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Duman detektörleri, yangınları erken bir aşamada tespit etmeye 
yardımcı olur ancak yangını söndürmez, yangının oluşmasını engel-
leyemez ta da itfaiyeye haber vermez. Duman detektörleri, yükselen 
duman nedeniyle bir yangın riski varsa, yüksek bir alarm sesi çıkara-
rak sizi yangın tehlikesine karşı uyarır. Uyumakta olan insanların ve 
hayvanların, 3 ila 6 nefesten sonra ölümcül gazların kokusunu alamay-
acağını unutmayın. 

Yangın tehlikesi, yanıcı maddeler ve teknik cihazlarla ilgili önlem ku-
ralları daima dikkate alınmalıdır. Cihazda bir arıza oldu�unu fark 
ederseniz, lütfen hemen mülk yöneticinize haber verin. 

DIN 14676’ya uygun kişisel bakım hizmetleri

Kiracılar için hizmet 
teklifl eri

Neden duman detektörleri?

Randevunuzu hemen şimdi alın
Kiracılara yönelik bireysel hizmet yelpazemiz, DIN 14676 uyarınca 
profesyonel bir bireysel hizmettir. Bir kereye mahsus olmak üzere 
daire başına KDV dâhil 29.95 €’ya hiç yorulmadan randevunuzu 
alabilirsiniz:

1. Bilgisayarınızdan ya da akıllı telefonunuzdan 
    pyrexx.com /pro adresine gidin. 
2. Kaydolun ve bakım bilgilerinizi girin  
    (Yalnızca ilk randevuda)
3. Bakım siparişinizi verin – Randevu tarihini 
    belirlemek için sizi arayacağız.

Not: Ön ödeme nedeniyle telefon üzerinden rezervasyon hizmeti 
sağlanmamaktadır. 

Sakin olun 

Evdeki herkes uyarın

Çocuklara, engellilere, yaşlılara ve hastalara 
yardım edin.

Arkanızdan tüm kapıları ve pencereleri kapatın

Evi derhal terk edin 

Asansörü kullanmayın

İtfaiyeye haber verin 



En iyi hizmet kalitesi

Eğitimli personelimiz sayesinde yılda bir yel kalite kontrolü hizmeti 
sunuyoruz:

 Duman detektörleri tavsiye edilen kurallara göre kurulur. 
 Duman detektörleri, oda içerisine en uygun pozisyonda 

   konumlandırılır. 
 Duman girişi kontrolü
 Elektronik okuma ile duman detektörünün kirlilik derecesinin 

   kontrol edilmesi 
 Bateri voltajının kontrol edilmesi  
 Bakımın yasal olarak belgelendirilmesi 
 Bir arıza tespit edilirse, arızalı duman detektörünün 

   değiştirilmesi gerekebilir. 

Profesyonel bireysel bakım
Ateşe dayanıklı bakım kitabı

Pyrexx mülk yönetim şirketi aracılığı ile duman detektörü alan bir kiracı 
olarak, Pyrexx web uygulaması aracalığıyla devam etmekte olan yıl için 
bakım talebinde bulunabilirsiniz. Bilgilerinizi girerek kaydolduktan son-
ra servis merkezimin bireysel randevu oluşturmak için sizinle irtibaa 
geçecektir. Pyrexx web uygumasına pyrexx.com/pro adresinden
ulaşabilirsiniz.

DIN 14676’ya uygun duman detektörlerinin yıllık bakımı, Pyrexx web uy-
gulaması sayesinde, bir PDF dosyası halinde belgelenmiştir. Belge, konut 
biriminde yürütülen tüm bakım faaliyet geçmişini kapsamakta ve sigorta 
veya sözleşme ortaklarının kanıtı görevi görmektedir.
Elektronik bir bakım kitabı hiçbir zaman yanıp kül olmaz. Bütün bilgiler bir 
arıza durumunda elinizin altında bulunur. 

Yıllık bakımınız
Pyrexx GmbH yüksek hizmet kalitesi sunar. Garantili güvenlik ve uygun 
fi yatlarla eksiksiz hizmet bizim olmazsa olmaz şartları oluşturur. 

Kendi üretimimiz, kaliteli duman detektörleri.

 Hizmet alanında uzman tecrübesi ile Almanya’da üretilir.
 Kendi şirketimizde yetiştirilmiş personelleri görevlendiriyoruz. 

   (Harici servis şirketlerinden personel temin etmiyoruz.)
 Siz kiracılar için yüksek güvenlik: tek tip kıyafetleri, kullandıkları 

   cihazları ve çalışan kimlikleri ile personelimiz güvenilirdir. 
 Tüm personelimiz sertifi kalıdır. 
 DIN 14676’ya uygun bakım
 Pyrexx internet uygulaması kullanımı ile yasal olarak güvenli 

   belgeler ve işleminizin hızlı bir şekilde tamamlanması 
 Eğitimli yerel bölge yöneticileri tarafından kalite kontrol 
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