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ТЕМА 10: 

Системи за одимљавање и натпритисну 
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Увод 
• Дим који се развија при пожару представља највећу опасност 

по живот људи и спречава ефикасно гашење пожара.  

• Дим се развија у почетној фази пожара и испуњава простор у 
коме је пожар настао, угрожавајући при томе људе не само у 
том простору већ у целом објекту. 

• Поред смањене видљивости као додатна опасност се јавља 
надражај очију и дисајних путева, што доприноси паничном 
понашању људи у пожарима. 

• Зависно од хемијског састава материјала који гори, 
расположиве количине кисеоника и температуре која се при 
сагоревању развија, у диму се најчешће налазе: угљен-диоксид, 
угљен-моноксид, водоник-сулфид, сумпор-диоксид, амонијак, 
цијановодоник, азотни оксиди и други органски гасови. 

• Најзаступљенији гас је угљен-диоксид, а најопаснији угљен-
моноксид који при концентрацији од 5% има смртоносне 
последице. 



• Опасности за људе које настају приликом пожара: 
 Температура ваздуха изнад 70˚C 
 Топлотни флукс изнад 1,5 kW/m2 
 Концентрација угљен-диоксида изнад 6% 
 Концентрација угљен-моноксида изнад 5% 
 Концентрација било ког токсичног гаса који се јавља у процесу 

сагоревања изнад MDK 
 Концентрација кисеоника мања од 17% 
 Видљивост мања од 5 m у правцу предвиђеном за евакуацију 

• Контролу дима треба предвидети код објеката велике 
запремине (аеродромске зграде, спортске хале, позоришта, 
биоскопи, хотели, велика складишта), високих и укопаних 
објеката у којима се стално или привремено окупља вићи број 
људи (подземне железничке станице, подземне гараже, диско 
клубови и друго). 

 

 



• Врели гасови и дим који настају при пожару, услед мање 
густине у односу на околни ваздух, подижу се од жаришта 
према плафону просторије. У зони испод плафона јавља се 
натпритисак, услед чега врели гасови и дим теже да кроз 
расположиве отворе изађу из просторије. 

• У зони при поду просторије, услед струјања ваздуха навише, 
влада подпритисак који условљава прилив ваздуха у зону 
жаришта. 

• Кретање дима и топлих гасова насталих у пожару зависи од 
механизма природне конвекције која потиче од разлике у 
температури дима и околног ваздуха, као и од струјања ваздуха 
(ветра) око објеката који је захваћен пожаром. 

 



• Заштита од дима и топлоте насталих при пожару састоји се у: 
 елиминисању дима и топлоте из просторије захваћене 

пожаром применом принудне или природне 
вентилације, 

 заштити од дима евакуационих путева који нису 
конструктивно одвојени од дела објекта захваћеног 
пожаром 

 заштити изолованих евакуационих путева (пожарно 
издвојених) 

 ограничењу ширења пожара (извлачењем продуката 
сагоревања најкраћим путем кроз отворе у крову смањује 
се температура у затвореном простору) 
 

• Применом система одимљавања и натпритисне вентилације 
врши се заштита путева за евакуацију у циљу ефикаснијег 
спашавања људи и омогућава лакше кретање и приступ 
ватрогасцима. 
 



• Уређаји за одвођење дима и топлоте могу да буду разних 
конструкција: посебни отвори који се аутоматски отварају 
у случају пожара, жалузине које служе за проветравање, 
отвори за природну вентилацију, светларници на крову, 
прозори на спољним зидовима кад се налазе испод 
таванице/крова. 

 

• Механизми за активирање морају бити аутоматски (напр. 
отварање преко извршне функције централе за дојаву 
пожара). 

 

• Ручни механизам за активирање мора да се постави на 
безбедно место, са кога човек може да активира уређај, 
али то место не сме да буде смештено у просторији у којој 
је постављен уређај за одвођење дима и топлоте. 



• Постоје два основна метода за обезбеђивање одвођења 
дима при пожару из објекта: 

 Метода преко отвора за природно одвођење дима, 
обично на крову објекта или испод самог крова на 
навишој тачки унуар објекта. Одвођење дима се код ове 
методе остварује струјањем узгонском силом која зависи 
од природних фактора (разлике спољашњих и 
унутрашњих температура, брзине ветра, висине објекта 
итд.) 

 Метода преко отвора за механичко одвођење дима и 
топлоте, вентилаторима, обично на крову објекта или 
непосредно испод крова. 

• За ефикасно одвођење дима и топлоте из простора у коме 
је избио пожар уграђују се димне завесе које 
представљају препреке које се спуштају са таванице и које 
омогућавају сакупљање врелих гасова и дима унутар 
простора омеђеног димним завесама. 



Системи природне вентилације 

• Димне завесе постављају се тако да целокупна површина 
простора буде издељена на секторе чија површина може да 
износи највише 1600 m2. 

• Завесе се израђују од негоривог материјала, морају добро да 
заптивају на таваници и да онемогуће продор дима из једног у 
други димни сектор. 



• Аутоматско отварање уређаја за одвођење дима и топлоте 
може бити: 
 Помоћу механизма са преднапрегнутом опругом 
 Помоћу компримованог ваздуха 
 Са уграђеним термичким осигурачем (ампулом) 
 Преко система за аутоматску дојаву пожара 

• Код принудног одвођења дима и топлоте имамо три 
начина: 
 Довод ваздуха се врши природно а одвођење механичким 

путем преко вентилатора 
 Довод ваздуха се врши механичким путем а одвођење 

природним путем (контрола дима применом натпритисне 
вентилације) 

 Довод ваздуха и одвођење продуката сагоревања и топлоте 
механичким путем преко вентилатора. 

 



Системи принудне вентилације 

1. Спољна средина, 2. Простор а натпритиском,  3. Сигурносни одушак за прекомерни притисак, 
4. Цурење у спољну средину, 5. Пожарна зона, 6. Отвори за избацивање ваздуха, 7. Довод 

ваздуха, 8. Вентилатор за довод ваздуха, 9. Систем доводних канала 



• Инсталација за одвођење дима, токсичних продуката 
сагоревања и топлоте принудним путем састоје се из 
хоризонталних канала, вертикалних шахтова, вентилатора, 
противдимних клапни и одводних канала, каблова који напајају 
мотор вентилатора ел. енергијом. 
 

• Постоји систем за безканално одимљавање применом „џет“ 
аксијалних вентилатора 
 

• Вентилатори за одвођење дима мора да испуне следеће 
захтеве: 
 Одведу топле димне гасове у периоду времена које је 

довољно да се изврши евакуација људи из објекта 
 Онемогуће појаву дима у објекту за време док ватрогасци 

учествују у локализацији пожара 
 Изврше елиминисање остатка дима из објекта након 

локализације пожара 
 Одведу „хладан дим“ за време ране фазе пожара. 







• Канали и шахтови за одвођење дима морају да испуне три 
основна услова: 
 Да губици ваздуха који настају у њима буду минимални 
 Да су непропусни за ваздух 
 Да буду отпорни на пожар 

• Противдимне клапне се уграђују на местима уласка и изласка 
хоризонталних канала за убацивање свежег ваздуха и 
извлачење дима. 

• Противдимне клапне су стално затворене у нормалним 
условима а отварају се при појави пожара и дима али само у 
нивоу где је дошло до пожара или у једном делу нивоа који 
представља противдимну зону. 

• Електрични каблови који напајају моторе вентилатора и 
противдимне клапне представљају сигурносну опрему која 
мора да функционише у режиму пожара. 

• Извори електричне енергије морају бити обезбеђени из трафо 
станице али и из дизел електричног агрегата смештеног у 
посебној просторији која представља посебан пожарни сектор. 
 





• Циљ система натпритисне вентилације је да се створи такав 
диференцијални притисак који ће да осигура да се дим креће 
даље од заштићеног простора. 

• То се постиже одржавањем вишег притиска у заштићеном 
простору од оног у зони пожара. 

• Примена система натпритисне вентилације обавезна је у 
подземним гаражама и у објектима који се сврставају у 
категорију високих. 

• Обезбеђењем натпритиска у сигурносном степеништу или 
претпростору, који раздваја остатак објекта од сигурносног 
степеништа, остварују се услови за безбедну евакуацију људи 
у почетном стадијуму пожара и спречава се ширење дима и 
пожара по објекту у његовој развијеној фази. 
 

Системи натпритисне вентилације 



• На степеништима која немају претпростор неопходно је 
да цели степенишни шахтови буду под натпритиском. 

• Натпритисак се остварује убацивањем ваздуха помоћу 
каналског вентилатора и система разводних канала за 
ваздух или директним убацивањем вазуха путем 
аксијалног вентилатора који се монтира на фасади 
објекта уколико за то постоје технички услови. 

• На усисној страни вентилатора може се предвидети 
моторна клапна која је затворена када систем није у 
функцији. 

• У режиму пожара, укључују се системи натпритисне 
вентилације на нивоу објекта где је дошло до пожара а 
моторна клапна се отвара. 



Пример примене система натпритисне вентилације у степенишном и 
лифтовском шахту 



Правилници и технички стандарди 

• Правилником о техничким нормативима за системе за одвођење дима и 
топлоте насталих у пожару прописују се технички нормативи за системе за 
одвођење дима и топлоте природним путем (Правилник о техничким 
нормативима за системе за одвођење дима и топлоте насталих у 
пожару, Сл. лист СФРЈ, бр. 45/83, 1983.). 

• У овом правилнику је дата методологија за израчунавање ефективне 
површине отвора за одвођење дима и топлоте који се постављају на кровове 
затворених приземних објеката и на кровове последњег спрата у објектима са 
више спратова. 

• Овај правилник не регулише у којим се случајевима примењују системи за 
одвођење дима и топлоте и системи за натпритисну вентилацију. 
Оправданост њихове примене оцењује се на основу анализе опасности од 
избијања пожара за сваки објекат посебно. 

• Системи за одвођење дима и топлоте не могу бити замена за уређаје за 
аутоматско гашење пожара, већ служе као допуна, стварајући боље услове за 
интервенцију ватрогасних јединица нарочито у објектима у којима се очекује 
брз развој пожара и нагло ослобађање топлотне енергије. 



• Посебним Правилником (Правилник о техничким захтевима за 
заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и 
експлозија, Сл. лист СЦГ, бр. 31/2005) прописана је обавезна примена 
система за натпритисну вентилацију у подземним гаражама како би се 
обезбедило да ватра и дим не продру до сигурносног степеништа 
које се користи за евакуацију у случају пожара. 

• Прописани ниво натпритиска у сигурносном степеништу или 
претпростору, који раздваја гаражу од сигурносног степеништа, 
износи од 20 до 80 Pa. 

• Истим правилником је прописано да уколико постоји функционална 
веза гараже и објекта друге намене лифтом, у лифтовском окну се 
мора обезбедити натпритисак (такође од 20 до 80 Pa) или се мора 
изградити проветравани претпростор са натпритиском ваздуха на 
сваком нивоу гараже. 

• Површина проветраваног претпростора мора износити најмање 5 m2, 
при чему претпростор не може бити ужи од 1,25 m. 



• Правилником којим се ближе уређују посебни технички нормативи 
безбедности од пожара за изградњу, доградњу и реконструкцију 
стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене 
(„Службени гласник РС“, број 22/2019.) као и Правилником којим се 
ближе уређују посебни технички нормативи безбедности од пожара 
за угоститељске објекте („Службени гласник РС“, број 20/2019.) , 
прописано је да се на највишем делу степеништа које се користи за 
евакуацију морају уградити отвори за проветравање, чија је површина 
светлог отвора најмање 1 m2. 

• Отвори морају бити такви да се могу отварати са подеста степеништа 
задњег спрата и да остају отворени све време потребно за одвођење 
дима и топлоте, тј. да не може доћи до њиховог самозатварања. 

• У случају када су у објекту предвиђене инсталације и уређаји за 
аутоматско откривање и дојаву пожара, отвори за проветравање 
морају се аутоматски отварати на сигнал дојаве пожара. 

• У случају да се из неког разлога не могу обезбедити овакви отвори, 
морају се предвидети инсталације за одвођење дима и топлоте 
принудним путем или се може предвидети друго техничко решење. 



• У подрумским просторима угоститељских објеката у којима борави 
више од 100 лица, подрумски простори са више етажа на којима 
бораве лица и затвореним атријумским просторима морају се 
предвидети отвори за одвођење дима и топлоте природним путем 
који се користе за стварање безбедних услова за евакуацију. 
 

• У објектима специфичне намене (напр. објекти виши од 75 m) у 
којима се предвиђа уградња ватрогасног лифта, исти мора бити 
смештен у сопствено окно и мора имати сопствени претпростор. 
 

• Окно ватрогасног лифта или његов претпростор морају бити 
опремљени системом који остварује натпритисак који не прелази 50 
Pa±10% (тако да потребна сила за отварање врата не прелази 100 N) 
пројектованим у складу са захтевима стандарда SRPS EN 12101-6, или 
претпростор ватрогасног лифта мора бити проветраван са најмање 20 
измена ваздуха на час природним или принудним путем. 
 
 



• За категорију високих објеката,према Правилнику о техничким 
нормативима за заштиту високих објеката од пожара (Сл. гласник РС, 
br. 80/2015, 67/2017 и 103/2018), код који се подови највишег спрата 
налазе најмање 30 m изнад коте терена на коју је могућ приступ 
ватрогасним возилима, простор сигурносног степеништа, ради 
одвођења дима, мора имати отворе за природно проветравање или 
системе за принудно проветравање који се укључују аутоматски. 

• Укупна површина отвора за природно проветравање мора бити 
најмање 5% површине хоризонталног пресека степенишног шахта 
коме отвори припадају, али не мање од 0,5 m2. 

• Уређај за отварање прозора или уређај за принудно проветравање 
укључује се аутоматски преко стабилних система за откривање и 
дојаву пожара. 

• Укључивање уређаја за отварање прозора или уређаја за принудно 
проветравање мора бити обезбеђено и ручно са места безбедног од 
пожара. 



• Унутрашња сигурносна степеништа за објекте висине до 40 m морају 
имати отворе за природно проветравање или системе за принудно 
проветравање који се укључују аутоматски или морају бити 
опремљена системима који остварују натпритисак који не прелази 50 
Pa ±10%, пројектованим у складу са захтевима стандарда SRPS 12101-
6. 
 

• Унутрашња сигурносна степеништа за објекте висине од 40 m до 75 m 
морају бити опремљена системима који остварују натпритисак који не 
прелази 50 Pa ±10% или морају имати отворе за природно 
проветравање или системе за принудно проветравање који се 
укључују аутоматски и морају бити одвојена претпростором. 
 

• Претпростор се мора проветравати са најмање 20 измена ваздуха на 
час природним или принудним путем или мора бити опремљен 
системом који остварује натпритисак који не прелази 45 Pa ±10%. 
Проветравање претпростора се мора вршити на свим етажама, а 
натпритисак се остварује на етажи која је угрожена пожаром, као и на 
две етаже изнад и једној етажи испод. 
 



• Елементи система за одвођење дима и топлоте и система за 
натпритисак који се користе за стварање безбедних услова за 
евакуацију морају бити смештени у неугроженом простору, или 
морају бити постављени у просторију која је од осталих 
просторија у објекту одвојена зидовима и вратима отпорним 
према пожару 1,5 h, при чему просторија не може бити 
заједничка са коморама система за вентилацију и 
климатизацију. 
 

• Поред напајања електричном енергијом објекта из 
дистрибутивне мреже мора се обезбедити и сигурносни извор 
за напајање инсталација за одвођење дима и топлоте и система 
за натпритисак, који се користе за стварање безбедних услова 
за евакуацију, у трајању од 2 h. 
 



• Први стандард који је дефинисао техничке нормативе за 
натпритисну вентилацију био је BS 5588-4:1998-Fire precautions 
in the design, construction and use of buildings – Part 4: Code of 
practice for smoke control using pressure differentials. 
 

• Овај стандард је повучен 2005. године, а наследио га је 
стандард SRPS EN 12101-6, Системи за контролу дима и 
топлоте - Део 6: Спецификације система за натпритисак – 
Сетови, који је обавезујући за примену и у Републици Србији 
према важећим Правилницима од 2015. године. 
 

• Према овом стандарду контрола дима коришћењем 
диференцијалног притиска примењена је у неколико 
различитих класа система (A до F), са различитим захтевима и 
условима пројектовања. Класе су сумиране у Табели 1. 



Класа Пример употребе Сценарио 

A 
Путеви евакуације. 
Одбрана у месту 

Претпоставља се да објекат неће бити евакуисан осим ако није директно 
угрожен пожаром. Ниво поделе објекта на пожарне секторе је такав да је 
генерално безбедно за станаре да остану унутар објекта. 

B 

Путеви евакуације и 
ватрогасне 
интервенције 

Током ватрогасних операција биће неопходно отворити врата између 
противпожарног претпростора и боравишне просторије како би се 
ватрогасци носили са потенцијално потпуно развијеним пожаром. 

C 

Путеви евакуације 
са симултаном 
евакуацијом 

Претпоставља се да ће људи бити евакуисани по активирању пожарног 
аларма симултаном евакуацијом, тј. да ће степениште бити заузето за 
номинални период евакуације и да ће након тога бити празно. 

D 
Путеви евакуације. 
Ризик од спавања 

Објекти типа хотели, хостели и институционални типови објеката. Време 
за које станари могу да стигну до заштићеног простора пре но што дођу 
до крајњег излаза може бити дуже од очекиваног у окружењу које је 
свесно и способно, и може се десити да станари нису упознати са 
објектом или им је потребна помоћ како би дошли до крајњег 
излаза/заштићеног простора. 

E 

Путеви евакуације 
са постепеном 
евакуацијом 

Објекти у којима се евакуација у случају пожара врши постепено, у 
фазама. Сценарио постепене евакуације претпоставља да ће објекат бити 
настањен одређено време док се пожар развија, стварајући већи 
притисак и веће количине врелог дима и гаса. 

F 

Противпожарни 
систем и путеви 
евакуације 

Овај систем се користити како би се минимизирала могућност озбиљне 
контаминације противпожарног степеништа димом током евакуације и 
ватрогасних интервенција. 

Табела 1. Класе система натпритисне вентилације према стандарду SRPS EN 12101-6 



• У стандарду су дате методе прорачуна параметара система са 
диференцијалним притиском за контролу дима као део поступка 
пројектовања. 
 

• Такође су дефинисани поступци за пуштање у рад и испитивање 
система који су у употреби са описом важних елемената инсталације. 
 

• Извештај о испитивању издат од домаће акредитоване лабораторије 
треба да поседују канали за одимљавање, према SRPS EN 1366-9 
(Испитивање отпорности на пожар сервисних инсталација — Део 
9: Канали за екстракцију дима из једног пожарног сектора) 
 

• Проблем може бити непостојање акредитоване лабораторије у 
Србији. Ово се може превазићи решењем о признавању иностране 
исправе. 
 

• Вентилациони канали и канали натпритисне вентилације у делу у 
којем пролазе кроз различите пожарне секторе  треба да поседују 
одговарајућу исправу према SRPS EN 1366-1 (Испитивања 
отпорности сервисних инсталација на пожар — Део 1: 
Вентилациони канали). 
 
 
 



• Исправу о усаглашености издату на основу одговарајућег 
стандарда треба да поседују кровни вентилатори који се 
користе за одимљавање (захтева се да раде при температури 
од 400°C током 120 min) према SRPS EN 12101-3 (Системи за 
контролу дима и топлоте — Део 3: Спецификације 
вентилатора за принудно одвођење дима и топлоте). 
 

• Извор напајања за системе са диференцијалним притиском 
треба да буде оперативан у оном временском периоду у којем 
се тражи од одређене класе система да буде у функцији. 
 

• Електрично напајање треба да буде обезбеђено из електричне 
мреже и резервног извора напајања (напр. дизел агрегата), или 
одвојеног електро ормана који неће бити искључен са напајања 
приликом интервенције ватрогасне јединице. 
 



• Систем за одвођење дима и топлоте мора имати техничко 
упутство које мора да садржи техничке и друге податке значајне за 
исправно монтирање, пуштање у погон и употребу, за отклањање 
сметњи и кварова, упозорење на опасност при употреби као и 
упутство за руковање и одржавање. 

• Функционално испитивање система врши овлашћена организација 
на сваких 6 месеци (мери се проток ваздуха кроз систем за 
одимљавање, вредност диференцијалног притиска у системима 
натпритисне вентилације и електричне величине битне за 
напајање система ел. енергијом) 
 

• Вентилатори за одимљавање морају бити у складу са стандардом 
SRPS EN 12101-3:2012 

• Правилником о техничким нормативима за системе за вентилацију 
и климатизацију није предвиђено обавезно атестирање саставних 
делова система већ контролисање и испитивање. 

• Од исправа о усаглашености неопходни су: 
 Декларација произвођача 
 Извештај о испитивању уграђене опреме 

Одржавање система 



• За вентилационе канале за одимљавање неопходно је 
прибавити одговарајући атест (отпорност на пожар у трајању 
од 90 минута) према Правилнику о обавезном атестирању 
елемената типских грађевинских конструкција на отпорност 
према пожару. 

• Уз атест произвођача доставља се и извештај о испитивању и 
контролисању. 
 

• Противдимне клапне морају задовољити све услове прописане 
стандардом SRPS EN 1366-10, Испитивања отпорности 
сервисних инсталација на пожар — Део 10: Клапне за контролу 
дима и SRPS EN 1366-2, Испитивања отпорности сервисних 
инсталација на пожар — Део 2: Клапне отпорне на пожар и 
морају поседовати извештај о испитивању домаће 
акредитоване лабораторије (у складу SRPS EN 12101-8, Системи 
за контролу дима и топлоте- Део 8: Клапне за контролу дима). 

• Противдимне клапне такође морају поседовати декларацију 
произвођача. 
 



• Због уских граница вредности диференцијалног притиска који се захтева у 
високим објектима (50 Pa ±10%) препорука је да се приликом 
пројектовања предвиди систем за регулацију или ограничавање 
диференцијалног притиска. Мерење се врши диференцијалним 
манометром са поделом 1 Pa. 
 

• Регулација диференцијалног притиска се постиже уградњом вентилатора 
са моторима који имају променљив број обртаја, којима управља сензор 
диференцијалног притиска смештен у претпростору или степеништу. 
 

• Сигнали од ових сензора се доводе на аналогне улазе фреквентних 
регулатора који регулишу број обртаја вентилатора који опслужује 
претпросторе. 

• Појаву прекомерног повећања притиска у претпросторима могуће је 
спречити уградњом растеретних клапни које су подешене да се отварају 
када притисак у претпростору пређе 50 Pa. 
 

• Обавезна је уградња противпожарних клапни на местима проласка 
вентилационих канала кроз пожарноотпорне зидове. Свим системима се 
командује преко противпожарне централе и система за дојаву пожара. 
 



Мерења код контролисања 

• На системима за одимљавања мере се протоци ваздуха (m3/h) у 
каналима за одимљавање који треба да одговарају протоцима 
декларисаним у пројекту. 

• За те потребе користе се анемометри са усијаним влакном („hot 
wire“), Пито или Пито-Прантлове сонде. 

• Код анемометра са усијаним  влакном директно се очитава 
брзина струјања ваздуха у датој мерној тачки. 
 
 
 

Aнемометар са усијаним 
влакном („hot wire“)  



• Мерење брзине је потребно спровести у више мерних тачака по 
попречном пресеку канала да би се израчунала средња 
вредност (тј. да би се узео у обзир променљив профил брзине 
по попречном пресеку  калала - у зонама које су ближе 
зидовима канала брзине струјања су ниже него у средини 
канала услед повећаног ефетка трења). 

• Принцип мерења применом Пито или Пито-Прантлове сонде 
заснива се на мерењу динамичког притиска, који представља 
разлику између тоталног (зауставног) и статичког притиска. 

• Динамички притисак директно је пропорционалан брзини 
струјања ваздуха у каналу. 
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w m/s брзина струјања ваздуха 

ρ kg/m3 густина ваздуха 

ptot Pa тотални притисак 

pst Pa статички притисак 

pdin Pa динамички притисак 

h m разлика нивоа течности у U-цеви 

g m/s2 убрзање силе Земљине теже 

ρs kg/m3 густина течности у U-цеви 
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Принцип мерења динамичког притиска 
(1 - Пито цев, 2 - прикључак за мерење 

статичког притиска) 

 

1
 

1 

a b 
2 

2 

Пито-Прантл сонда 
(а - отвор за мерење тоталног 
притиска, б - отвор за мерење 

статичког притиска) 



Принцип мерења динамичког притиска 
помоћу Пито-Прантл сонде 



 

Положај мерних тачака при подели попречног 
пресека канала на већи број једнаких површина 

(а - цевовод кружног попречног пресека, б - канал 
правоугаоног попречног пресека) 
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ru m унутрашњи полупречник цевовода 

i - редни број површине 

z - укупан број површина на који је подељен 

пoпречни пресек цевовода 



• Код система за натпритисак користе се динамометри за мерење силе 
потребне за отварање врата и диференцијални манометар за мерење 
разлике притиска између две просторије са поделом 1 Pa. 

• Код оба система се контролишу извршне функције противпожарне 
централе и систем резервног напајања електричном енергијом. 

• Такође се врши провера да 
      ли се противдимне клапне  
      отварају на сигнал од система 
      за дојаву пожара.  

 
 

1

2

довод ваздуха

штићени

простор

Поступак мерења силе неопходне за отварање 
врата и вредности натпритиска у систему 
натпритисне вентилације (1. динамометар, 2. 
диференцијални манометар) 


