
வடீுகளுகககான த ீஎச்சரிக்க ஒலி 
எழுப்பும் கருவி (HFAD) என்கால் 
எனன? 
வடீுகளுகககான தீ எச்சரிக்க ஒலி எழுப்பும் கருவி (HFAD) 
என்பது ஒரு பு்க அலலது வவப்்பம் உணரககருவி. 
வடீ்டில தீச்சம்்பவம் ஏற்பட்்கால இநதக கருவி ஒலி 
எழுப்்பி முனவனச்சரிக்க அளிககும். 

தீச்சம்்பவம் ்பற்ி முனவனச்சரிக்க அளிப்்பதில 
வவப்்பம் உணரககருவி்ைவி் பு்க உணரககருவி 
மிக ்சி்நதது. எனவவ, வடீுகளுகககான முதன்ம 
்பகாதுககாப்புககு இது ்பரிநது்ைககப்்படுகி்து.

வடீ்டில தீச்சம்்பவம் ஏற்பட்்கால அ்தப் ்பற்ி குடிைிருப்்பவரகளுககு 
முனவனச்சரிக்க அளிககும். அதன மூலம் அவரகள் தீ்ை 
அ்ணப்்பதறகு துரித ந்வடிக்க எடுககவவகா அலலது தீ ்பைவுவதறகு 
முன அநத இ்த்த விட்டு வவளிவை்வவகா உதவுகி்து.

வடீ்டிறகுள் தீ அலலது பு்க இருப்்ப்த உறுதி வ்சய்துக வககாள்ளவும்.

தீ்ை கண்்ியும்வ்பகாது, ்பகாதுககாப்்பகாக இருநதகால அ்த அ்ணககவும்.

தீ வ்பரிதகாக இருநதகால, நீஙகளும் மற் அ்னவரும் ்பகாதுககாப்்பகாக 
வவளிவை்ி, 995 என் எண்ன அ்ைககவும்.

தபீ்்காதுககாப்புப் ்ணிகள் 
மேற்ககாள்்ளப்்டகாத ்்ைய 
வடீுக்ளில் HFAD கருவி்யப் 

்்காருதத மவண்டியது 
கடடகாயேில்்ல.

HFAD 
கருவி்யப் 

்்காருததுவது 
கடடகாயகாம்

தீப்்பகாதுககாப்புப் ்பணிக்ள வமறவககாள்ளும் விற்ப்னைகாளரகள்/  
வைஙகுனரக்ள நீஙகள் வதகா்ரபு வககாள்ளலகாம்.

HFAD கருவிைின விற்ப்னைகாளரகள், மறறும்  வைஙகுனரகளின 
்பட்டிை்ல  ்சிஙகப்பூர குடி்மத தறககாப்புப் ்ப்்ைின (SCDF) 
இ்ணைததளததில (www.scdf.gov.sg/HFAD) ககாணலகாம்

தைகாரிப்்பகாளரகளின வைிககாட்டுத்ல 
்பின்பறறுஙகள்.

HFAD கருவி வவ்ல வ்சய்கி்தகா என்ப்த 
வ்சகாதிகக ‘Test’ வ்பகாததகா்ன அழுததவும்.

வ்சகாத்ன்ை  மகாதம் ஒரு மு்்ைகாவது 
வ்சய்யுஙகள்.

்சிஙகப்பூர குடி்மத தறககாப்புப் ்ப்், 
்பதது ஆணடுகள் வ்ை நீடிககும் 
உள்ளி்ணககப்்பட்் மினகலத்தப் 
்பைன்படுதத ்பரிநது்ைககி்து. அதனகால, 
10 ஆணடுகளுககு ஒரு மு்் அலலது 
மினகலம் கு்்நத அளவில இருநதகால 
அலலது ஒலி எழுப்்பினகால, HFAD 
கருவி்ை மகாற்வும்.

்சிஙகப்பூர குடி்மத தறககாப்புப் 
்ப்்ைின (SCDF) இ்ணைததளத்தப் 

்பகாரககலகாம்:  www.scdf.gov.sg/HFAD

்சிஙகப்பூர குடி்மத தறககாப்புப் 
்ப்்்ை(SCDF) 1800 286 5555 

அலலது 6848 1730 என் 
எணகளில அ்ைககலகாம்.

5்ப்ைை வடீு புதிை வடீு 

1  ஜூன 2018 மகாதததிலிருநது SCDF/BCA/HDB ஆகிைவற்ி்ம் 
்சமரப்்பிககப்்படும் கட்்் வ்ை்ப்ஙக்ளக வககாண் அ்னதது புதிை 
வடீுகளுககும் மறறும் தீப்்பகாதுககாப்பு ்பணிகள் (தீப்்பற்காத கதவுகள் 
வ்பகாருததுவது அலலது தி்நதவவளி வமல மகாடிைில கூ்ை அ்மப்்பது 
வ்பகான்்வ)  வமறவககாள்ளப்்படும் ்ப்ைை வடீுகளுககும் HFAD 
கட்்காைம் வ்பகாருததப்்ப் வவணடும்.  

புதிை குடிைிருப்பு வடீுகளில HFAD கருவி்ைப் வ்பகாருததும் 
வ்சல்வ வமம்்பகாட்டு நிறுவனஙகள் ஏறறுகவககாள்ளும். தீப்்பகாதுககாப்பு 
்பணிகள் வமறவககாள்ளப்்படும் ்ப்ைை வடீுகளில  இநத வ்சல்வ 
உரி்மைகாளரகள் ஏறக வவணடும்.

தீப்்பகாதுககாப்புப் ்பணிகள் வமறவககாள்ளப்்ப்காத ்ப்ைை வடீுகளில HFAD 
கருவி்ைப் வ்பகாருதத வவணடிைது கட்்காைமில்ல. இருநதகாலும், 
தீப்்பகாதுககாப்்்ப வமம்்படுதத கருவி்ைப் வ்பகாருததிகவககாள்ள வடீ்டு 
உரி்மைகாளரகள் ஊககுவிககப்்படுகி்காரகள்.

கம்்பிைிலலகா வதகாைிலநுட்்பததகால இ்ணககப்்படும்  HFAD,  தகவலவதகா்ரபு 
ஊ்க வமம்்பகாட்டு ஆ்ணைததின (IMDA) குறுகிை வதகா்லவு 
கருவிகளுகககான வதகாைிலநுட்்ப  வ்ைை்்களுககு உட்்ப் வவணடும்.

ஒலி எழுப்்பகான

பு்க உணரககருவி

்பதது ஆணடுகள் வ்ை நீடிககும் 
உள்ளி்ணககப்்பட்் மினகலம்

EN14604, AS3786 அலலது UL 217 
தைஙகளுககு உட்்பட்்து 

விளககு

Test/Reset வ்பகாததகான

HFAD எனன ்யன அ்ளிககி்து? HFAD எச்சரிக்க ஒலி எழுப்்ப்்டடகால் நகான 
எனன ்்சயய மவண்டும்?

வடீுக்ளில் HFAD ்்காருததுவது கடடகாயகாேகா?

கடடகாயேகாக ்்காருததப்்டும் HFADயின ்சி்ப்பு 
அம்்சஙகள் நகான HFAD கருவி்ய எஙகு வகாஙகி, எப்்டி 

்்காறுததுவது?

மேல் விவரஙகளுககு:

இது ஒரு ்சமூக திடடம் ஆதரவு

HFAD கருவி நல்ல ்ரகாேரிப்புடன மவ்ல 
்்சயகி்து என்்த நகான எவவகாறு உறுதி 
்ககாள்வது?
HFAD கருவி்ைப் ்பைகாமரிப்்பது வடீ்டு உரி்மைகாளரகள் மறறும் வடீ்டில 

வ்சிப்வ்பகாரின வ்பகாறுப்்பகாகும்.



HFAD கருவி்ய நகான எஙகு ்்காருதத 
மவண்டும்?

நகான தவ்கான எச்சரிக்க்ய எப்்டி தடுப்்து?

எதத்ன HFAD கருவிகள் மத்வ?

அடுககுேகாடி வடீுகளுகககான 
எடுததுகககாடடு

குளிைல அ்்

்படுக்க 
அ்்

்ச்மைல அ்்

வைவவறபு அ்்

மேல் 
ேகாடியிலுள்்ள 
்சிறு அ்்

்டுக்க அ்்

்டிககடடு த்ளம்

வரமவறபு அ்்

உணவருந்தும் 

அ்்

வைவவற்ப்்ைின 
மததிைில

70 m2 ்பைப்்பிறகும் கு்்வகான 
சுறவ்காட்்ப் ்பகுதி

70 m2 ்பைப்்பிறகும் வமற்பட்் 
சுறவ்காட்்ப் ்பகுதி

HFAD கருவி்ை வ்பகாருததுவதறககான 

்பரிநது்ைககப்்படும் இ்ஙகள்

கு்ிப்பு

ஒரு த்ளம் ்ககாண்ட 
வடீுகளுகககான 
எடுததுகககாடடு

மேல் விவரஙகளுககு, ்சிஙகப்பூர் குடி்ேத தறககாப்புப் ்்டயின(SCDF) 
www.scdf.gov.sg/HFAD இ்ணயதத்ளத்தப் ்கார்ககலகாம்.

* வ்பகாதுவகான ்பகுதிகளகான வைவவற்ப்், ந்்ப்்பகா்த, உணவருநதும் அ்் அலலது ்படிககட்டு தளம் வ்பகான்வற்் 
சுறவ்காட்்ப் ்பகுதி கு்ிககும்.  இதில ்படுக்கை்், ்வப்்ப்் அலலது குளிைல்்கள் உள்ள்ஙககாது.

வடீடு வ்க 

ஒரு த்ளம் ்ககாண்ட 
வடீுகள்:

வவீக வடீுகள்

தனிைகார வடீுகள் / 
கூட்டுரி்ம வடீுகள்

ஒரு தளம் வககாண் த்ை 
வடீுகள்

அடுககுேகாடி வடீுகள்:

த்ை வடீுகள் / அடுககுமகாடி 
குடிைிருப்பு

வவீக வடீுகள்

தனிைகார வடீுகள் / 
கூட்டுரி்ம வடீுகள்

உணர்கருவிக்ளின 
எண்ணிக்க ேறறும் 

்்காருததப்்டும்  இடஙகள்: 

- கு்்நதது 1 பு்க உணரககருவி

-  சுறவ்காட்்ப் ்பகுதி* / வவளிவைறும் 
்பகா்தகளில வ்பகாருததப்்ப் வவணடும் 
எ.ககா வ்சிப்்ப்், ந்்்பகா்த 

- விருப்்பதவதரவு: வமம்்பட்் ்பகாதுககாப்புககு 
கூடுதல உணரககருவிக்ள மற் 
இ்ஙகளில வ்பகாருததிக வககாள்ளலகாம்.

- ஒரு மகாடிைில  கு்்நதது 1 பு்க 
உணரககருவி

- 70m2 ்பைப்்பிறகும் வமற்பட்் 
சுறவ்காட்்ப் ்பகுதிக வககாண் 
மகாடிைில, கு்்நதது 2 பு்க 
உணரககருவிகள் வ்பகாருததப்்ப் 
வவணடும்.

- சுறவ்காட்்ப் ்பகுதி / வவளிவைறும் 
வைிகளில வ்பகாருததப்்ப் வவணடும் 
எ.ககா வ்சிப்்ப்், ந்்்பகா்த, மறறும்/
அலலது ்படிககட்டு தளம்.

- விருப்்பதவதரவு: வமம்்பட்் 
்பகாதுககாப்புககு கூடுதல 
உணரககருவிக்ள மற் இ்ஙகளில 
வ்பகாருததிக வககாள்ளலகாம்.

வடீ்டின வவளிவைறும் ்பகா்த்ை ஒட்டிை உட்கூ்ைைில (எ.ககா 
வைவவற்ப்், உட்பு் ந்்ப்்பகா்த அலலது மகாடிப்்படி நு்ைவகாைிலகள்) 
HFAD கருவி்ைப் வ்பகாருதத வவணடும். வமம்்பட்் ்பகாதுககாப்புககு கூடுதல 
HFAD கருவிக்ள ்படுக்கை்் அலலது மற் இ்ஙகளில வ்பகாருததிக 
வககாள்ளலகாம்.

வடீ்டில ஒனறுககும் வமற்பட்் HFAD கருவிகள் வ்பகாருததப்்பட்டிருநதகால, 
அ்வ ஒனவ்காவ்கானறு (மின கம்்பியு்ன அலலது மின கம்்பிைிலலகாமல) 
இ்ணககப்்பட்டிருகக  வவணடும். ஒரு HFAD கருவி வ்சைல்பட்்கால, 
இ்ணககப்்பட்் அ்னதது HFAD கருவிகளிலும் எச்சரிக்க ஒலி 
எைப்்பப்்ப் வவணடும்.

HFAD கருவிககு அருகில பு்க வ்சலவ்த தடுககவும். அது கருவி்ைச 
வ்சைல்ப் வ்சய்யும். 

உதகாைணததிறகு, HFAD கருவிக்ளச ்ச்மைல்்களிலும் 
குளிைல்்களிலும் வ்பகாருததக கூ்காது.

தவ்கான எச்சரிக்கைகாகைிருநதகால, கருவி்ை மீட்்்மகக Test/Reset  
வ்பகாததகா்ன அழுததவும். வககாளகாறு வதகா்ரநதகால, HFAD கருவிைின 
விற்ப்னைகாள்ைத வதகா்ரபு வககாள்ளவும்.




