
உங்கள் வீட்டின் ஒவ்்வொரு தளத்திலும்,
மற்றும் அனனவரும் தூங்குகிற
பகுதிகளுக்கு ்வளியில், வவனல 
்ெய்யும் நினலயில் இருக்கக்கூடிய புனக 
அலொரத்னத னவத்திருங்கள். 
புனக அலொரங்கனள நிறுவுவதும் மற்றும்
அதனனப் பரொமரிப்பதும் வீட்டு 
உரினமயொளரக்ளின் ்பொறுப்பொகும்.
்ெொத்துக்கு உரினமயொளரக்ளும் தொங்கள் 
வொடனகக்கு விடும் ்ெொத்துக்கள் 
இந்தெெ்ட்டத்திற்கு இணங்குகின்றன 
என்பனத உறுதி ்ெய்ய வவண்டும்.

10 வருடங்களுக்கு வமலொகிவிட்ட, 
கடினமொகிவிட்ட/மின்ெொரப் புனக 
அலொரங்கனள மொற்றிவிடவும்.

வொடனக வீட்டில் குடியிருப்பவரக்ள் 
தொங்கள் குடியிருக்கும் பகுதியில் 
கீழ்க்கண்டவற்னற அறிய வந்தொல், 
அது பற்றி ்ெொத்தின் உரினமயொளருக்கு 
கட்டொயம் வினரவில் ்தரிவிக்கவும்:
• தொங்கள் வொடனகக்கு இருக்கும் 

வீட்டில் ஒரு புனக அலொரம் 
துண்டிக்கப்பட்டிருப்பது.

• தொங்கள் வொடனகக்கு 
இருக்கும் வீட்டில் ஒரு புனக 
அலொரம்்ெயல்படவில்னல அல்லது 
்ெயலிழந்துவிட்டது.

வொடனகதொரரக்ள் புனக அலொரம் 
்ெயல்படுவனத முடக்கி னவக்கக்கூடொது. 
இது ெட்டத்திற்கு எதிரொனது!

முடிந்தொல், ஒன்வறொ்டொன்று 
இனணக்கப்பட்ட புனக அலொரங்கனள 
நிறுவவும் ஒன்று ஒலிக்கும்வபொது, மற்ற 
அனனத்துவம ஒலி எழுப்பி, வீட்டின் 
ஒவ்்வொரு மொடியிலும் வசிக்கின்ற 
குடியிருப்பொளரக்னள எெெ்ரிக்கும்.

கூடுதல் பொதுகொப்பிற்கொக, அனனத்து 
படுக்னகயனறகளிலும் புனக 
அலொரங்கனள நிறுவவும்.

ஒன்வறொ்டொன்று இனணக்கப்பட்ட 
புனக அலொரங்கனள மொற்றும் வபொது 
அந்தக் கட்டனமப்பில் உள்ள அனனத்து 
அலொரங்கனளயும் ஒவர ெமயத்தில் 
மொற்றுவதற்கு பரிந்துனரக்கப்படுகிறது. 
்ெயலிழந்துவிட்ட ஒரு அலொரத்னத 
நீங்கள் மொற்ற வவண்டும் என்றொல், புதிய 
அலொரம் ஏற்்கனவவ இருப்பவற்றுடன் 
இணக்கமொக இருப்பனத உறுதி 
்ெய்யுங்கள்.

வெொதனன ்பொத்தொனன அழுத்தி 
புனக அலொரங்கனள மொதந்வதொறும் 
வெொதிக்கவும்.

நீங்கள் ெனமக்கும் வபொது உங்கள் புனக 
அலொரம் அடிக்கடி ்ெயலுக்கு வந்தொல், 
வபட்டரி அல்லது அலொரத்னத 
அகற்றிவிடக் கூடொது  என்பனதக் 
கருத்தில் ்கொள்ளுங்கள்.
அதற்கு பதிலொக, அலொரத்னத மற்்றொரு 
இடத்திற்கு நகரத்்த அல்லது ஒரு 
ஃவபொட்வடொ எ்லக்ட்ரிக் ெொதனம் 
்பொருத்துவது பற்றி பரிசீலியுங்கள்.

குனறந்தபட்ெம் ஒரு வருடத்திற்கு 
ஒருமுனறவயொ அல்லது அலொரம் ஒலி 
குனறயும் வபொவதொ வபட்டரிகனள 
மொற்றவும்.
10 வருடங்களுக்கு கவனலயில்லொமல் 
இருக்கும் வனகயிலொன லித்தியம் 
வபட்டரி ்பொருத்திய அலொரங்கனளப் 
பயன்படுத்துவனதக் கருத்தில் 
்கொள்ளுங்கள்.

கொது வகளொதவரக்ள் அல்லது கொது 
வகட்பதில் சிரமம் ்கொண்டவரக்ள் 
பொரன்வயினொல் ்தரிந்து்கொள்ளும் 
வனகயிலொன எெெ்ரிக்னக ்ெய்கின்ற 
புனக அலொரங்கனள நிறுவுங்கள். 
அத்தனகய ெொதனங்கள் பொரன்வயில் 
படும்படியொன, விட்டு விட்டு பளிெச்ிடும் 
விளக்குகளினொல் ஆன எெெ்ரிக்னககள், 
மற்றும் புனக எெெ்ரிக்னக மணியின் 
ஒலி, தனலயனண அல்லது 
படுக்னகனய அதிர னவக்கும் ்ெயலொல் 
்ெயல்படுத்தப்படும் ெொதனங்கள் 
ஆகியனவ இவற்றில் அடங்கும்.
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firelife@brampton.ca905.458.5580

BramptonFire
@BramptonFireES

புனக எெெ்ரிக்னக மணி: அது ெட்டப்படியொனது 
உங்கள் வீட்டில் தீப்பற்றிக்்கொண்டொல்... ்வளிவயறிவிடுங்கள். ்வளியிவலவய 
இருந்துவிடுங்கள். உடவன 9-1-1 ஐ அனழயுங்கள்.



புனக எெெ்ரிக்னக மணி: அது ெட்டப்படியொனது 
அவற்னற வொங்குங்கள்-நிறுவுங்கள்-வெொதியுங்கள்

எனது புனக எெெ்ரிக்னக மணினய எங்கு 
நிறுவுவது?
புனக எெெ்ரிக்னக மணினய, கூனரயிவலொ நிறுவுதலுக்கொன  தயொரிப்பொளரின் 
அறிவுறுத்தல்களில் கூறப்பட்டபடிவயொ நிறுவுங்கள்.

தவறொன இடத்தில் புனக அலொரத்னத நிறுவினொல், புனகனய உணரக்கூடிய அதன் 
தன்னம மற்றும் அதற்கொன எதிரவ்ினன தொமதமொகலொம் அல்லது அலொரத்னத ஒலிக்கெ ்
்ெய்யொமல் இருந்துவிடலொம்.

CEILING

SIDE WALL

100 mm
(minimum)Acceptable here

“Dead Air Space”
NEVER here

Top of smoke alarm
acceptable here

300 mm
(maximum)

புனக அலொரங்கள் கூனரயில் அல்லது கூனரக்கு அருகில் 
அனமக்கலொம், ஆனொல் கொற்வற இல்லொத இடங்களில் 
னவக்கலொகொது

bramptonfire.com
firelife@brampton.ca905.458.5580

BramptonFire
@BramptonFireES

கூனர

இங்கு அனமப்பது ெரி

பக்கவொட்டுெ ்சுவர்

”கொற்வற இல்லொத இடம்”, ஒருவபொதும் 
இங்கு னவக்க வவண்டொம்

புனக அலொரத்தின் தனலப்பகுதி, இந்த 
இடம் ஏற்றுக்்கொள்ளப்படுகிறது

100 மிமீ  
(குனறந்தபட்ெம்)

300 மிமீ  
(அதிகபட்ெம்)


