
Làm gì khi có hỏa hoạn?
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Đầu báo khói giúp sớm phát hiện hỏa hoạn, nhưng chúng 
không thể dập lửa hay ngăn chặn sự hình thành đám cháy 
cũng như báo cho đội cứu hỏa. Đầu báo khói phát ra một âm 
thanh báo động lớn cảnh báo bạn về sự nguy hiểm, nếu xuất 
hiện nguy hiểm do khói. Hãy lưu ý là người và động vật đang 
ngủ không thể ngửi thấy mùi khí độc chết chóc này chỉ sau 3 
đến 6 hơi thở.

Cần chú ý tuân thủ các quy tắc phòng ngừa thường gặp khi 
xử lý ngọn lửa, vật liệu dễ cháy và các thiết bị kỹ thuật. Nếu 
bạn nhận thấy thiết bị trục trặc, vui lòng thông báo cho người 
trông nom nhà cửa của bạn ngay lập tức.

Bảo dưỡng cá nhân chuyên 
nghiệp theo tiêu chuẩn DIN 14676

Dịch vụ cung cấp 
vụ cho người thuê nhà

Tại sao cần đầu báo khói?

Bây giờ hãy đặt ngay!
Dịch vụ cá nhân của chúng tôi cung cấp cho những người 
thuê nhà – một dịch vụ bảo dưỡng cá nhân chuyên nghiệp 
theo tiêu chuẩn DIN 14676 – bạn có thể dễ dàng đặt trước 
cho mỗi lần là 29,95 EUR bao gồm VAT cho mỗi căn hộ:

1. pyrexx.com /pro mở trên máy tính hoặc điện thoại 
    Smartphone
2. Hãy đăng ký và nhập thông tin bảo dưỡng - chỉ cho  
    lần đặt trước đầu tiên
3. Đặt lịch bảo dưỡng - chúng tôi sẽ gọi cho bạn 
    để đặt lịch hẹn

Chỉ dẫn: Do phải thanh toán trước, KHÔNG có đặt trước qua 
điện thoại.

Hãy giữ bình tĩnh
Cảnh báo cho tất cả mọi người trong nhà
Hãy cứu trẻ em, người tàn tật, người già và 
người bệnh
Đóng toàn bộ cửa sổ và cửa ra vào phía sau 
bạn
Rời khỏi nhà ngay lập tức 
Không sử dụng thang máy 
Báo ngay cho đội cứu hỏa



Chất lượng dịch vụ tốt nhất

Các nhân viên trình độ của chúng tôi thực hiện một kiểm soát chất 
lượngtại chỗ mỗi năm một lần:

 Đầu báo khói được lắp đặt theo các hướng dẫn được 
   khuyến nghị Thiết bị dò khói 
 được đặt ở vị trí tối ưu trong phòng Kiểm soát đầu vào 

   khói
 Kiểm tra mức độ bẩn của máy dò khói bằng đọc điện tử
 Kiểm tra điện áp pin
 Tài liệu bảo mật hợp pháp về bảo trì
 Nếu phát hiện lỗi, có thể cần phải thay thế thiết bị báo 

   động khói bị ảnh hưởng

Bảo dưỡng cá nhân chuyên
nhất nghiệp

Sổ bảo dưỡng chống cháy tốt 

Với vai trò là một người thuê nhà nhận được đầu báo khói từ 
ban quản lý tài sản Pyrexx, bạn có thể yêu cầu bảo trì cho năm 
hiện tại thông qua ứng dụng web Pyrexx bất cứ lúc nào. Sau 
khi vận hành, Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi liên lạc với bạn 
để đặt hẹn riêng. Bạn có thể tìm thấy ứng dụng web Pyrexx 
theo liên kết: pyrexx.com/pro

Việc bảo dưỡng đầu báo khói hàng năm theo tiêu chuẩn DIN 
14676 được ghi lại dưới dạng tệp PDF bằng ứng dụng web 
Pyrexx. 
Tài liệu bao gồm lịch sử của tất cả các hoạt động bảo trì được 
thực hiện trong một đơn vị dân cư và được dùng làm bằng 
chứng để bảo hiểm hoặc cho các đối tác hợp đồng.
Vì là sổ bảo dưỡng điện tử nên nó không thể bị cháy trong hỏa 
hoạn.Tất cả các dữ liệu được lưu lại trong mọi trường hợp.

Bảo dưỡng hàng năm 
Công ty TNHH Pyrexx GmbH luôn đem đến chất lượng dịch vụ 
hàng đầu. Dịch vụ hoàn hảo với giá cả phải chăng cùng độ an 
toàn đảm bảo là lẽ đương nhiên của chúng tôi.

Đầu báo khói chất lượng từ việc sản xuất riêng.

 Sản xuất tại Đức với kinh nghiệm thành thạo từ dịch vụ 
 Cung cấp đặc biệt với các nhân sự riêng, thường trực 

   của chúng tôi(không có doanh nghiệp dịch vụ ngoài)
 Gia tăng an toàn cho người thuê nhà, bởi tất cả nhân 

   viên đều dễ nhận biết nhờ trang phục, phương tiện đồng 
    nhất và thẻ nhân viên 
 Tất cả nhân viên đều đủ trình độ với giấy phép
 Bảo dưỡng theo tiêu chuẩn DIN 14676
 Tài liệu tuân thủ pháp lý và xử lý nhanh đơn đặt hàng 

   của bạn khi sử dụng ứng dụng web Pyrexx 
 Kiểm soát chất lượng tại chỗ của các nhà quản lý khu 

   vực đã qua đào tạo
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