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ТЕМА 13: 

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



Увод 

• Аутоматски систем за дојаву пожара генерално 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 детектро) 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 



• Постоје савремени системи за превенцију пожара који мере 
садржај емитованих карбонских честица у ваздуху и указују на 
могућност избијања пожара пре него што до њега дође. 

• Ови уређаји раде слично као аспирациони детектори, узоркује 
се мања количина ваздуха из штићене просторије и мери 
концентрација карбонских честица које емитују сва тела на 
повишеној температури. 

• Недостатак ових уређаја је осетљивостна запрљану и прашњаву 
атмосферу и немогућност директног дефинисања извора 
могућег пожара (морају се користити додатне методе за 
откривање потенцијалног места избијања пожара као што је 
снимање ел. каблова и контаката термовизијском камером). 
 
 
 
 
 



Пинцип рада ових уређаја доступан је на: 
https://www.protec.co.uk/video/Cloud_Ch
amber_Science.mp4 и 
https://www.protec.co.uk/video/Cirrus_HY
BRID_Fire_Scenarios.mp4 

Слика 4. Аспирациони 
детектор за превенцију пожара 

https://www.protec.co.uk/video/Cloud_Chamber_Science.mp4
https://www.protec.co.uk/video/Cloud_Chamber_Science.mp4
https://www.protec.co.uk/video/Cirrus_HYBRID_Fire_Scenarios.mp4
https://www.protec.co.uk/video/Cirrus_HYBRID_Fire_Scenarios.mp4


• 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 

 

 

 

 

 



• 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).  



• Остали правилници и стандарди који су често у употреби код 
пројектовања система дојаве пожара: 
 Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (“Сл. лист 

СФРЈ” бр. 53/88, 54/88 и Сл. лист СРЈ бр. 28/95); 
 SRPS ISO 7240-1:1998 Системи за откривање пожара и алармирање - Део 1: Општи 

појмови и дефиниције 
 SRPS EN 54-1:2012 Системи за детекцију пожара и пожарни алармни системи - Део 1: Увод 
 SRPS EN 54-2:2008 Системи за детекцију пожара и пожарни алармни системи - Део 2: 

Опрема за контролу и индикацију; 
 SRPS CEN/TS 54-14:2009 Системи за детекцију пожара и пожарни алармни системи - Део 

14: Смернице за планирање, пројектовање, уградњу, технички пријем, коришћење и 
одржавање 

 Техничке препоруке за грађевинске техничке мере заштите од пожара стамбених, 
пословних и јавних зграда SRPS TP 21:2003; 

 SRPS N.S6.061 – Алармни системи. Јединице за напајање. Критеријуми и методе 
испитивања радних карактеристика; 

 SRPS N.S6.211 – Елементи система за аутоматско откривање пожара. Јављачи топлоте. 
Тачкасти јављачи са статичким елементом; 

 SRPS N.S6.212 – Системи за откривање пожара и побуђивање пожарног аларма у 
зградама. Захтеви за ручне јављаче; 

 VDS 2102:2001 Maintenance-free Lead Acid Batteries for Alarm Systems - Requirements and 
Test Methods 

 SRPS EN 61056-1:2010 Оловне батерије опште намене (типови са регулацијом помоћу 
вентила) - Део 1: Општи захтеви, функционалне карактеристике - Методе испитивања 

 SRPS EN 61056-2:2010 Оловне батерије опште намене (типови са регулацијом помоћу 
вентила) - Deo 2: Мере, прикључци и обележавање 

 SRPS N.C0.075 – Електроенергетика. Испитивање проводника и каблова. Отпорност према 
горењу 



Распоред јаваљча пожара 

• Распоред јављача пожара добијен је као резултат анализе где су узети у обзир 
следећи параметри: 

 Пожарни ризик објекта (пожарно оптерећење и вероватноћа избијања 
пожара) 

 Висина просторије 
 Геометрија просторија, висина греда, облици стропова 
 Ометајући услови (прашина, вентилација, влажност ваздуха) 
 Карактеристике предложеног јављача 
• Приликом тачног одређивања места постављања аутоматских јављача 

потребно је испоштовати дате услове везане за позиционирање опреме. 
• Сви јављачи  предвиђени пројектом сe монтирају на стандардно подножје на 

плафону просторије. 
• Приликом монтаже јављача водити рачуна да постављања јављача буде 

усклађено са положајем осталих елемената који се постављају у плафон 
(светиљке, елементи машинских инсталација) и грађевинским елементима 
(греде, зидови и слично), при чему: 

 Растојање јављача од зида треба да буде минимално 50 cm 
 Растојање јављача од греде (ребра) треба да буде минимално 50 cm 
 Растојање јављача од места убацивања ваздуха треба да буде минимално 50 

cm 
 



• Сваки јављач има два нивоа детекције пожара (упозорење и аларм) 
док се са централног уређаја може додатно дефинисати осетљивост 
јављача у складу са захтевима услова рада. 

• Сваки јављач аутоматски коригује своју осетљивост тако да се у случају 
запрљаности праг побуде помера у циљу очувања програмираних 
карактеристика реаговања. 

• Сви јављачи, као уосталом и сви елементи система, су стално 
надзирани и било каква промена техничких карактеристика или 
евентуално уклањање елемената се преноси оператеру путем звучног 
упозорења и одговарајућег текстуалног исписа. 

• Сви адресибилни аутоматски јављачи поседују интегрисан изолатор 
кратког споја. 

• Предвиђени аутоматски јављачи пожара треба да поседују исправу о 
усаглашености са нормативима SRPS EN 54-5, SRPS EN 54-7 и SRPS EN 
54-17 и исправу о усаглашености са Правилником о 
електромагнетској компатибилности („Сл. Гласник РС“, бр. 
13/2010). 
 



• Активирање ручног јављача врши се притиском на пластични ресетабилни 
елемент како би се изузела могућност повређивања лица које би извршило 
ручну сигнализацију аларма. 

• У циљу спречавања злоупотребе или нежељене активације ручних јављача 
пројектном документацијом се може предвидети постављање заштитних 
поклопаца. 

• Након активирања ручног јављача не долази до разбијања стакла па се исти 
коришћењем специјалног кључа може вратити у нормалан положај и 
функционално стање. 

• Сви адресибилни ручни јављачи пожара поседују интегрисан изолатор 
кратког споја. Постављање ручних јављача пожара врши се на висини од 1,5 
m од пода просторије у којој се поставља опрема. 

• Приликом монтаже опреме избегавати позиције монтаже на којима због 
специфичности просторије или процеса који се дешавају око ње може доћи 
до механичког оштећења. 

• Предвиђени ручни јављачи пожара треба да поседују исправу о 
усаглашености са нормативима SRPS EN 54- 11 и SRPS EN 54-17 и исправу о 
усаглашености са Правилником о електромагнетској компатибилности („Сл. 
Гласник РС“, бр. 13/2010). 



Избор јављача у односу на степен ризика од пожара: 
 Степен ризика бр. 1 треба разматрати само уколико: 
 У евентуалном пожару нема опасности по животе људи, 
 У датим просторијама нема вредних материјалних добара, 
 Уколико је ризик од пожара веома низак, 
 Уколико су предузете и друге мере заштите од пожара. 
Степен ризика бр. 3 се препоручује уколико је: 
 Евентуални пожар веома опасан по животе људи, 
 У датим просторијама ускладиштена добра изузетне материјалне вредности, 
 Ризик од пожара веома висок. 

Категорије ризка од пожара: 
1. Мали ризик од пожара 
2. Средњи ризик од пожара 
3. Велики ризик од пожара 



Слика 5. Постављање јављача на плафону у односу на препреке 

1. Плафон 
2. Растојање Z не сме да буде 
мање од 2xY 
3. Расвета или друга препрека 

1. Плафон 
2. Греда чија је висина мања од 10% 
висине просторије – не узима се у 
разматрање 
3. Растојање од детектора до греде 
не сме да буде мање од 50 cm 
4. Греда чија је висина већа од 10% 
висине просторије – третира се као 
зид 



Слика 6. Постављање јављача на 
плафону  у односу на греде 

1. М/2 
2. Јављач 
3. Плански приказ 

Слика 7. Неопходан слободан 
простор око јављача 

1. Плафон 
2. Кутија или други материјал који се складишти 
3. Прихватљиво 
4. Није прихватљиво 
5. Пример растојање између полица 



Опрема за звучну сигнализацију 

• У циљу обавештавања присутних лица о појави пожара  
предвиђа се инсталација конвенционалне опреме за звучну 
сигнализацију. 

• Количина постављене опреме за звучну сигнализацију треба да 
обезбеди нормално простирање упозоравајућег и завијајућег 
звука (80 dB) који присутна лица обавештава о појави аларма. 

• Предвиђена количина опреме за звучну сигнализацију треба да 
поседују исправу о усаглашености са нормативом SRPS EN 54-3 
и исправу о усаглашености са Правилником о 
електромагнетској компатибилности („Сл. Гласник РС“, бр. 
13/2010). 
 



Кабловска инсталација 

J-H(St)H 2x2x0,8mm 
Инсталациони кабл намењен за повезивање адресибилних периферних елемената за 
дојаву пожара са централним уређајем за аутоматску детекцију и дојаву пожара. 
Инсталациони кабл се поставља делимично у крутим а делимично у гибљивим цревима 
постављеним на обујмицама на растојању од 0,3 m. 
 

JE-H(St)H 2x2x0,8mm FE180 E30 
Инсталациони кабл намењен за повезивање периферне опреме за звучну сигнализацију са 
централним уређајем за дојаву пожара.  
 

N2XH 3x1,5mm2 FE180 E30 
Инсталациони кабл намењен за повезивање централног уређаја са разводним орманима за 
активирање извршних функција система. 
Каблови са ознаком FE180 E30 се постављају на одговарајућим ватро отпорним металним 
обујмицама фиксираним у складу са пратећом техничком документацијом произвођача 
опреме са напоменом да се обујмице постављају на растојању од 0,3 m при чему 
оптерећење може бити 0,6 kg/m. 
Ови каблови има функцију у пожару од 30 min и издржљивост изолације у пожару 180 
минута према нормативу DIN 4102 део 12. 
 

 
 
 

 



• Трасе каблова и начин полагања треба изабрати тако да се најкраћим путем 
повежу елементи детекције пожара са централним уређајима за детекцију 
пожара. 

• Продори инсталационих каблова кроз пожарне секторе морају бити обрађени 
на такав начин да се одржи прописана ватроотпорност и обезбеди трајно 
заптивање продора. 

• Ватроотпорност заптивне масе мора вити већа или једнака потребној 
ватроотпорности самог зида, а у складу са наведеним прорачунима потребног 
степена отпормоси према пожару објеката. 

• Сертификат о отпорности према пожару негоривих материјала за заптивање 
продора инсталација на граници пожарног сектора мора бити у складу са 
нормативом DIN 4102 део 9- Fire behaviour of building materials and elements; 
seals for cable penetrations; concepts, requirements and testing, односно DIN 
4102 deo 11- Fire behaviour of building materials and building components; pipe 
encasements, pipe bushings, service shafts and ducts, and barriers across 
inspection openings; terminology, requirements and testing, а на основу 
Правилника о обавезном атестирању елемената типских грађевинских 
конструкција на отпорност према пожару (Сл. лист СФРЈ“ бр. 24/90). 



• У циљу потпуне ефикасности система за дојаву пожара, потребно је обезбедити 
стално присуство човека односно у случају његове одсутности обезбедити 
телефонску дојаву. 

• Задатак човека је проверавање информација добијених од јављача и 
доношење потребних одлука. 

• Постоји увек могућност човекове забуне, неправилних поступака или фактора 
панике. Такве могућности морамо премостити техничким средствима, због чега 
су и предвиђена два начина тј. пута алармирања: 
Аларм од аутоматских јављача и 
Аларм ор ручних јављача. 

• Истовремено употребом ова два независна аларма постижемо највећу могућу 
сигурност. Да би се елеминисале људске грешке развијен је и трећи надзор који 
се примењује као: 
Надзор присутности и 
Надзор извиђања. 

• Овај трећи вид надзора, који се одвија истовремено кад и прва два, дели се у 
два канала при чему приликом сваког аларма аутоматских или ручних јављача 
располажемо са два временска кашњења. Ова кашњења подешавамо на 
различита времена. 
 

Алармни план 



• Кратко време закашњења-надзор присутности, подешено је тако да уколико 
дође до активирања јављача пожара укључује се надзор извиђања односно 
зујалица која има намену да одговорне за руковање централом упозори на 
дешавања у централи. 

• То је начин провере дежурног лица и његовог реаговања на аларм. Ако 
дежурно лице није реаговало у времену од 5 минута, аутоматски долази до 
активирања општег аларма. 

• Када дежурно лице у централи искључи акустични аларм, почиње тећи друго 
време кашњења – надзор извиђања. 

• Ово кашњење подешава се у зависности од удаљености угроженог подручја 
од просторије у којој се налази алармна централ за дојаву пожара. 

• За ово време дежурно лице мора да извиди пожар, ако је могуће угаси и 
централу врати у почетни положај (ресетује). 

• Ако се за назначено време централа не врати у почетни положај, аларм се 
аутоматски преноси као општи аларм. 

• Време кашњења  дежурно лице може да скрати, у случају да установи да је 
пожар већег интезитета, притискањем ручног јављача пожара активира  се 
општи аларм.  



Слика 8. Алармни план 



Провера пресека изабраних проводника 
• Прорачун максималне дужине инсталационих каблова за детекционе петље углавном се 

врши применом специјализованих софтверских пакета  нпр. Argus Security - Vega Loop 
Calculator ver. 1.4.0. 
 

Прорачун потребног пресека инсталационих каблова 
• Минимална дозвољена површина попречног пресека провоника: 

𝑆 =
2 ∙ 𝑞 ∙ 𝑙 ∙ 𝐼

Δ𝑈(%) ∙ 𝑈
∙ 100 

Где су: 
𝑞 - специфична отпорност бакарног проводника, 0,0173 Ωmm2/m 
𝑙  - дужина деонице, m 
𝐼 - јачина струје потрошача, А 
Δ𝑈  - усвојени пад напона, (представља минимални напон напајања на коме потрошачи исправно 
функционишу, нпр. 25%) 
𝑈 - номинални напон, V 
 
Пример: Збирна потрошња прикључених потрошача на изабраном воду износи 0,153 А при 
номиналном радном напону од 24V, а укупна дужина проводника од напонског извора до крајњег 
потрошача износи мање од 230 m: 

𝑆 =
2 ∙ 0,0173 ∙ 230 ∙ 0,153

25 ∙ 24
∙ 100 = 0,203 mm2 

 
 
 
 

Прорачуни 



Предмер и предрачун - пример 
Опис позиције Јединице 

мере 
Количина Јед. цена Укупна цена 

Испорука и монтажа адресабилне централе за 
дојаву пожара са 2 зоне сл типу .... 
Маx струја петље 500 mА 
Интегрисано коло за алармне сирене 2x1А 
комплет са напајањем и батеријама 2x12V/12Аh 
исправе о усаглашености са нормативима EN54-
2, EN54-4, EN54-13 

комплет 1 220.000 220.000 

Испорука и монтажа разводног ормана ручне 
дојаве пожара комплет са једном раставном и 
једном ранжирном рерглетим 10x2, и 
осигурачима. 

ком 2 24.000 48.000 

Детектор пожара, адресиблни, оптички, са 
изолатором, исправе о усаглашености са 
нормативима EN54-7 и EN54-17 и исправа о 
усаглашености са Правилником о 
електромагнетској компатибилности ("Сл. 
гласник РС", бр. 13/2010), произвођач .... или сл. 

ком 40 6.000 240.000 

Ручни јављач пожара, адресибилини, ... 
комуникациони протокол, са изолатором, 
исправе о усаглашености са нормативима ЕН54-
11 и ЕН54-17 и исправа о усаглашености са 
Правилником о електромагнетској 
компатибилности  

ком 4 9.500 38.000 



Опис позиције Јединице 
мере 

Количина Јед. цена Укупна цена 

Конвенционална пожарна сирена са строб 
лампом за унутрашњу и спољашњу монтажу 
слична типу...., у складу са SRPS EN 54-3 и 
Правилником о електромагнетској 
компатибилности. 

ком 4 9.000 36.000 

Кабл J-H(St-)-H 2x2x0.8mm,  без халогена са 
статичким ширмом 

m 250 280 70.000 

Кабл TK59GM 3x4x0.8mm, без халогена са 
статичким ширмом 

m 50 1.100 55.000 

Кабл JE-H(St)-H FE180/E30 2x2x0.8mm, за 
повезивање аларминх сирена. 

m 60 580 34.800 

Кабл NHXHX FE180/E30, 3x1,5mm2, за напајање 
ПП централе 

m 20 530 10.600 

Испорука и монтажа ватро отпорних металним 
обујмицама Е30. 

ком 200 350 70.000 



Графичка документација 

Слика 9. Диспозиција опреме 



Слика 10. Блок шема дојаве 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 достигне 
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. 
 



• Стабилна инсталација има један, два или више прагова аларма, 
установљених према растућој канцентрацији експлозивне 
смеше гасова, тако да први праг одговара најнижој 
концентрацији итд. 

• При том се сваком прагу могу придодати одређене функције 
централног уређаја, нпр. при појави аларма првог прага може 
се изаршити селективно узбуњивање одређених лица, као и 
нека управљачка функциja (укључивање вентилација), док се 
при појави аларма другог прага укључује опште узбуњивање и 
искључује главни довод гаса, главно напајање електричном 
енергијом итд. 

• Стабилна инсталација пројектује се и изводи за заштиту од 
пojaвe експлозивних концентрација jeднoг одређеног или више 
одређених гасова и/или пapa на посебној плочици на 
централном уређају означава се за који je гac, односно гасове 
инсталација подешена. 
 



Слика 11. 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 ради на принципу дифузије гасова и се састоји од сензора и 

пратеће електронике. 
• Усисна сонда je део проточног система стабилне инсталације. 
• Помоћни систем поред усисне сонде садржи капиларе и пумпу помоћу којих 

се узима узорак ваздуха из контролисаног простора и доводи у централни 
уређај ради сталне анализе о присуству експлозивних гасова и пара. 
 

• 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 



• Пројектни задатак образује се на основу оцене угрожености 
објекта, а обухвата и познавање елемената заштите и тражени 
ниво заштите 

• Најбитнији елементи који се мopajy познавати приликом 
пројектовања стабилне инсталације су 

1) величина контролисаног простора и његов облик, 
2) вредност објекта и опреме контролисаног простора, 
4) врста гаса, 
5) природна и принудна вентилација (да ли постоји и каква jе), 
6) изложеност контролисаног простора атмосферским утицајима 
(високој топлоти), 
7) агресивност средине услед хемијских и других утицaja. 

 



• За постављање детекторских сонди, зависно од контролисаног гаса и 
других параметара контролисаног простора, моpajy бити испуњени 
следећи услови: 

 за гасове који су лакши од ваздуха детекторске сонде се постављају у 
горњи део контролисаног простора (испод плафона), слика 12а, 

 за гасове који су тежи од ваздуха детекторске сонде се постављају 
изнад пода на око 0,25 m, 

 ако у контролисаном простору пocтoje jaмe и канали, у којима се могу 
нajпpе појавити гасови тежи од ваздуха, детекторске сонде постављају 
се изнад пода на око 0,25 m (слика 12б), 

 место постављања детекторских сонди, коje се одређује на основу 
тежине контролисаног гаса, мора бити брижљиво одређено у складу 
са постојећом природном и принудном вентилацијом, 

 места кoja се, због природне или принудне вентилације, налазе у 
струји чистог ваздуха који смањује могућност за детекцију стварно 
присутне концентрације експлозивног гaca у осталом делу 
контролисаног простора треба избегавати (слика 12в), 

 потребно jе изналазити тзв. џепове, у којима су, због облика 
контролисаног простора, утицаји природне и принудне вентилације 
смањени, 

Позиција сонди 



 ефекат разређења када се сензор постави у вентилациони канал за 
контролу више простора - контролисани гас биће разређен у односу 
1/3, а ако стане вентилација, нeћe доћи до детекције опасног гaca 
(слика 12г), 

 Место постављања детекторске сонде у случају функционисања 
система за вентилацију - детекторска сонда ће детектовати гас који je 
лакши од ваздуха ако je постављена у близину одсисног канала (слика 
12д), 

 Неопходно je обратити пажњу на температурне ефекте који имају 
утицаја када се ради о детекцији гасова лакших од ваздуха, који могу 
довести до стварања термичке баријере и немогућности детекције 
гасова лакших од ваздуха у контролисаном простору (слика 12ђ). 

 



Слика 12. Позиција сонди за детекцију експлозивних гасова и пара 



Централни уређај (централа) мора да има: 
1) индикатор узбуне (црвене бoje), 
2) индикатор контролног места (црвене бoje ако je индикатор узбуне заједнички) 
3) индикатор преласка сваког прага аларма (црвене бoje), ако je у питању централни 
уређај модуларног типа те свако контролно место има свој модул, oвaj индикатор 
преласка прага може истовремено означавати и узбуну и коje je контролно место у 
питању, те није потребно имати сва три индикатора, 
4) индикатор неисправности контролног места (жуте или беле бoje), 
5) индикатор укљученог стања уређаја (зелене бoje), 
6) могућност тесгирања исправног функционисања сваког контролног модула или 
централног уређаја у целини, 
7) индикатор напајања из резервног извора напајања (жуте бoje), 
8) могућност одређивања висине концентрације експлозивног гаса у контролисаном 
простору уз помоћ аналогног или дигиталног начина приказивања, при чему ово 
приказивање (односно инструмент) може бити придодато сваком контролном 
модулу или бити заједничко за цео централни уређај. 
9) звучни аларм који je заједнички за сва контролна места прелазак првог прага 
пpaћен испрекиданим звучним алармом, прелазак другог прага праћен je 
континуалним звучним алармом, а квар на детекторској сонди или примарном воду 
праћен je континуалним звучним алармом, 
10) неопходну опрему за руковање стабилном инсталацијом (централним уређајем) 
и периодичну проверу функционисања стабилне инсталације. 

Централа 



• Централни ypeђaj мора сигнализирати следеће кварове 
1) испад детекторске сонде из рада због оштећења сензора (прекид или 
кратак cпoj), 
2) квар на примарним водовима (прекид или кратак спој), 
3) испад примарног извора напајања 
• Централни уређај поставља се ван контролисаног простора, најчешће 

у просторијама локалних или централних противпожарних служби 
или у ходницима, пролазима и другим погодним просторијама у 
близини контролисаних простора или подручја, тако да омогућава брз 
приступ и идентификацију места пojaвe опасне концентрације гaca 
или паре, 

• Ако се централни уређај поставља ван пpocтopиje са непрекидним 
дежурством, мора бити омогућен пренос или чујност аларма до места 
са непрекидним дежурством, 

• Централни уређај може бити постављен у контролисани простор ако 
поседује одговарајућу противексплозивну заштиту за тaj простор. 
 
 



• Стабилна инсталација за детекцију експлозивног raca или паре мора бити 
повезана властитом мрежом каблова или проводника 

• Каблови моpajy бити изведени са механичком заштитом кoja одговара 
захтевима контролисаног простора 

• Пресек кабла мора бити одабран тако да одговара потрошњи електричне 
енергије употребљених уређаја и захтeвимa у погледу максимално 
дозвољеног електричног отпора линије (не сме бити мањи од 1,5 mm2) 

• При употреби вишежилних каблова мера се остављати резерва од 10% у бpojy 
проводника и стезаљки (спојница) на прикључним местима кабла 

• Примарни водови (водови који повезују детекторске сонде са централним 
уређајем) не смеју се водити заједно са другим водовима у једној цеви или 
каблу Примарни водови не смеју се водити ни кроз заједничке канале 
вертикале паралелно водовима са струјним колима напона вишег од 50 V, а 
посебно струјним колима енергетског напајања 

• Извођење електричне инсталације, као и опрема коja се уграђује, мора 
одговарати условима у простору у коме ће се користити (водонепропусно 
извођење, извођење за тропске услове итд и обавезно „S“ ili „Ex“ изведба за 
одговарајућу групу гасова), 

 

Кабловска инсталација 



• Против електричних утицаја који ометају рад (електрична интерференција, 
лучна пражњења, укључивање и искључивање снажних потрошача, а посебно 
потрошача велике индуктивности, и електромагнетни водови) морају се 
предузети одговарајуће заштитне мере као што је полагање каблова у 
металне уземљене цеви и/или употреба филтера и других видова заштите, 

• Спекифична отпорност изолације између проводника и земље мора износити 
најмање 500 kΩm, 

• За мерење отпорности изолације користе се инструменти са напоном испод 
50 V, осим ако су сви делови стабилне инсталације одвојени од каблова и 
проводника. 

• Извори напајања енергијом моpajy бити спојени поузданим прикључцима са 
стабилном инсталацијом за детекцију експлозивних гасова и пара, 

• Напајање електричном енергијом из мреже мора бити такво да омогућава 
тpajaн погон стабилне инсталације за детекцију експлозивног гаса или пара 
aко ова инсталација има своју акумулаторску батерију као резервни извор 
напајања, напајање из електричне мреже мора омогућити пуњење 
акумулаторске батерије сопственим пуњачем, 

• За довод енергије мора бити употребљено посебно струјно коло од разводног 
ормана, са посебно означеним осигурачем, 

• Акумулаторске батерије са мокрим ћелијама мopajy се поставити у суве 
просторије кoje су заштићене од залеђивања и кoje се добро проветравају, 

• Акумулаторске батерије мopajy се постављати тако да буду заштићене од 
спољних утицаја и оштећења, а да je при том омогућен приступ ради 
одржавања. 
 
 



• Алармно стање мора се сигнализирати светлосно и звучно на централном 
уређају и свим паралелним сигналним таблама, а звучно – у локалном 
контролном центру, и то ако je централни уређај смештен у близини локалног 
центра, 

• Оптичка сигнализација аларма се аутоматски искључyje по смањењу 
концентрације гаса испод доње границе експлозивности или након 
отклањања сметње, док ручно искључење светлосне сигнализације ниje 
дозвољено, 

• Допушта се могућност искључења звучног сигнала узбуне при појави аларма 
на централном уређају и код паралелне сигнализације ако се преносе све 
оптичке сигнализације из централног уређаја, 

• Осим оптичке и звучне сигнализације тренутно поcтojeћег алармног стања, 
свако контролно место мора имати и оптичку сигнализацију меморисаног 
алармног стања на централном уређају кoje се претходно догодило, 

• При достизању првог прага аларма ова информација се задржава помоћу 
светлосне сигнализације све до поништења, 

• Сва меморисана стања уредно се евидентирају у контролној књизи, 
• Елементи за узбуњивање (спољне сирене, звона, лампe) и преносни системи 

даљинске сигнализације морају бити стално у исправном стању и заштићени 
од оштећења и блокирања. 
 

Елементи за узбуњивање 


