar geçerlidir: 
•  Duman alarmları odanın en  yüksek  

noktasına, tercihen ortasına 
yerleştirilmelidir. 

•  Evinizde birden fazla kat varsa bir du-
man alarmı merdivenlerin sonraki kata 
çıktığı noktaya yerleştirilmelidir. 

•  Duman alarmları duvara değil tavana 
yerleştirilmelidir. 

•  Duman alarmları başka nesnelerden en 
az 50 cm mesafede yerleştirilmelidir. 

•  Duman alarmları havalandırma 
açıklıklarına yakın yerleştirilmemelidir. 

•  Duman alarmları, akıl karıştırıcı yanlış 
alarmlara yol açabilecekleri fırınlara 
yakın veya banyolar, garajlara veya hobi 
odalarına yerleştirilmemelidir. 

Monte ettikten sonra duman alarmlarını 
test etmeyi unutmayın! 

Bakım
•  Duman alarmının dışını yılda bir kere 

bir elektrikli süpürgeyle temizleyin. 
•  Lityum piller kullanmanızı öneriyoruz 

çünkü sıradan alkalin pillere göre 
beş kat daha uzun kullanılabilir ömre 
sahiplerdir ve her yıl değiştirilmeleri ge-
rekmez. Normal alkalin pil kullanmaya 
karar verirseniz onları her yıl (örneğin 
Aralık ayı başında) değiştirmeyi 
unutmayın. 

•  Duman alarmlarını her üç ayda bir veya 
evden uzun süre uzak kaldıktan sonra 
test edin. 

•  Duman alarmlarını 8-10 yıl sonra 
değiştirin çünkü kısıtlı bir kullanılabilir 
ömre sahipler. 

Duman alarmının test edilmesi
Duman alarmı test düğmesine basarak 
veya yeni söndürmüş olduğunuz bir 
mumu altına tutarak test edilebilir. 

Bir duman alarmı ucuz bir hayat sigortası biçimidir çünkü 
tehlikeli dumana tepki verir ve bir uyarı gönderir. 
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Duman alarmlarını nasıl elden 
çıkarmalısınız? 
Duman alarmları bir geri dönüşüm mer-
kezinde diğer elektronik atıklarla birlikte 
elden çıkarılması gereken ürün katego-
risine aittir. Pilleri çıkarın ve ayrı olarak 
ayırın. Duman alarmınızı yenisini satın 
alırken satıcıya da götürebilirsiniz. 

Evinizi yangından koruyun
Duman alarmlarına ilaveten Brandsäkert 
hem® ile evinizi yangına karşı korumanızı 
öneriyoruz. Gerekli olan şey yalnızca altı 
adımdır: 
•  Güvenilir bir yangın saptama sistemi 
•  Toz tipi yangın söndürücü 6 kg, sınıf 

43A 233BC 
•  Yangın örtüsü, boyut 120 x 180 cm 
•  Otomatik pişirici denetimi 
•  Sakinler için bilgi içeren bir dosya 
•  Eğitim kursu Farklı adımlar hakkında 

daha fazla bilgi için:  
www.brandsakerthem.se.
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