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ТЕМА 11: 

Системи за дојаву пожара и дима и 
детекцију експлозивних гасова и пара 



Увод 

• Аутоматски систем за дојаву пожара не може да спречи 
настанак било ког почетног пожара. 

• Међутим, фаза пожара у којој се он уочи и време за које 
реакција отпочне генерално су битно нижи у објектима који су 
заштићени системом дојаве у односу на оне који не поседују 
инсталацију и то резултира просечно много нижим нивоом 
материјалне штете и мањим људским жртвама. 

• Јављачи се инсталирају у свим просторијама једног пожарног 
сектора, водећи при томе о неповољном утицају геометрије 
простора, система вентилације, конструкције уређаја и др. 

• Стабилни системи за дојаву пожара према концепту рада деле 
се на конвенцијалне и адресибилне. 

 



• Код адресибилних централа комуницира понаособ са сваким 
детектором и у случају појаве пожара тачно зна који је детектор 
у аларму односно лоцира место пожара. 

• Код конвенцијалних система познато је само само којој групи 
(зони) детектор припада, па је идентификација места пожара 
отежана. 

• Зона детектора је група детектора која је једном линијом 
повезана са централом. 

• Код конвенцијалних система комуникација са детекторима се 
базира на промени напонског нивоа, а код адресибилних на 
дигиталној комуникацији са сваким детектором (амплитудна 
или фреквентна модулација). 



• Код адресибилних система сваки јаљач има своју адресу. 

• Могуће је прикључити већи број адреса (50 и више) на једну 
линију (зону), са избором различитих приоритета.  

• Кабловска линија која повезује различите елементе почиње у 
централи и у централи се завршава. 

• Линије адресибилног система се називају петље или кругови. 

• Код конвенционалних кабловски вод из централе се завршава у 
коначном елементу, крајњи отпорник. 

 



• Стабилна инсталација за дојаву пожара по правилу се 
састоји од: 

 централне јединице за детекцију и сигнализацију пожара, 

 аутоматских детектора (јављача) пожара, 

 ручних јављача пожара, 

 уређаја за звучно и светлосно алармирање, 

 електричних инсталација за повезивање и напајање, 

 уређаја за паралелну индикацију, 

 уређаја за резервно напајање, 

 уређаја за даљински пренос аларма и извршних уређаја 
за активирање секундарних функција система (укључење 
стабилних аутоматских инсталација за гашење, 
искључивање вентилације, активирање система за 
одимљавање, затварање противпожарних врата, 
противпожарних клапни на вентилационим и/или 
климатизационим системима, активирање даљинског 
преноса аларма итд.) 



• ПП централа је електронски уређај, базиран на 
микропроцесорској технологији која има задатак да 
напаја детекторе пожара и линије детекције стабилним и 
поузданим напоном који треба да је расположив у свим 
очекиваним погонским ситуацијама, да од њих прима 
сигнал о нормалном стању, стању аларма, прекиду 
линије или недостатку детектора, кратком споју линије, 
да добијено стање сигнализира на самој централи и по 
потреби проследи сигнал уређајима за звучну и 
светлосну сигнализацију, као и да обезбеди извршне 
функције које се од инсталације захтевају. 

• Централа се поставља на трајно запоседнуто место или се 
мора обезбедити паралелна сигнализација или 
аутоматски даљински пренос на запоседнуто место. 

 

Противпожарна централа 



• У извршне функције спадају: спуштање лифтова у 
приземље, укључење система одимљавања, укључење 
надпритика у степеништима, искључење вентилационих 
система и затварање ПП клапни, активирање стабилних 
инсталација за гашење и др. 

• Ове извршне функције се реализују углавном преко 
релејних контаката којима се управља са ПП централе. 

• Централна јединица мора да обезбеди напајање система 
при испаду из мрежног напона у времену за које се  
поуздано очекује да ће бити успостаљено нормално 
напајање из дистрибутивне мреже.  

• Елементи за узбуњивање и алармирање имају улогу да 
звучним и светлосним сигналима алармирају појаву 
пожара (сирене, звона, лампе, бљескалице) 

• Елементи за узбуњивање морају бити црвене боје или 
обележени натписним плочицама „пожарна узбуна“. 

 



Слика 1. Елементи система за дојаву пожара 



Јављачи пожара 
• У зависности од пожарне величине коју региструју израђују се 

јонизациони, оптички, термички (диференцијални и 
максимални) и комбиновани јављачи пожара. 

• Избор места постављања јављача зависи од принципа 
деловања изабраних јављача , геометрије просторије, 
очекиваних утицаја ометајућих величина, као и утицаја клима 
канала и вентилационих уређаја и потребе доступности 
јављачу. 

• Сваки јављач има одређену надзорну површину, тако да у 
случају пожара на тој површини јављач реагује. 

• Јављачи пожара се групишу у зоне, да би се могло 
недвосмислено одредити место појаве пожара (једна група 
јављача не сме да надзире више пожарних сектора). 

• Јављачи смештени у дупле подове или плафоне као и јављачи у 
вентилационим каналима треба да надзиру само једну висину 
пода/плафона, са изузетком степеништа, шахтова за лифт и сл. 

 



• Јонизациони детектори су се користили за просторије где се 
очекује дим као карактеристична величина пожара у почетној 
фази. 

• Незнатне количине дима често неприметне за човека довољне 
су да доведу до активирања овог типа јављача. 

• У себи садрже радиоактивни извор (најчешће амерцијум). 

• Састоје се из две јонизационе коморе у којима се налазе 
електроде на који се доводи једносмерни напон. 

• Простор између електрода изложен је зрачењу радиоактивног 
извора што има за последицу јонизацију ваздуха. 

• Присутност пожарних аеросола у јављачу ремети равнотежу 
двеју јонизационих комора, чију промену региструје 
припадајућа електроника, након чега се аларм шаље централи. 

• Један јављач овог типа може да контролише површину од 50 до 
70 m2, стим да се осетљивост може регулисати. 

• Овај тип јављача се више не производи а дотрајали јављачи се 
третирају као радиоактивни отпад. 



• У примени су две врсте термичких детектора: термомаксимални и 
термодиференцијални 

• Термомаксимални детектор (јављач) пожара региструје 
температуру околине и када иста достигне одређену границу, на 
којој је јављач подешен, долази до алармног стања. 

• Као сензор се користи полупроводник. Напон на сензору је 
сразмеран температури амбијента. Када напон достигне одређену 
вредност  електронски склоп то региструје и шаље алармни сигнал 
централи за дојаву пожара. 

• Старије верзије овог типа јављача су користиле најчешће 
биметалну траку где се аларм јављао као последица резличитог 
издужења металних компоненти под утицајем околне 
температуре, при чему долази до затварања струјног кола. 

• Модерни јављачи садрже сонду у којој се налази течност 
(најчешће алкохол) и која је преко капиларне цеви спојена са 
флексибилним ваљком. Запремина течности варира у зависности 
од температуре околине (шири се и скупља), што се региструје 
преко микропрекидача који дају аларм-импулс побуде. 



• Термодиференцијални детектор (јављач) пожара се користи за 
просторе где се очекује код појаве пожара брзи пораст 
температуре. 

• Осетљивост му је већа од термомаксималног јављача. 

• Као сензори, користе се два полупроводника. 

• Јаљач садржи два слична али независна мерна система, са 
различитим степеном осетљивости при чему један сензор прати 
брзе промене температуре простора а други споре. Када ова 
разлика достигне одређену вредност, електронски склоп то 
региструје и шаље сигнал у централу за дојаву пожара који 
централа региструје као аларм. 

• Данас су у употреби јављачи који у себи садрже оба склопа, тј. 
термомаксимални и термодиференцијални, чиме се добија 
максимална сигурност деловања. 

• У новије време користе се термосензитивни каблови за 
детекцију пожара. 

 



• Оптички (фотоелектрични) детектор ради на принципу да сноп 
светлосних зрака пада на катоду уређаја која емитује електроне. 
Анода привлачи електроне па се тако успоставља коло 
фотоелектричне струје, строго сразмерно енергетском склопу 
светлосних зрака. 

• Јављач се састоји од фотоћелије, бљескавице у лавиринтској комори, 
заштићене од спољних светлосних извора.  

• Када димне честице уђу у лавиринт, светло се на њима расипа и 
погађа фотоћелију. Произведени напон се појачава у електронско 
пољу и побуђује паљење цеви са хладном (транзисторском) катодом, 
а створена струја активира алармни уређај. Да би се побудио аларм, 
потребно је да у лавиринту јављача постоји одређена концентрација 
дима у току 5 до 10 секунди, стим да је потребно произвести 2-3 
бљеска, јер се један бљесак ствара сваке 2-3 секунде. 

• Новија конструкција подразумева предајник светлосног извора, који је 
најчешће полупровдничка диода (ЛЕД) и пријемника, који може бити 
фотоотпорник, фотодиода или фототранзистор. 

• Могуће су две основне конструкције ових детектора: са директном и 
распршеном светлошћу. 



• Детектори пламена реагују на зрачење пламена који је 
манифестација значајног броја пожара и у раној фази, посебно 
пожара запаљивих течности, гасова и уопште лако запаљивих 
материјала са довољним присуством кисеоника. 

• Према делу спектра на који су детектори осетљиви, они се деле на 
детекторе ултраљубичастог зрачења, детекторе видљиве светлости и 
детекторе инфрацрвеног зрачења. 

• Ултраљубичасти детектор  (УВ детектор) спада у високопоуздане и 
далеко надмашује све до сада познате јављаче у брзини реакције 
(реагује у хиљадитим деловима секунде и активира стабилни систем 
за гашење тако да он реагује за ¼ до ½ секунде). 

• Овај детектор је конципиран као оптичко средство које реагује на 
веома узак распон ултраљубичастог зрачења (од 18,5 до 24,5 A) у 
оквиру кога реагује на пламен. 

• Инфрацрвени пламени детектор (ИЦ детектор) реагује на зрачење, 
које производи пламен, пројекцијом зрака на фотоелемент кроз 
збирно сочиво које пропушта само инфрацрвено светло. 

• Електроника детектора изведена је тако да онемогући појаву лажних 
аларма, а детектор мора да препозна појаву ватре у оквиру два 
циклуса од по 5 секунди, па тек онда да проследи сигнал. 
 
 

 



• Линијски детектори пожара могу бити светлосни и топлотни. 
• Детектори са светлосним снопом се састоје од предајника светлости и 

пријемника који се постављају на различитим странама штићеног 
простора. 

• Уколико се у околини линије светлосног снопа појави дим који доспева до 
плафона, он апсорбује и рефлектује део светлосног снопа тако да 
светлосни сигнал који доспева до пријемника слаби на чему се заснива 
принцип деловања. 

• Предајник и пријемник се постављају на удаљености од 50 до 100 m, а 
постављају се непосредно испод плафона.  

• Аспирациони детектори се састоје се од кућишта у којима су монтирани 
ласерски детектори у која се ваздух доводи са критичних места, преко 
система цевовода и капиларних цевчица. 

• Присуство честица дима у том ваздуху третира се као аларм. 
• Примена код вентилационих канала и у просторијама са високим 

санитарним захтевима. 

Слика 2. Линијски детектори пожара са 
светлосним снопом  

Слика 3. Аспирациони 
детектор пожара 



• Лажни аларми могу настати због: 

 Дима цигарете, радовима са ватром, возилима која 
стварају дим, прашином, инсектима и сл. код 
јонизационих и оптичких јављача 

 Радова са ватром – код температурних јављача 

 Неоонског светла, рефлексије сунчеве светлости, 
светлости фарова аутомобила – код јављача 
пламена 

• Аутоматски јављачи морају бити изабрани и постављени 
тако да услед дозвољених промена температуре, 
влажности, прашине и сл. не реагују испод предвиђеног 
алармног прага. 

• У циљу потпуне ефикасности система за дојаву пожара, 
потребно је обезбедити стално присуство човека 
(дежурство) поред противпожарне централе. Задатак 
човека је провера и давање информација. 

 



Уређаји за напајање 

• Потребно је обезбедити трајно и поуздано снабдевање 
електричном енергијом система за дојаву пожара. 

• Поред основног извора електричне енергије потребно је 
обезбедити и резервни извор снабдевања искључиво за 
напајање система. 

• Пребацивање система са једног на други извор напајања мора 
бити аутоматско. 

• Резервни извор снабдевања мора омогућити рад система од 
најмање 48 сати. 

• За стабилне инсталације с аутоматском дојавом сметње, на 
местима на којима ниje обезбеђено стално дежурство, 
капацитет батерије треба осигура тpajaн рад од 72 h стабилне 
инсталације, с тим да се након тога, може укључити уређај за 
узбуњивање за пожарни сектор с највећом енергетском 
потрошњом и напајањем од 30 min 

 



• За стабилне инсталације с аутоматском дојавом сметње на 
местима на којима је обезбеђено непрекидно дежурство 
капацитет батерије треба да омогући несметан рад инсталације 
од најмање 30 h и пола сата рада уређаја за узбуњивање. 

• За стабилне инсталације с аутоматском дојавом сметње, на 
местима на којима су обезбеђени, непрекидно дежурство и 
служба за отклањање кварова, капацитет батерије треба 
одабрати тако да je при неисправном нaпajaњу мрежним 
напоном могућ трајно несметан рад инсталације од најмање 4 
h и пола сата рада елемената за узбуњивање за пожарни сектор 
с највећом енергетском потрошњом. 

• У таквом случају мора бити на располагању резервно мрежно 
или агрегатско напајање кoje се аутоматски укључује испадом 
првог мрежног напајања. 

• За стабилне инсталације за дојаву мора се употребљавати 
акумулатор са роком трајања који није краћи од четири године. 

• Без обзира на рок трејања батерија се мења након 4 године 
рада. 
 



Правилници и технички стандарди 

• Пројектовање и извођење стабилне инсталације за дојаву пожара 
регулисано је Правилником о техничким нормативима за 
стабилне инсталације за дојаву пожара (Сл. гласник СРЈ бр. 87/93). 

• Стабилна инсталација за дојаву пожара мора бити тако пројектована и 
изведена да правилним избором, бројем и распоредом јављача 
пожара омогућује сигнализацију појаве пожара што пре је могуће (у 
раној фази пожара) уз довољно велику сигурност спречавања лажних 
узбуњивања. 

• У поступку дефинисања система један од првих задатака је да се 
одреди простор који ће бити покривен дојавом пожара. Ово 
одређивање се врши према пожарном ризику, односно према 
пожарној опасности у објекту или његовим деловима.  

• У просторијама у којима су предвиђене стабилне аутоматске 
инсталације за гашење пожара, аутоматски јављачи се везују у тзв. 
двозонској зависности како би се избегла могућност активирања 
инсталација за гашење пожара на лажни аларм. 

 



• Пројектовање се врши према српским, европским америчким, 
немачким и руским стандардима. Техничка документација мора 
да садржи технички опис, поступак руковања и употребе, 
поступак основног одржавања и поступак сервисног 
одржавања. 

• SRPS CEN/TS 54-14:2019 - Системи за детекцију пожара и 
пожарни алармни системи – Део 14: Смернице за планирање, 
пројектовање, уградњу, технички пријем, коришћење и 
одржавање. Примена стандарда није обавезујућа али јесте 
примена Правилника. 

• NFPA 71: Standard for the Installation, Maintenance and Use of 
Central Station Protective Signaling Systems for Watchman Fire 
Alarm and Supervisory Service 

 

 

 

 

 



• За стабилне инсталације за дојаву пожара извођач радова је 
дужан да прибави сертификат од овлашћеног правног лица о 
исправности их уређаја и да записник о обављеном испитивању 
стави на увид комисији надлежној за технички пријем објекта. 

• Министарство унутрашњих послова даје овлашћење правном 
лицу за обављање послова испитивања стабилних инсталација. 
Запослени у овом правном лицу морају да имају положен 
стручни испит и одговарајуће лиценце (Б2-Израда пројеката 
стабилних система за дојаву пожара и извођење ових 
система) 

• Према правилнику рад стабилне инсталације проверава 
одговорно лице корисника инсталције у размацима не дужим 
од два месеца. 

• Приликом редовне провере рада обавезно се испитују најмање 
један јављач по примарном воду, сви елементи за 
узбуњивање, сви предајници и пријемници сигнализације, сви 
уређаји за аутоматско гашење, склопни урађаји за 
искључивање вентилације, погона и сл. 
 
 

Испитивање и одржавање 



• Периодични преглед на сваких 6 месеци обухвата функционалну 
контролу стабилне инсталације и детаљан преглед свих саставних 
делова. 

• Приликом овог прегледа врши се провера контролне књиге о 
извршеним претходним прегледима, попис радова који су после тога 
изведени на инсталацији, преглед и испитивање спојнице на 
акумулатору, нивоа и густине електролита како и мерење капацитета 
акумулатора, провера рада индикатора и управљачких елемената на 
дојавној централи, као и сва искључења и управљања технолошком 
опремом, испитивање рада елемената на узбуњивање, предајника и 
пријемника даљинске сигнализације о пожару и о неисправности, 
испитивање индикатора сметњи- симулирајући кварове на 
примарним водовима и уређајима за напајање енергијом, провера 
рада сваког јављача пожара према упутству произвођача, преглед 
каблова, водова, разводних ормара, разводних кутија и сл. 

• Детаљан преглед свих саставних делова стабилне инсталације мора 
да се врши на сваких пет година. 

• Мерење отпора изолације и уземљења је обавезно је на сваких 6 
месеци при чему употребљени напони мерних инструмената не смеју 
оштетити компоненете спојене на воду и каблове. 

• Сваки систем дојаве мора имати књигу одржавања са обрасцем који 
је сатставни део Правилника. 



• Правилником није предвиђено обавезно атестирање саставних 
делова система  већ конролисање и испитивање. 

• Од исправа о усаглашености неопходни су : 
 Декларација произвођача централа SRPS EN 54-2:2008 , 

детектора SRPS EN 54-5:2017, ручних јављача пожара SRPS 
EN 54-11:2008, елемената за узбуњивање – SRPS EN 54-
3:2015 и пренос сигнала, опрема за напајање – SRPS EN 54-
4:2011.  

 Извештаји о испитивању и контролисњу уграђене опреме, 
 Испитне листе и протоколи за електричне инсталације, 
 Контролна књига  у коју се уписују подаци о: испитивању 

акумулатора, датуму замана појединих делова инсталација, 
прегледима, испитивањима, сметњама, поправкама, 
кваровима, лажним узбунама, датумима сервисирања.... 

 



• Правилником о техничким нормативима за електричне 
инсталације ниског напона ("Сл. лист СФРЈ", бр. 53/88 и 54/88 - испр. 
и "Сл. лист СРЈ", бр. 28/95) предвиђено је  испитивање каблова којима 
се напајају инсталације које раде у условима пожара. 

• Каблови и проводници морају бити заштићени од прекомерне струје и 
да задовољавају услове испитивања на запаљивост у времену од једног 
минута, пламеном дужине 120 mm према српском стандарду SRPS EN 
60332-2-2:2009  - Испитивања електричних и оптичких каблова у 
условима пожара - Део 2-2: Испитивање вертикалног ширења пламена 
на појединачном изолованом проводнику или каблу малог пресека - 
Поступак за дифузиони пламен 

• Како овим Правилником  није предвиђено обавезно атестирање већ 
конролисање и верификација, врши се преглед и испитивање каблова о 
чему се сачињавају Извештаји о контроли  тј. извештаји о испитивању. 

• Поред ових извештаја  као важеће исправе о усаглашености, неопходно 
је прибавити и Потврду о усаглашености којом се доказује да производ 
испуњава захтеве Правилника о електричној опреми намењеној за 
употребу у оквиру одређених граница напона (сл. гласник РС бр. 
25/2016).  



• Опрема и прибор који се користе приликом контролисања 
инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву 
пожара 

 електрични мерни уређаји за испитивање 
инсталација ниског напона; 

 уређај за мерење јачине звука; 
 испитни сто за проверу јављача пожара; 
 сет боца са аеросолима за функционалну проверу 

рада; 
 испитни термостабилисани "фен“ за испитивање 

термичких јављача; 
 прибор за испитивање линијских јављача пожара 

(филтерске секције); 
 прибор за испитивање оптичких јављача пожара; 
 уређаје за скидање и постављање детектора. 

 



• Преглед каблова, водова, разводних ормана, стезаљки, 
разводних кутија (неоштећени и адекватно заштићени и 
означени) контролор врши проверу механичке заштите и 
означавања каблова, водова, разводних ормана, стезаљки и 
разводних кутија визуелним прегледом.  

• Отпорност изолације водова стабилног система за откривање и 
дојаву пожара контролор испитије мерном методом која је 
дефинисана Правилником о техничким нормативима за 
електричне инсталације ниског напона.  

• Електрична отпорност изолације водова стабилног система за 
откривање и дојаву пожара задовољава ако измерене 
вредности за свако струјно коло нису мање од (500kΩ), 
прописаних чланом 65. Правилника о техничким нормативима 
за стабилне инсталације за дојаву пожара. 

• За мерења отпора изолације не сме се употребљавати 
инструмент с напоном вишим од 50 V, осим ако су сви делови 
стабилне инсталације одвојени од вода и кабла. 

 

 



Слика 4. Опрема за испитивање функционалности 
јављача пожара 



• Стабилне инсталације су скуп уређаја који има задатак да 
утврди присуство експлозивних гасова и пара запаљивих 
течности у одређеном простору да алармира и одради друге 
функције које су јој задате, када концентрација досигне 
граничну вредност (обично 10% од доње границе 
експлозивности-ДГЕ). 

• Праг аларма је одређена концентрација експлозивних смеша 
гасова и пара при којој се јавља алармно стање. 

• Стабилна инсталација може имати један или два прага аларма у 
складу са пројектованим нивоом заштите. 

• Гасови и паре који се најчешће детектују су: метан, бутан, 
пропан, ацетилен, водоник, амонијак, ацетон, алкохоли, 
бензини и други гасови и паре. 

• Стабилна инсталација се састоји од детекторских сонди, 
централног уређаја, преносних водова, извора напајања и 
елементе за информисање и узбуњивање. 
 

Детекција експлозивних гасова и пара 



• Централни уређај (дојавна централа) служи за надзор и 
управљање, комуницира са детекторским сондама, надзире 
примарне водове и обавља светлосно и звучно узбуњивање и 
пренос сигнала о појави недозвољене концентрације 
експлозивних гасова и пара на паралелне сигнализаторе који се 
могу налазити на различитим локацијама. 

• Централни уређај мора да има: индикатор узбуне, индикатор 
контролног места, индикатор преласка сваког прага аларма, 
индикатор неисправности контролног места, индикатор 
укључености стања уређаја, индикатор напајања и резервног 
напајања. 

• Прелазак првог нивоа праћен је испрекиданим звучним 
сигналом, прелазак другог прага праћен је континуалним 
звучним сигналом/алармом а квар на детекторској сонди или 
примарном воду праћен је континуалним звучним алармом. 
 



Слика 5. Елементи система за детекцију експлозивних гасова и пара 



• Детекторске сонде аутоматски мере, упоређују или детектују  
присуство или промену концентрације гасова и те информације 
предају централном уређају. 

• Према начину функционисања деле се: дифузиона и усисна 
(проточна).  

• Дифузна сонда се састоји од сензора и пратеће електронике. 
• Према начину одређивања присуства и концентрације гасова и 

пара постоје: 
 сонде са полупроводничким сензором. 
 сонде са каталитичким сензором, 
 сонде са електрохемијским сензором, 
 сонде са инфрацрвеним сензором и др. 

 



• Правилник о техничким нормативима за стабилне инсталације за 
детекцију експлозивних гасова и пара („Службени лист СРЈ“, бр. 
24/93); 

• Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације 
ниског напона („Службени лист СФРЈ“, бр. 53/88 и 54/88, „Службени 
лист СРЈ“, бр. 28/95); 

• SRPS EN 60079-29-2:2017 – Експлозивне атмосфере – Део 29-2: 
Детектори гаса – Избор, инсталација, употреба и одржавање 
детектора запаљивих гасова и кисеоника; 

• SRPS EN 60079-29-2:2010/АС:2015 – Експлозивне атмосфере – Део 29-
2: Детектори гаса – Избор, инсталација, употреба и одржавање 
детектора запаљивих гасова и кисеоника – Исправка; 

• SRPS EN 60079-14:2015 - Експлозивне атмосфере — Део 14: 
Пројектовање, избор и постављање електричних инсталација; 

• SRPS EN60079-17:2015– Експлозивне атмосфере — Део 17: Преглед и 
одржавање електричних инсталација; 

• Лиценца Б3 - Израда пројеката стабилних система за детекцију 
експлозивних гасова и пара и извођење ових система). 
 
 

Правилници и технички стандарди 



Испитивање и одржавање 
• Одржавање и испитивање стабилне инсталације врши се према 

техничком упуству произвођача опреме.  
• Техничко упутство мора да садржи: опис уређаја, функционисање 

уредаја, руковање уређајем, начин одржавања, табелу кварова, 
картон техничког прегледа. 

• За ову опрему обавезан је период пробног рада код произвођача 
у трајању од најмање седам дана ради стабилизације сензорских 
елемената и превазилажења периода почетних отказа. 

• Обавезно је функционално испитивање нов или реконструисане 
инсталације од извођача радова. 

• Приликом функционалне пробе мора се контролисати рад свих 
индикатора, по потреби извршити калибрација детектора, затим 
контрола свих алармних уређаја, напајања и свих других функција 
које има инсталација. 

• Сонде за детекцију имају свој век трајања који је прописан од 
стране произвођача. Након истека рока потребно је заменити 
сензор новим без обзира да ли је он исправан или не. Уобичајен је 
век трајања санзора је 4 године. 

• О извршеном испитивању се сачињава записник. 
 



• Приликом периодичне провере (на 6 месеци) треба 
обавезно испитати: 

 реаговање сваке детекторске сонде, 

 елементе за узбуњивање, 

 пренос информација на место са сталним 
дежурством, 

 функције управљања које обавља централни уредај 
(укључење вентилатора, искључење енергетског 
напајања),  

 акумулаторске батерије. 



• Опрема и прибор која се користи приликом контролисања 
инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и 
запаљивих гасова: 

 електрични мерни уређаји за испитивање 
инсталација ниског напона; 

 уређај за мерење јачине звука; 

 испитни сто за проверу детектора; 

 сет боца испитног гаса за функционалну проверу 
рада. 

 


