Duman İkaz Cihazar dairelerde yatak
odalarında ve antrelerde asgari koruma
temin etmektedirler.

İnsiyatifimiz
Oberpfalz´da yeni doğan herkes için
“Doğum Paketi”
İçeriliği
Duman İkaz Cihazı

Asgari koruma

Bilgi mahiyetli material

Yeterli koruma

Ebeveynler için evlerde ücretsiz bilgi

Özel koruma

ve

Güvenle Hayata
Teslimat resmi olarak Bölge İtfaiye Kurumu
tarafından verilecek.

evin her katında

düşüncesinden yola çıkarak Bölge İtfaiye
Kurumu ve Conrad Electronik duman ikaz
cihazlarının yaygınlaştırmak için yeni
doğanlara hemen geçerli olmak üzere
ücretsiz “Emniyet Paketi” vermektedir.
Bu paketin içinde yeni ebeveynler için
kaliteli Duman İkaz Cihazı ve bilgi
mahıyetli material bulunmaktadır.

Asgari koruma
Yeterli koruma
Özel koruma

Gelecek için hayalimiz

Her evde, her dairede bir
Duman İkaz Cihaz bulunması

Öldürücü 5 bahane
Almanya´da her sene yangınlardan
800 insan ölmektedir.
Yanarak değil yangınlarda oluşan zehirli
dumanlı gazlardan.
Çok az vatandaş kendini duman ikaz
cihazı ile korumaktadır.

Biz istiyoruz ki.....
Duman ikaz cihazı hazırlığı için katkıda
bulunmak..
Ebeveynleri, arkadaşları ve tanıdıkları.
duman ikaz cihazına teşvik etmek.
emniyet hediye etmek.

Zehirli gazlardan oluşan tehlike
Her yangında dumanla gazlar
oluşmaktadır. Az bir nefes alınmasıyla
kendinden geçmeye yeterlidir.

Taştan evler yanmaz.
Kim dikkatli olursa kendini yangın
tehlikesinden korumuş olur.
Komşularım veya ev hayvanım beni
zamanında uyarır.

Uluslararası Karşılaştırma
Duman ikaz cihazı
sayısı bulunan evler.

Duyu organlarımız da uyudugundan
dolayı özellikle yangın tehlikesi geceleri
farkedilmiyor.

Eğer yangın varsa 10 dakikadan fazla evi
terketmen için zaman var.

Duman ikaz cihazı
ile ölüm sayısının

Almanya´da genellikle yangınlar gündüz
olmaktadır. Buna rağmen geceleri oluşan
yangınlarda daha çok ölümler olmaktadır.

Duman ikaz cihazı pahalı

Kaliteli duman ikaz cihazı 10,- € yukarı
bulunur.
Emniyetiniz sizin için na kadar önemli?

Almanya´da Yangın Dağılımı

USA

İngiltere

Isveç

Almanya Avusturya

Duman ikaz cihazı VdS işareti olması gerek.
Gündüz
30%

Gece
35%

Gece
70%

Yalnız kaliteli duman ikaz cihaz güvenilir
şekilde uyarır.
Uluslararası karşılaştırmada Almanya´da
duman ikaz cihazı az yayılmıştır.

Gündüz
65%
Gündüz

Yangın

Ölenler
%

800
ölü

Gece 35%
65%

Zarar%

Duman ikaz cihazı yayılan dumanı erkenden
haberdar etme imkanı sağlıyor.
Duman ikaz cihazı sayesinde zarar azalıyor.

