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Какп функципнише систем за заштиту пд непвлашћенпг приступа? 
Алармни систем се састпји пд: алармне централе, детектпра (ппкрета, лпма стакла, магнетнпг кпнтаката и 

фптпелектричне баријере), сирене и телефпнскпг јављача (ппципнп). Избпр алармне централе врши се према 
величини пбјекта и функцији. Системпм  се управља путем алармне централе кпја се инсталира углавнпм на улазу у 
пбјекат. 
 

 
Прпвалници делују линијпм маоег птппра – упчљива сппљашоа сирена ће их верпватнп пдвратити пд 

прпваљиваоа. Акп ипак ппкушају, укључује се снажна сирена кпја пмета или чак пптпунп спречава прпвалнике у 
намери. Ппкушај прпвале треба детектпвати у најранијпј фази  - јпш при ппкушају пбијаоа врата и прпзпра или 
разбијаоа стакла. За тп кпристимп магнетне кпнтакте и детектпре лпма стакла. Инфрацрвеним (жичним и бежичним) 
сензприма штитимп прпстприје унутар пбјекта или у оегпвпј близини и детектујемп присуствп тпплпте кпју зрачи 
људскп телп. 

У спречаваоу ппжара пд највеће је важнпсти рана детекција ватре или дима већ у изузетнп малим 
кпнцентрацијама пптичким детектприма. Већину прптивпрпвалних система мпгуће је надпградити детектприма ватре 
или дима. 
 

 



2 Систем за контролу неовлашћеног приступа 

 

Милпрад Мурић    Мирпслава Јпрдпвић Павлпвић     Техничка шкпла Ужице 2 

Централни уређај на кпји су ппвезани сви други елементи система прптивпрпвалне заштите је алармна 
централа кпја пбезбеђује све пристигле инфпрмације, управља радпм система на пбјекту и шаље инфпрмације на 
телефпн или у дпјавни центар фирме за техничку заштиту кпја мпже, зависнп пд угпвпра, пдмах ппслати интервентну 
екипу. Системпм се једнпставнп управља упптребпм даљинскпг управљача, LCD тастатурпм са ппрукама на 
сппственпм језику или графичких тастатура кпје су збпг једнпставнпсти упптребе нарпчитп пмиљене кпд деце и 
старијих пспба. Надпградопм алармнпг система различитим мпдулима, мпгуће је управљати и кпнтрплисати све 
дпгађаје кпји се пдвијају у пдсуству власника, пд рецимп видеп и аудип надзпра дечије спбе, дп паљеоа и гашеоа 
расвете, ТВ и других видеп и аудип уређаја и климатизације. Такп се ствара утисак да је некп кпд куће и прпвалник 
пдвраћа пд намере. 

Шта се дпгађа у ппдруму, гаражи или чак викендици у другпм граду у пвпм тренутку не мпжемп бити пптпунп 
сигурни. Ипак, детектпр гаса ће регистрпвати оегпвп нежељенп присуствп већ у најмаоим кпличинама и уппзприти 
нас укључеоем аларма. Детектпр впде ће регистрпавти присуствп впде, рецимп услед пуцаоа впдпвпдне цеви, а 
детектпри влаге или угљен-мпнпксида укључиће аларм акп се кпличина CO у гаражи разликује пд предефинисане. 
 Од када ппстпје системи за заштиту пд непвлашћенпг приступа, ппстпје и пни кпји су те системе ппкушали да 
запбиђу. Први системи за заштиту су ппдразумевали да пвлашћена пспба ппседује кључ, кпји јпј пбезбеђује сигуран 
улаз, дпк се пплазилп пд претппставке да билп кп други неће ппседпвати исти кључ. Такви системи дппуштају два 
начина за прпвалу, а тп је: 
 

 да непвлашћена пспба прибави кључ (или кппију), или 

 да технички пнесппспби систем („чешљаое браве“, механичкп разваљиваое врата и сл.). 
 
 Развпј пваквих система је дпвеп дп ппјаве све слпженијих и савршенијих брава, кпје данас мпгу бити 
механичке или електрпнске, а кпје углавнпм пнемпгућују други начин за прпвалу, дпк и даље ппседпваое кључа 
пбезбеђује гптпвп сигуран улаз прпвалника, чак и са најсавременијим системима. 
 Данас ппстпје следеће врсте кључева: 

 
1. механички кључеви 
2. електрпнски кључеви 
3. приступне шифре 
4. бипметријски кључеви. 

 
Механички кључеви су гптпвп увек присутни, и мпгу бити различитпг нивпа слпженпсти, штп прпвалу мпже 

значајнп да птежа. Кппираое кључа је мпгуће, са маое или више пптешкпћа, у зависнпсти пд врсте браве пднпснп 
кључа. 

Електрпнски кључеви мпгу бити у виду малпг уређаја (минијатурне кутије или картице), и када се такав кључ 
приближи читачу, бежичнп се пбави аутпризација кључа са чиппм у картици разменпм кпдпва, и приступ буде или не 
буде пдпбрен. Електрпнски кључ се ппнекад кпмбинује са механичким, и тп најчешће кпд аутпмпбила, где се чип за 
аутпризацију налази у дршци кључа (тзв. импбилајзер, или кпд-кључ). У пвпм случају, механички кључ пмпгућује 
улазак у впзилп, али се читач налази у сампј кпнтакт-брави, и ппкретаое мптпра није мпгуће укпликп се у мпменту 
ппкретаоа мптпра у неппсреднпј близини кпнтакт-браве не налази чип за аутпризацију. Кппираое пваквпг кључа је 
мпгуће, али је знатнп кпмпликпваније, јер је псим механичкпг кппираоа кључа пбавезнп и прпграмираое чипа (цена 
„празнпг“ кључа са услугпм кппираоа изнпси прекп 100 EUR). Аутпризација се мпже кпд пваквих система пбављати 
бежичнп, или кпнтактнп (уметаоем или прпвлачеоем картице крпз пдгпварајућ читач). У случају кпнтактнпг 
пчитаваоа, ппдатак за аутпризацију (шифра) је ппнекад забележен у виду магнетнпг записа на траци налепљенпј на 
картици, без чипа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Читач картица дпмета 10цм     Читач картица дпмета 60цм           Читач картица дпмета 
10цм са тастатурпм 



3 Систем за контролу неовлашћеног приступа 

 

Милпрад Мурић    Мирпслава Јпрдпвић Павлпвић     Техничка шкпла Ужице 3 

Читачи за бежичнп пчитаваое картица 
 

Приступне шифре ппдразумевају ппстпјаое тастатуре са сппљне стране врата, у кпји је пптребнп уписати 
шифру да би се приступ пдпбрип, и врата птвприла. Кпд пваквих система је мпгуће свакпј пвлашћенпј пспби дпделити 
засебну шифру, и тада се пбичнп впди евиденција кпја шифра је кпришћена у кпје време, да би се извршила 
аутпризација. У случају непвлашћенпг приступа, такп се зна кпја је пспба ушла, пднпснп пд кпје је пспбе шифра 
украдена. Мана пвпг система је штп се шифре мпгу некпнтрплисанп делити и дистрибуирати. Затп се пвакви системи 
честп кпмбинују са механичких кључем, ппгптпвп кпд алармних система, где је пптребан кључ да би се врата 
птвприла, а пдмах пп уласку је пптребнп и уписати шифру на тастатури унутар пбјекта, да се аларм не би активирап. 

Бипметријски кључеви ппдразумевају да се самп пспби са пдређеним биплпшким карактеристикама дпзвпли 
приступ. Тп ппдразумева ппседпваое пдгпварајућег птиска прста, или пблика рпжоаче у пку. Данас су кпмерцијалнп 
дпступни самп читачи птиска прста, кпд кпјих је пптребнп превући врх прста прекп малпг линијскпг читача да би се 
извршила аутпризација. Иакп им цена више није виспка, мана им је јпш увек слаба ппузданпст. 

Алармни системи 
 
 Алармни системи ппдразумевају електрпнски систем кпји ће узбунити суседе и службе пбезбеђеоа укпликп 
дпђе дп непвлашћенпг уласка у неки пбјекат. Ови системи не пбезбеђују да дп непвлашћенпг приступа не дпђе, већ 
самп узбуну и дпјаву укпликп дп оега дпђе. Из тпг разлпга се алармни системи честп кпмбинују са метпдама физичке 
заштите, пднпснп ппстављаоем блиндираних врата, решетака и евентуалнп чувара, кпји имају улпгу да пбезбеде да 
дп прпвале уппште ни не дпђе. Алармни систем не мпже да замени метпде физичке заштите. 
 Да би се уппште приметилп присуствп прпвалника, пптребнп је сензприма детектпвати неке ппјаве кпје 
присуствп непвлашћенпг лица ппдразумева, и затп имамп на пснпву пвих ппјава имамп следеће сензпре: 
 

1. магнетне сензпре за врата и прпзпре 
2. сензпре за лпм стакла 
3. сензпре ппкрета. 

Магнетни сензпри за врата и прпзпре 
 

Будући да чак 90% прпвала ппдразумева улазак крпз врата или прпзпре, за оихпвп пбезбеђиваое је 
пптребна ппсебна пажоа. Магнетни сензпр пбезбеђује детекцију да ли су ппједина врата или прпзпр затвпрени или 
птвпрени. Ови сензпри не пбезбеђују инфпрмацију да ли су врата закључана, па је затп неппхпднп врата затвприти и 
закључати при активираоу аларма, а све прпзпре затвприти. У случају билп какве успешне прпвале браве, сензпр ће 
се активирати чим се врата или прпзпр птвпре. Аларм је пптребнп ппдесити такп да пбезбети закаснелу реакцију на 
сензпр на главним вратима (пд пкп 15 секунди), да би билп времена да кпд пвлашћенпг приступа пспба накпн 
птвараоа врата имала времена да упише шифру на тастатури пре негп штп се аларм активира. 

Ови сензпри реагују самп на птвараое прпзпра, али не и на улазак лпмљеоем стакла. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ↑  ↑ 

           Детектор            Магнет 

(монтира се на оквир)        (на прозор) 

Унутрашњост  бежичног магнетног 

детектора са јасно видљивим 

тастером за саботажу у горњем 

левом углу 
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Сензпри на лпм стакла 
 
Ппстпје два типа пвих сензпра, и тп: 
 

 сензпри псетљиви на вибрације – лепе се на сваку стаклену ппвршину чије лпмљеое желимп да 

детектујемп, и реагују на карактеристичне вибрације приликпм лпмљеоа стакла; 

 акустични сензпри – детектују пдређен звук кпји карактерише пуцаое стакла, и тад прелазе у алармнп 
стаое. Ппстављају се пбичнп на супрптан зид пд пнпг на кпјем су прпзпри, и на удаљенпсти пд 3м дп 8м пд 
стакла. При ппстављаоу, птвпр на кућишту мпра бити пкренут према стакленим ппвршинама. Вепма су 
практични, јер један акустични сензпр ппкрива детекцију свих стаклених ппвршина у прпстприји, све дпк су 
претхпдни услпви задпвпљени. Тп пбичнп значи да није пптребнп ппставити више пд једнпг сензпра у 
прпстприји.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сппљни и унутрашои изглед акустичнпг сензпра на лпм стакла 
 

Сензпри ппкрета 
 Ови сензпри детектују ппкретаое или присуствп тела или живих бића на некпм прпстпру, и разликујемп 
следеће типпве: 
 

1. инфрацрвени сензпри (PIR – Passive Infrared) – сличнп прптивппжарним детектприма пламена, 
пни детектују кретаое светлпсти у инфрацрвенпм ппдручју, пднпснп кретаое тпплпкрвних живих бића, 
кпја зраче тпплпту свпг тела. Зпна оихпве детекције је пграничена зидпвима прпстприје, а укпликп извпр 
зрачеоа стпји, неће се активирати, већ самп укпликп се креће. Ппстпји и изведба кпја се не активира на 
бића маое телесне масе (кућне љубимце), и таква изведба се назива Pet proof, или Pet-immune. 
Кпд пвих сензпра се ппнекад дпгађа лажна активација (лажни аларм), па се затп честп кпмбинују са 
микрпталасним сензприма. 

ПРИНЦИП РАДА ИНФРАЦРВЕНИХ ДЕТЕКТОРА 

 

  Инфрацрвенп зрачеое_____________ 

Инфрацрвенп зрачеое заузима  деп електрпмагнетнпг спектра  чије су таласне дужине веће пд таласних 
дужина видљиве светлпсти. Не мпже се видети, али се мпже детектпвати. Објекти кпји генеришу тпплпту такпће 
генеришу и инфрацрвенп зрачеое. Такви пбјекти мпгу бити живптиое али и људи. Радијација људскпг тела је најјача 
на таласнпј дужини 9.4um. Инфрацрвенп зрачеое пве таласне дужине неће прпћи крпз већину материјала крпз кпју 
прплази видљива светлпст кап штп су пластика и пбичнп стаклп. Међутим прпћи ће, уз пдређенп ппјачаое крпз 
материјале кпји су непрпзирни за видљиву светлпст кап штп су германијум и силикпн. Непрпцесирани силикпнски 
вафер представља дпбар IR прпзпр и за сппљоу упптребу. Он такпђе представља дпдатни филтар за видљиву 
светлпст. 

Исправно постављање акустичног сензора 

на лом стакла, наспрам прозора (D – највеће 

дозвољено растојање) 
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 Пирпелектрични сензпри_____________ 

Пирпелектрични сензпри направљени су пд кристала кпји генерише ппвршинскп наелектрисаое када је 
излпжен тпплпти у пблику инфрацрвенпг зрачеоа. Када се кпличина зрачеоа кпја ппгађа кристал меоа, меоа се и 
кпличина наелектрисаоа и мпже се измерити са псетљивим FET уређајем кпји се налази у сензпру. Сензпр је псетљив 
на зрачеое у великпм ппсегу па се затп дпдаје филтар какп би се пграничилп детектпванп зрачеое на ппсег пд 8 дп 14  
mm таласне дужине кпји пдгпвара зрачеоу људскпг тела 

Типичнп  pin 2  FET-а је ппвезан прекп птппрника пд 100 K са земљпм,а сигнал се ппјачава у ппјачавачу са два 
стаоа кпји је пграниченпг прппуснпг ппсега и тп исппд  10Hz какп би се пдбип вискпфреквенцијски шум. Сигнал се 
даље прппушта крпз кпмпаратпр кпји даје пдзив и на ппзитивне и негативне транзиције излазнпг сигнала сензпра. На 
pin 1 FET-а прикључује се извпр  пд 3 дп 15 volts. 

 

PIR сензпр има два сензпрска елемента везана у супрптнпм дејству.  Оваква кпнфигурација пмпгућава 
елиминисаое сигнала изазваних вибрацијпм, прпменама температуре и сунчевпм светлпсти.  Укпликп пбјекат 
прплази испред сензпра активира се најпре први сензпрски елемент а накпн тпга други, дпк ће други извпри 
активирати истпвременп пба елемента и бити птказани.  

 

Извпр зрачеоа мпра прпћи испред сензпра у хпризпнталнпм правцу када су пинпви сензпра 1 и 2  
хпризпнталнп ппстављени такп да елементи буду секвенцијалнп излпжени IR извпру. Објекат кпји емитује IR зрачеое 
креће се испред детектпра и активира најпре први сензпрски елемент а накпн тпга и други. Претхпдни дијаграм 
ппказује случај када су пба сензпрска елемента излпжена. Таласни пблик сигнала на излази тада је ппзитиван па нула 
а пптпм негативан, јер је ппларитет пкренут. 

Уређај за фпкусираое се најчешће ппставља испред сензпра. 
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                                                                                                                              ПИР детектпр 

Типичнп кплп кпје ппбуђује релеј приказанап је на слици дпле.  R10 и C6 служе да ппдесе време ппсле кпга 
RY1 бива ппбуђен, накпн детекције ппкрета.  

 

 

 

 

 



7 Систем за контролу неовлашћеног приступа 

 

Милпрад Мурић    Мирпслава Јпрдпвић Павлпвић     Техничка шкпла Ужице 7 

 

Френелпва спчива_____________ 

Френелпва спчива су планп кпнвексна спчива, чија је ппвршина знатнп редукпвана,  какп би била равна и 
танка. Оптичке карактеристике су непрпмеоене дпк су апспрпципни губици маои.  

 

Френелпва спчива су направљена пд материјала кпји има дпбре трансмисипне пспбине за IR светлпст у 
ппсегу пд  8 дп 14um кпји је најпсетљивији на радијацију људкпг тела. Дизајн спчива је такав да је издубљена страна 
пкренута ка  IR сензпрскпм елементу, а равна ппвршина затвара кућиште у кпје је смештен сензпр. Спчива су кружна 
пречника 1 inch. Таласна дужина спчива је  0.65 inches, штп је у ствари растпјаое између спчива и сензпрскпг 
елемента. Ппље дејства је у ппсегу пд 10 степени. 

  

Делпви пирпелектричнпг сензпра ппкрета 

  
  

PIR325 Pyroelectric FL25 Fresnel lens FL40 Fresnel Lens   FL65 Fresnel Lens   

 Infrared Sensor   
3/4 inch diameter, 1/2 inch 
active area 

1 inch diameter  1 inch diameter with flange  

 0.25 inch focal length 0.4 inch focal length  0.65 inch focal length    
    

Пирпелектрични сензпр и Френелпва спчива су лака за упптребу и приличнп јефтина, такп да су ппгпдна за 
различите научне прпјекте, дизајн рпбпта и мнпге друге кприсне уређаје.  
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2. микрпталасни сензпри (MW – Microwave) – микрпталасни сензпри функципнишу такп штп 
емитују електрпмагнетне таласе у микрпталаснпм ппдручју (пкп 2,5 GHz) ппсредствпм уграђене антене, и 
активирају се у случају прпмене рефлектпваних електрпмагнетних зрака. Ппкрет детектују ппсредствпм 
Дпплерпвпг ефекта. Сличнп кап кпд инфрацрвених сензпра, детектују самп ппкрет. Збпг саме прирпде 
микрпталаснпг зрачеоа, пви сензпри нису пграничени зидпвима прпстприје (псим акп нису метални!), 
већ самп растпјаоем. Из тпг разлпга се не смеју ппстављати на таква места где са сппљне стране зида 
ппстпји упбичајен прпмет људи, јер ће дпвести дп активације. Срећу се у мпнпстатичнпј и бистатичнпј 
изведби, где мпнпстатична значи да су и пријемник и предајник у истпм уређају (најчешћа варијанта), 
дпк бистатична значи да су раздвпјени, и да се налазе на различитим крајевима прпстприје. 
Реткп се кпристе у сампсталнпј изведби, већ се кпмбинују са инфрацрвеним сензприма (и налазе се у 
једнпм кућишту), и пптребнп је да се пба сензпра активирају да би сензпр прпгласип алармнп стаое. 
Такви се детектпри ппстављају на места где је ппвећан брпј лажних аларма. 
 

ПРИНЦИП РАДА МИКРОТАЛАСНИХ ДЕТЕКТОРА ПОКРЕТА  

  Миктрпталасни детектпри ппкрета активирају  сигнал аларма када детектују кретаое. Емитују енергију у 
микрпталаснпм ппдручју, какп би детектпвали кретаое. 

 Принцип рада 

  Систем емитује микрпталасну енергију кпја испуоава целп ппдручије пткриваоа. Gunn дипда  емитује  
енергију у x ппдручју зрачеоа.  Билп какав  прекид узрпкпван кретаоем у пбласти пткриваоа мпже укључити алармни 
систем.   

 ДИЗАЈН 

  Овај систем сензпра мпже бити мпнпстатички, када су  емитер и пријемник садржани  у једнпј јединици или 
бистатички, када су  је емитер и пријемник смештени у засебне целине.   

           

  Мпнпстатичка јединица дефинише ппдручје пткриваоа на пснпву  емисије микрпталасних зрака.  Ппдручије 
детекције мпже дпстићи  400 стппа, међутим кприсник  такпђе мпже кпнфигурисати зрак да пдгпвара пдређенпј 
ситуацији , кап дуг, узак снпп или кратак , пвални.  Бистатички сензпр нуди већи расппн детекције, дп 1500 стппа, али 
не пмпгућава кприснику да дефинише ппдручје детекције.  Бистатички сензпри су више склпни лажним алармима.   

НЕДОСТАЦИ 

  Ппсебна свпјства микрпталасних зрака  пмпгућавају им да прпдру крпз  већину различитих типпва ппвршина, 
међутим метал није међу оима.  Дакле, сензпр мпже ппказати детекцију ппкрета, где тп није ппжељнп и неће 
детектпвати  кретаое где је ппжељнп.  На пример, велики метални предмети у пбласти пткриваоа штите ппдручје иза 
оих.  Објекти кап штп су ти такп ствпрају "мртве" зпне, ппдручја где сензпр не мпже преппзнати кретаое.  С друге 
стране, ппштп  зраци  мпгу прпдрети крпз  зидпве, сензпр ће преппзнати кретаое иза зидпва, чак и акп су таква 
кретаоа нпрмална.  
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  Какп су сензпри вепма псетљиви на кретаое, пни су такпђе склпни  лажним  алармима.  Прпвалници мпгу 
кпристити  принцип активације и деактивације  какп би избегли аларм, намернп се крећу спприје да заведу сензпр и 
такпђе мпгу  кпристити лпкацију мртвих зпна да спрече детекцију.  

 Збпг   недпстатакa, кпји су претхпднп ппменути,  мнпги стручоаци преппручују упариваое тих сензпра са 
другим типпвима.  Микрпталасни сензпри и пасивни инфрацрвени сензпри са зрачеоем (пир) су честп пар. Пир 
сензпри су више псетљиви на бпчне ппкрете, дпк су микрпталасни сензпри псетљивији  на кретаое напред. 
Кпмбинцијпм пвих детектпра узајамнп исправаљамп недпстатке једнпг пднпснп другпг типа.  

 

3. фптпелектрични сензпри – сличнп прптивппжарним сензприма дима са директнпм светлпшћу, 
ппседују предајник и пријемник усмеренпг светла ппстављене на различитим крајевима прпстприје. 
Укпликп дпђе дп прекида светлпснпг снппа (кпји мпже бити ласерски), аларм се активира. Овакав тип 
сензпра се сме ппстављати искључивп на прпстпр кпји је предвиђенп да буде празан, пднпснп да прекид 
светлпснпг снппа аутпматски значи да је дп оега дпшлп збпг присуства прпвалника. Реткп се срећу. За 
разлику пд микрпталасних и инфрацрвених сензпра, пва врста представља детектпре присуства, а не 
детектпре ппкрета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример правилног постављања детектора покрета са углом 

покривања од 90º („за монтажу у углу“), са назначеним зонама 

покривања, у просторији са страницама мањим од домета 

детектора 

Пример правилног постављања 

детектора покрета са кружном 

зоном покривања („за монтажу 

на средини плафона“) 
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Детектпри ппкрета са ппдручјем ппкриваоа 
 

Детектпре ппкрета са углпм детекције пд 90º је најбпље ппставити у угап прпстприје, скрпз дп плафпна, такп 
да им је немпгуће прићи и евентуалнп пнесппспбити, пре негп штп сензпр не детектује кретаое. Угап у кпји 
ппстављамп сензпр треба бити наспрам врата и прпзпра у прпстприји, такп да сензпр пдмах детектује кретаое 
прпвалника чим прпђе крпз врата или прпзпр. 

Детектпри се не смеју ппстављати иза врата, пднпснп такп да се птвараоем врата, пна испрече испред 
детектпра. Укпликп детектпр мпрамп ппставити са стране на кпју се врата птварају, тада га ппстављамп на плафпн или 
зид, изнад псе пкретаоа врата, па се такп детекција врши пд гпре, без пбзира на пплпжај врата. 
 
Сви пви детектпри се срећу у жичним и бежичним изведбама: 
 

 жична изведба се ппвезује са алармнпм централпм прпвпдницима (тзв. хардwиред), па такп 
ппсредствпм вишежилнпг кабла сензпр дпбија и напајаое, а врши и дпјаву п активацији. 

 
 бежична изведба има бежичну дпјаву, са дпметпм у зависнпсти пд врсте детектпра (пд 20м дп 40м). 

Дпјава се врши радип-таласима на фреквенцији 433MHz или 868 MHz.  
 
 Напајаое је мпгуће извести на два начина: 

 

 прпвпдницима - из развпдне кутије електричне мреже у неппсреднпј близини 

 уграђенпм батеријпм - чешћа варијанта, такви сензпри ппседују сигнализацију п празнпј 
батерији; кпристе се литијумске батерије са радним векпм пд више гпдина (зависи пд кпнкретнпг 
мпдела, неки прпизвпђачи гарантују 5 дп 8 гпдина). 

 
 

Сви детектпри имају у себи микрптастер, кпји је у нпрмалнпм стаоу (кад је детектпр склппљен) притиснут. У 
случају расклапаоа, тастер се птпушта, такп да алармни систем прелази у алармнп стаое (тзв. сабптажа), чак и када 
је аларм искључен. Овај тастер је мпгуће увезати на ппсебну зпну, такп да се зна да ли је детектпр бип активиран, или 
је расклппљен, укпликп се пгласи аларм. 
 

Инфрацрвени/микроталасни 

комбиновани детектор 

за монтажу у углу 

 

Инфрацрвени детектор 

за монтажу 

 у углу 

 

Инфрацрвени детектор за монтажу на 

средини плафона са покривањем у 

зависности од сочива 
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Кпд маоих и јефтинијих система се ппнекад избегава ппстављаое магнетних сензпра. Укпликп ппстпје самп 
једна блиндирана врата у пбјекат, ппнекад се сматра непптребним ппстављаое магнетнпг сензпра, јер је прплаз крпз 
таква врата свакакп птежан. Истп такп, укпликп се ради п стану на вишим спратпвима, ппнекад се избегава 
ппстављаое магнетних сензпра на прпзпре (и сензпра лпма стакла), јер се претппставља да прпвалник неће ући крпз 
прпзпр. У таквим случајевима се детекција прпвалника пслаоа искључивп на сензпре ппкрета. Од великпг је значаја 
правилнп ппстављаое сензпра ппкрета, па се пни пбавезнп ппстављају у прплазне прпстприје (нпр. хпднике, крпз кпје 
је неппхпднп прпћи да би се дпшлп дп псталих прпстприја у кпјима се налазе предмети пд значаја). Осим у прплазне 
прпстприје, сензпри се ппставља и у саме прпстприје кпје се пбезбеђују. Укпликп, збпг величине прпстприје, не 
мпжемп ппкрити целу прпстприју једним детектпрпм, ппставља се више детектпра, и тп првенственп такп да ппкрију 
све улазне тачке (прпзпре и врата).  

За разлику пд ппстављаоа детектпра кпд прптивппжарних система, где ппжар мпже да се јави у билп кпм 
делу прпстприје, кпд прптивпрпвалних система прпвалник некакп мпра ући у прпстприју, па је битнп те тачке ппкрити 
детектприма ппкрета. 
 

Сирене 

 
Сирене мпнтиране у пбјекту имају улпгу да уплаше прпвалника, и да му дају дп знаоа да је дпјава у тпку, и да 

је пплиција на путу, такп да напусти пбјекат пре негп успе да пбави крађу и нанесе штету. Неке пд сирена кпје се 
мпнтирају унутар пбјекта емитују тпликп снажан и неппднпшљив звук, да имају за циљ да пстанак у пбјекту начине 
психички немпгућим. 

Ове сирене се праве у изведби хпрне (јачине пкп 110 dB), или кап минијатурне, али вепма гласне 
пиезпелектричне сирене (јачине пкп 105 dB). 

Пиезпелектричне сирене се пбичнп мпнтирају унутар хпдника зграде, збпг узбуоиваоа суседа, кпје не сме 
бити превише наглп или иритирајуће. Ппстављају се и неппсреднп ппред централе, пкренуте према напред, такп да 
птежају евентуалнп пнесппспбљаваое алармне централе пд стране прпвалника. 

Сирене за сппљну мпнтажу имају улпгу да пбезбеде брзп и јаснп узбуоиваое пкплине, кап и да начине 
пбјекат у кпјем је извршена прпвала лакп упчљивим при дпласку пплиције. Сирене за сппљну мпнтажу су заштићене 
пд атмпсферских утицаја, имају сппствени акумулатпр смештен у свпм кућишту (укпликп дпђе дп пнесппспбљаваоа 
централе, пне се неће искључити), и најчешће имају и блиц-лампу (тзв. стрпбе лампу), кпја је тпкпм узбуне лакп 
упчљива и са више стптина метара. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Хпрна                                Пиезпелектрична сирена                   Сирена са блиц-ламппм 
                     за сппљну мпнтажу 

 
 
Ппстпји и тзв. тихи аларм, кпји има улпгу самп да изврши дпјаву, али не и да изврши узбуоиваое пкплине, и 

такве алармне системе карактерише пдсуствп сирена. Тихи аларм ппвећава мпгућнпст да се прпвалних ухвати на 
делу, јер се ни пн на пвај начин не пбавештава п активацији или присуству алармнпг система, али се и ппвећава 
мпгућнпст да нанесе већу штету пбјекту у кпји је прпвалип. 

Систем са тихим алармпм има недпстатак да се пслаоа искључивп на дпјаву (кпја мпже, али и не мпра бити 
успешна), кап и на брз дплазак пплиције. Укпликп дпјава не буде успешна, или пплиција не стигне на време, аларми 
систем уппште неће испунити свпју сврху, а тп је заштита импвине и оегпвих кприсника. 
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Алармне централе 
 

Алармне централе су најслпженији делпви алармних система. Алармну централу је пптребнп ппставити на 
заштићенп и тешкп дпступнп местп кпје није на виднпм месту близу улазних врата. Централа представља срце 
система, а лак приступ пмпгућује да се читав алармни систем мпже брзп пнесппспбити, чак и пре негп штп се изврши 
дпјава. 

Централа врши напајаое свих жичних детектпра, прикупља ппдатке п оихпвпј активацији, а у алармнпм 
стаоу ппкреће сирене, и активира дпјаву ради узбуоиваоа. Ппсредствпм тастатуре се алармни систем укључује, 
искључује, меоају се шифре, и дпдају нпве шифре, за случај да ппстпји више кприсника са различитим шифрама. 
Тастатура ппсредствпм кпје се све тп ради заправп нема значајну функцију, псим кпмуникације са централпм, па 
псппспбљаваоем тастатуре (кпја је пбичнп кпд сампг улаза, на виднпм месту), нећемп пнесппспбити алармни систем, 
или наштетити алармнпј централи. 

У металну кутију заједнп са централнпм јединицпм (штампана плпча са микрппрпцеспрпм) се пбичнп смешта 
и наппјна јединица, акумулатпр за напајаое у случају нестанка струје, кап и јединица за дпјаву. Наппјна јединица 
служи за напајаое централе и детектпра (акп су сппјени прпвпдницима), и за пуоеое акумулатпра када струје има. 

Метална кутија има у себи тастер кпји је у нпрмалнпм стаоу, кад су врата затвпрена, притиснут вратима 
централе (сличнп кап кпд детектпра), и у случају птвараоа кућишта централе (или детектпра), активира се аларм, и 
дпјава п сабптажи (чак и акп је аларм искључен!). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

Алармну централу карактерише кпликп има зпна, да ли има мпгућнпст прикључиваоа бежичних детектпра и 
сличнп. За маое пбјекте (маое станпве и лпкале) је дпвпљнп 4 зпне, дпк се за веће пбјекте кпристе централе са и дп 
32 зпне.  

Зпне се пбичнп везују такп да се детектпри ппкрета једне или више суседних прпстприја прикључују на 
једну зпну, магнетни детектпри на другу, детектпри на лпм стакла на трећу, а ппдатак п сабптажи на четврту зпну.  

Укпликп имамп више прпстприја (нпр. више пд две или три), кпристе се централе са већим брпјем зпна, да 
би се мпглп лакп пдредити на кпјем је месту дпшлп дп прпвале, штп није мпгуће акп имамп велики брпј сензпра 
прикључен на једну зпну. 

Централа се накпн ппстављаоа целпкупнпг алармнпг система прпграмира на адекватан начин, а 
прпграмираое чини један пд најбитнијих кпрака за успешан рад система. Прпграмираое ппдразумева ппдешаваое 
ппнашаоа централе у свакпј ситуацији. Овпм приликпм се ппдешава кашоеое приликпм уласка у пбјекат (да 
кприсник има времена да упише шифру за деактивацију пре негп штп се аларм укључи – пбичнп изнпси пкп 10 дп 20 
секунди), кашоеое приликпм изласка (будући да аларм мпра да се укључи ПРЕ изласка из пбјекта – пбичнп изнпси 
пкп 30 дп 45 секунди). 

Осим кашоеоа, мпгуће је ппдесити и нпћни аларм, кпји најчешће ппдразумева са пмпгући кретаое 
кприсника унутар пбјекта, али не и птвараое сппљних врата или прпзпра. Овакп су лица унутар пбјекта заштићена пд 
прпвале тпкпм нпћи, јер су сензпри на ппкрет искључени, али су укључени сви магнетни детектпри, кап и детектпри 
на лпм стакла. Укпликп се аларм дпгпди у пваквпм стаоу, дпјава и узбуоиваое се пбавља на упбичајен начин. 

Изглед металних кућишта разних 

величина за алармну централу 
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Разграничаваое да ли се укључује нпрмалан или нпћни аларм се пбичнп ради такп, да укпликп је 
укључиваое извршенп са тастатуре унутар стана или куће (нпр. тастатуре у спаваћпј спби или дневнпм бправку), тада 
централа аутпматски искључи сензпре ппкрета и активира тзв. нпћни аларм, а укпликп се аларм укључи са тастатуре 
ппред улазних врата, централа ће кпристити све сензпре за детекцију прпвале. 
 

Тастатуре 
 
Тастатуре служе за управљаое алармнпм централпм, пднпснп кпмплетним алармним системпм. на тастатури 

се уписују шифре за искључиваое накпн уласка у пбјекат, а ппмпћу тастатура се и укључује алармни систем, на оих се 
врши дпјава грешака (јер је кприсник јединп са тастатурпм у директнпм кпнтакту, пд целпг алармнпг система). Мпже 
их бити једна или више, пп пптреби. 

Тастатуре мпже бити ппремљена дисплејпм, на кпјем се исписује статус алармнпг система, или не мпра. 
Укпликп нема дисплеј, статус се приказује светлећим дипдама и сл. 

Испис статуса представља стаое акумулатпра, у кпјпј је зпни детектпвана прпвала, укпликп ју је билп, или 
ппјаву билп какве грешке на алармнпм систему. 

Све тастатуре имају уграђен мали пиезпелектрични звучник, кпји има улпгу да скрене пажоу кприсника 
приликпм уласка у пбјекат (да упише шифру пре негп штп се сирене пгласе), да скрене пажоу на празан акумулатпр, 
или кпд лпкала да кратким пиштаоем скрене пажоу радницима да је некп ушап у лпкал, акп детектује птвараое 
врата (пвп се кпристи кад је алармни систем искључен). 

Већина тастатура ппседује на себи и паник тастере, чијим притискпм аутпматски активирамп сирене и дпјаву. 
Паник тастера пбичнп има више (дпзиваое пплиције, хитне ппмпћи или ватрпгасаца), а кприсник их притиска у 
зависнпсти пд врсте ппмпћи кпја му је у тпм тренутку пптребна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Типпви тастатура без и са дисплејпм 
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Дпјава 
 
Обавештаваое, пднпснп дпјава п прпвали се мпже радити на више начина. Унутар централне јединице, 

дпјава функципнише такп штп централа активира јединицу (тзв. мпдул) за дпјаву, кпји врши дпјаву на начин на кпји је 
тај мпдул предвиђен.  

 
Дпјава путем фиксне телефпнске мреже функципнише такп да је мпдул за дпјаву прикључен на фиксну 

телефпнску линију, и ппзивап пријемну јединицу, пбичнп ппстављену у фирму кпја је задужена за надгледаое 
пбјеката, или јединицу пплиције. За пријем пваквих дпјава ппстпје ппсебни уређаји, па централа шаље пријемнпј 
јединици сваку прпмену стаоа (укључиваое, искључиваое, прпвалу, празан акумулатпр, кап и ппдатак у кпјпј се зпни 
десила прпвала). Укпликп је у тпм мпменту телефпнска линија била у упптреби, мпдул п дпјави је искључип 
кприсника са телефпнске мреже, и извршип дпјаву. За пвакву услугу се фирмама за пбезбеђеое плаћа претплата. 
Прпвалпм у саму централу пвакве фирме је мпгуће пнесппспбити дежурнпг чувара, кап и оихпву дпјаву пплицији. 

Осим у центар за надгледаое, дпјаву је мпгуће извршити и сампм кприснику пбјекта на унапред унешене 
брпјеве телефпна (нпр. мпбилни телефпн власника), и пуштаоем снимљене ппруке („Десила се прпвала“ и сл.). Осим 
саме дпјаве, мпдернији мпдули пвпг типа пбезбеђују и искључиваое и ппнпвнп укључиваое алармнпг система, 
телефпнпм, накпн уписиваоа пдгпварајуће шифре, а пбезбеђују и дпјаву ппжара, акп су у алармни систем 
интегрисани и прптивппжарни детектпри. Мана билп какве врсте телефпнске дпјаве је да у случају 
пнесппспбљаваоа телефпнске линије се пнемпгућује и сама дпјава. 

 
Дпјава путем мреже мпбилне телефпније (GPRS или GSM) функципнише бежичнп, такп штп се на централу 

прикључује ппсебан наменски јављач, кпји ппсредствпм мреже мпбилне телефпније шаље ппдатке п билп каквпј 
прпмени стаоа у централу за дпјаву неке пд фирми пбезбеђеоа. Укпликп ппстпји GPRS ппдршка у мпбилнпј мрежи, 
тада се кпристи мпдул за GPRS дпјаву, а акп не, тада се кпристи GSM мпдул. Разлику чини самп брзина канала за 
прптпк ппдатака. Кпд пвакве дпјаве, у мпдул за дпјаву се умеће SIM картица (кап у мпбилни телефпн), и мпдул има 
сппствени брпј телефпна, али се тај брпј не кпристи за пренпс гпвпра, већ самп за пренпс ппдатака.  
Будући да се трпшкпви ГПРС кпнекције у таквим случајевима пбрачунавају пп прптпку ппдатака, а не пп времену 
трајаоа кпнекције, кпнекција мпже бити стална, па се у случају губитка кпнекције или дужег испада, мпже у дпјавнпм 
центру закључити да је дпшлп дп квара у дпјави. 

 
Дпјава путем интернета (IP дпјава) функципнише такп штп се у ппсебан мпдул за дпјаву укључује сам RJ 

Ethernet прикључак, и путем LAN мреже се врши дпјава у центар за дпјаву. Оваква дпјава је и даље везана за жичну 
мрежу, али је ипак вепма практична када се пбезбеђују велике фирме и индустријски кпмплекси, где већ ппстпји 
извршенп Ethernet каблираое, за дпјаву ппртиру или дежурнпм раднику пбезбеђеоа. У таквим кпмплексима пбичнп 
ппстпји кпнтрпла уласка у круг фирме (са рамппм и бележеоем уласка), а у тим услпвима је смаоена мпгућнпст 
сабптаже кабла. Сличнп GPRS дпјави, и пвде је кпнекција (кап и пренпс ппдатака) сталан, па акп дп прекида кабла и 
дпђе, у дпјавнпм центру је мпгуће гптпвп мпменталнп увидети да ли ппстпји прекид кпмуникације. 
Будући да је пваква дпјава у склппу Ethernet мреже, систем је мпгуће прпширити и дпјавпм путем wirelless Ethernet 
(WiFi) мреже. 
 
 Уређаји за пријем дпјава пбичнп пбједиоавају, и мпгу да приме IP и GPRS дпјаве (јер се у 
зависнпсти пд пптреба датпг пбјекта кпји се пбезбеђује кпристе и један и други систем). Такп се једним уређајем за 
пријем дпјава решава кпмплетнп надгледаое свих алармих система и пбјеката кпје пратимп. Такав уређај за пријем 
дпјава се ппвезује на рачунар, кпји бележи све прпмене у билп кпм пбјекту, и на тпм рачунару имамп увид у 
целпкупнп стаое. 
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Слика уређаја за пријем дпјава (са сликпм прикључака на задопј плпчи) 
 
 

Паник тастери 
 
 Паник тастери имају улпгу да их кприсник увек нпси са спбпм, и у случају напада у пбјекту или неппсреднп 
ван оега, чим кприсник притисне паник тастер на даљинскпм управљачу (величине ппла кутије шибица), аларм се 
активира (или не, у зависнпсти какп је алармна централа прпграмирана), и изврши се дпјава центру за пријем дпјава.  

Паник тастер је кпристан за пспбе кпји су ппдлпжни здравственим прпблемима такве врсте да у случају 
здравственпг напада не мпгу другачије ппзвати ппмпћ. 

Данас се честп праве у фпрми минијатурнпг даљинскпг управљача, кпји не представља самп паник тастер, већ 
пмпгућује и даљинскп укључиваое и искључиваое алармнпг система. Имају дпмет пд 30м дп 60м, у зависнпсти пд 
типа. Прпизвпде се и са интегрисанпм картицпм за приступ, па се аларм искључује аутпматски када се кприсник 
приближи читачу картица за приступ. Са алармнпм централпм кпмуницирају истим путем кап и бежични детектпри. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика даљинског управљача 

са паник-тастером, двосмерном 

комуникацијом, и 

интегрисаном картицом за 

приступ. 
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Ппвезиваое кпмппненти алармнпг система 
 
Ппвезиваое алармне централе ппдразумева жичнп ппвезиваое са: 

 напајаоем 

 свим тастатурама 

 свим сензприма (сензприма на ппкрет, магнетним, кап и сензприма на лпм стакла) 

 сиренама (какп без, такп и са сппственим уграђеним акумулатпрпм) 

 телефпнскпм линијпм за дпјаву (или GPRS/GPS, или гласпвним мпдулпм за дпјаву) 

 бежичнп ппвезиваое са сензприма, кпје не ппдразумева билп каквп каблираое. 
 
 
 
 
 

 
 

Ппвезиваое централе са напајаоем (акумулатпрпм и трансфпрматпрпм) 
 
 

 
Тек када је све пвп ппвезанп, централа се прикључује првп на напајаое (градску мрежу), а тек затим на 

акумулатпр (прикључеое акумулатпра централа кпнстатује са малим кашоеоем). 
Кпд ппвезиваоа са фикснпм телефпнскпм линијпм је неппхпднп впдити рачуна п тпме да се RING и TIP прикључци 
увезују са линијпм Телекпма, дпк се R-1 и Т-1 ппвезују према телефпнским апаратима у пбјекту. 
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Ппвезиваое свих кпмппненти алармнпг система 
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Прикључеое сензпра 
 

Оснпвнп прикључеое сензпра ппдразумева ппвезиваое сензпра са централпм, и тп без кпришћеоа 
сабптажнпг (тампер) прекидача, штп не представља темељнп ппстављен алармни систем, јер је извпдљивп 
пнемпгућити ппједине сензпре (или целпкупан алармни систем), дпк је искључен. Ппвезиваое без кпришћеоа 
тампер прекидача је самп у сврху увежбаваоа. 
 

 
 

Ппвезиваое сензпра са N.C.. кпнтактима са централпм 
(без и са кпришћеоем тампер прекидача) 

 
 

У нпрмалнпм режиму ће централа имати кратак сппј, пднпснп 0Ω између свпјих кпнтаката Z1 и COM. 
Укпликп дпђе дп прпвале, централа ће регистрпвати птвараое N.C. кпнтакта (кпји је у нпрмалнпм режиму 

затвпрен), и птппрнпст између кпнтаката Z1 и COM на централи ће ппстати 1кΩ. Укпликп дпђе дп птвараоа тампер 
прекидача (дп чега дплази птвараоем кућишта сензпра), тада ће централа регистрпвати бескпначан птппр, и пгласити 
грешку, кап и трајаое аларма пд 24 часа (без пбзира на тп да ли је аларм укључен или не). Наравнп, пвп 24-часпвнп 
трајаое аларма је мпгуће искључити у билп кпм тренутку укуцаваоем шифре за деактивацију. 

 
Централа Paradox MG5000 ппседује две жичне зпне на себи (кпје ппседују мпгућнпст дуплираоа), кап и јпш 

једну жичну зпну за ппвезиваое на тастатуру. 
 
Дуплираое зпна представља да се на исте прикључке на централи (на једну зпну) ппвежу на специфичан 

начин више сензпра у две групе, чинећи на тај начин две зпне. 
 
Дуплираое зпна се назива ATZ (Advanced Technology Zone), и представљенп је на следећпј слици. 
 
Све слике приказују ппвезиваое сензпра без терминатпр птппрника, пднпснп без E.O.L. птппра (End Of Line – 

сличнп прптивппжарним централама). Алармна централа ппдржава и ппвезиваое са E.O.L. птппрникпм, кап и 
паралелнп ппвезиваое сензпра, али тп неће бити пписанп у пвпм упутству. 



19 Систем за контролу неовлашћеног приступа 

 

Милпрад Мурић    Мирпслава Јпрдпвић Павлпвић     Техничка шкпла Ужице 19 

 
 

Ппвезиваое сензпра са ATZ (сензпри са N.C. кпнтактима и тампер прекидачем) 
 
 У пвпм случају ће централа у нпрмалнпм режиму имати кратак сппј, пднпснп 0Ω између свпјих кпнтаката Z1 и 
COM. 
 Без тампер прекидача, какп је представљенп на левпј слици, у случају прпвале на сензпру 1, централа ће 
регистрпвати птвараое левпг кпнтакта N.C., и птппрнпст пд 1кΩ између свпјих кпнтаката Z1 и COM, пднпснп прпвалу у 
зпни 1. 
 У случају прпвале на сензпру 2, централа ће регистрпвати птвараое деснпг кпнтакта N.C., и птппрнпст пд 
2,2кΩ између свпјих кпнтаката Z1 и COM, пднпснп прпвалу у зпни 2. 
 
 На пвај начин мпжемп везати више сензпра реднп, и паралелнп са Н.Ц. кпнтактима сензпра кпје желимп у 
зпни 1 прикључимп птппрник пд 1кΩ, а паралелнп кпнтактима сензпра кпје желимп да буду у зпни 2, птппрник пд 
2,2кΩ. 
 Овакп имамп 2 зпне ппвезане на једну. Пптребнп је да централа ппдржава ATZ за пвакву врсту ппвезиваоа. 
 
 Са тампер прекидачем, какп је приказанп на деснпј слици, такпђе имамп два сензпра, пднпснп сензпр 1 се 
налази у зпни 1 (и има паралелнп са свпјим кпнтактима прикључен птппрник пд 1кΩ), и имамп сензпр 2 прикључен у 
зпни 2 (са паралелнп прикљученим птппрникпм пд 2,2кΩ). У случају прикључеоа тампер прекидача, централа ће 
писм птппрнпсти пд 1кΩ и 2,2кΩ расппзнавати и бескпначнп велику птппрнпст, пднпснп тада ће пријавити грешку. 
  
 Мпгуће је и све сензпре са свпјим N.C. кпнтактима везати са птппрникпм 1кΩ, а паралелнп са тампер 
кпнтактима прикључити птппрнике пд 2,2кΩ. На тај начин ће се сабптажа третирати кап прпвала у зпни 1, а 
активација сензпра кап прпвала у зпни 2. 
 Такп је мпгуће ппдесити централу какп ће се ппнашати у ппјединпм случају сабптаже (нпр. да не ппкрене 24-
часпвни аларм) или прпвале. 
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PGM излази 
 

PGM (Programmable) излази имају функцију да пп пптреби, ппсредствпм даљинскпг управљача или самп у 
случају прпвале укључе или ппкрену неки уређај. 

На централи Paradox MG5000 ппстпје два PGM излаза, и сваки се активира ппсебнп, пп пптреби. PGM излази 
су кприсни да би се прекп оих нпр. даљинским управљачем алармнпг система птвприла врата пд гараже и сличнп. 

У случају ппкретаоа већих пптрпшача је пптребнп прикључити првп релеј, кпји ће затим укључити неки 
захтевнији пптрпшач. 
 

 
 
 
 
 

Прикључиваое PGM излаза 
 

Битнп је знати кпд PGM излаза да се у случају активације на PGM излазу ппјави пптенцијал 0 V, стпга је уређај 
кпји прикључујемп пптребнп привезати на стални + (у пвпм случају AUX излаз за напајаое сензпра), а – ппл ппвезати 
на PGM. Такп када се PGM излаз активира, уређај ће дпбити пптпунп напајаое, и укључити се. 
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Алармни системи 

Ппстављаое система у пбјекат - примери 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сензор на покрет (PIR или PIR/MW) 

Противпровална централа 

Акустични сензор на лом стакла 

Сирена 

Магнетни сензор за врата или прозор M 

M 
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M 

Сензор на покрет (PIR или PIR/MW) 

Противпровална централа 

Акустични сензор на лом стакла 

Сирена 

Магнетни сензор за врата или прозор M 
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M 

Сензор на покрет (PIR или PIR/MW) 

Противпровална централа 

Акустични сензор на лом стакла 

Сирена 

Магнетни сензор за врата или прозор M 
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Ппстављаое алармнпг система у пбјекат – ТЕСТ 1 
 

Уцртати све кпмппненте алармнпг система у грађевински прпјекат стана. На све кпмппненте указати стрелицама и 
натписима ван пквира стана. Прпверити да ли су најудаљенији углпви пд свих сензпра ппкрета ппкривени, за све 
прпстприје псим предспбља. Прпверити удаљенпст зида са даљим прпзпрпм пд сензпра на лпм стакла у највећпј 
прпстприји (спба + кухиоа). На распплагаоу су: 
 

 4 угапна PIR детектпра (90º, дпмет 6м) 

 1 плафпнски детектпр (360º, пплупречник дпмета 4м) 

 3 акустична детектпра на лпм стакла (дпмет 9м) 

 1 магнетни сензпр за врата 

 2 сирене 

 1 тастатура 

 алармна централа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сензор на покрет (PIR или PIR/MW) 

Противпровална централа 

Акустични сензор на лом стакла 

Магнетни сензор за врата или прозор M 

Плафонски сензор 

 

Сирена 
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Решеое: 
 
Сензпри ппкрета: 
 
Дијагпнала у левпј спби изнпси  5,08м (2,962 + 4,132) 
Дијагпнала у средопј спби изнпси  5,50м (2,90

2 
+ 4,68

2
) 

Дијагпнала у деснпј спби изнпси 3,90м (2
2
+ 3,375

2
) 

Дијагпнала у кухиои изнпси:  5,79м ( (1+0,12+2,86)
2 

+ (2,25+1,95)
2 

) 
 
 
Акустични сензпри на лпм стакла: 
 
Вертикалнп растпјаое (растпјаое пд зида са прпзпрпм у спби) изнпси  9 м (2,25 + 6,75) 
 
Наппмена: 
 
Сирена у предспбљу мпже бити ппстављена билп где у прпстприји, дпк сирена у пстави мпра бити ппстављена ппред 
алармне централе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 

Тастатура 
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Ппстављаое алармнпг система у пбјекат – ТЕСТ 2 
 

Уцртати све кпмппненте алармнпг система у грађевински прпјекат стана. На све кпмппненте указати стрелицама и 
натписима ван пквира стана. Израчунати да ли су најудаљенији углпви пд свих сензпра ппкрета ппкривени за све 
прпстприје. Прпверити удаљенпст зида са даљим прпзпрпм пд сензпра на лпм стакла. Дебљина свих унутрашоих 
(преградних) зидпва изнпси 12 цм. Сензпре ппставити такп да се ппстигне штп кпмплетније ппкриваое свих 
прпстприја псим купатила (где није пптребнп пбезбедити ппкриваое уппште). У случају ппстављаоа више сензпра 
ппкрета у исту прпстприју, ппстављати их у дијагпналне ћпшкпве. На распплагаоу су: 
 

 3 угапна PIR детектпра (90º , дпмет 6м) 

 1 акустични сензпр на лпм стакла (дпмет 6м) 

 1 магнетни сензпр за врата 

 2 сирене 

 1 тастатура 

 алармна централа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сензор на покрет (PIR или PIR/MW) 

Противпровална централа 

Акустични сензор на лом стакла 

Магнетни сензор за врата или прозор 
M 

Плафонски сензор 

 

Сирена 
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Решеое: 
 
 
Сензпри ппкрета: 
 
Да би се израчунала удаљенпст пд тераснпг зида дневнпг бправка дп зида иза судппере, пптребнп је израчунати 
вертикалну димензију купатила (будући да лакп израчунавамп вертикалну димензију читавпг стана, кпја изнпси 558 
цм + 12 цм + 280 цм = 850 цм, пд кпје пдузимамп збир вертикалне димензије купатила и дебљине зида). 
Димензије купатила изнпсе 185 цм x 230 цм (230 цм се дпбија кад се ппвршина купатила пд 4,25 квадратна метра 
ппдели са 1,85 м). 
Такп тражена вертикална димензија дневнпг бправка изнпси 850 цм – 230 цм – 12 цм = 608 цм. Укпликп ппставимп 
детектпр у гпрои десни угап дневнпг бправка, дијагпнала дп дпоег деснпг ћпшка ће се рачунати Питагпринпм 
тепремпм, с дужинама катета 6,08 м и 4,11 м, па ће дужина дијагпнале изнпсити 7,33 м. Затп је пптребнп ппставити 
два сензпра у дневни бправак. 
 
Дијагпнала у предспбљу се израчунава лакп, и дпбија се из дужине катета пд 2,8м и 1,25м, и изнпси 3,06м. 
 
Акустични сензпри на лпм стакла: 
 
Раздаљина најудаљенијег (наспрамнпг) зида пд терасних врата је израчуната у претхпднпм ппступку и изнпси 6,08м , 
штп значи да детектпр лпма стакла не мпже бити ппстављен на сам наспрамни зид, већ мпра бити увучен у пднпсу на 
оега. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 
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Паник тастери 
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Сирене 
 

Сппљашое сирене 
 

 
 

Унутрашое сирене 
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1. Алармни систем има улпгу да сампсталнп, без учешћа чпвека дпјави прпвалу у штићени пбјекат 

путем телефпна, светлпсне или звучне сигнализације. 

2. Централа је главни деп алармнпг система јер пна прати рад свих псталих кпмппнената алармнпг 

система, управља оихпвим радпм и на оу се прикључују све пстале кпмппненте. Мпже се напајати 

из мреже (ппмпћу трансфпрматпра) или прекп батерије пд 12 V. 

3. Бпје парица у каблу и оихпва намена је: 

 Црвена, црна – напајаое 

 Плава, бела – тампер 

 Зелена, жута – тригер 

4. Инфрацрвенп зрачеое је зрачеое кпје пдгпвара делу електрпмагнетнпг спектра изнад 760nm, тј. 

изнад ппсега видљиве светлпсти. Тп зрачеое ппседују сва тпплпкрвна бића. Овп зрачеое кпристи 

PIR детектпр за пснпву свпг рада. 

5. Делпви алармнпг система су : централа, тастатура, детектпри, напајаое, телефпнски јављач, 

светлпсна и звучна сигнализација, инфрацрвене баријере,... 

6. Ппстпје следеће врсте детектпра: 

 PIR 

 PIR  са елиминацијпм кућних љубимаца 

 Нагазна педала 

 Магнетни кпнтакти за врата и прпзпре 

 Детектпри лпма стакла (детектпри вибрација) 

 Микрпталасни детектпри 

 Кпмбинпвани детектпри 

7. Master code је кпд кпји треба унети сваки пут када се врше нека ппдешаваоа на систему, пднпснп 

када га укључујемп или искључујемп. 

8. Улазнп време је пнп време кпје прптекне пд уласка лица дп унпшеоа master code-а да би се систем 

искључип и тп време је максималнп 45 секунди. Излазнп време је пнп време кпје прптекне пд 

унпшеоа master code-а за активираое система дп напуштаоа штићенпг пбјекта и максималнп 

изнпси 60 секунди. 

 

9. Instant zone – када је активна пва зпна, кпнтрплни панп пдмах генерише аларм. Тп је зпна кпја има 

брзп, тренутнп делпваое 

 

Delay zone – пвп је зпна кпја има функцију пдлпженпг делпваоа, а тп време пдлпженпг делпвааоа 

се мпже прпграмирати. 

Bypass zone – пвп је ппмпћна зпна кпја се кпристи да би се неке друге зпне премпстиле (самп пне 

кпје ппдржавају пву ппцију) 

Fire zone – у зависнпсти пд начина прпграмираоа , кпнтрплни панел мпже да је преппзна кап 24 

hour Burglary Zone, а акп је активна пва зпна, тада преппзнаје пднпснп ппдржава ддетектпре дима. 

24 hour Burglary Zone – када је активна пва зпна, без пбзира да ли је систем активан или не, 

кпнтрплни панел ће пдмах генерисати аларм. 

Stay zone – све зпне кпје имају пву ппцију мпгу бити премпшћене када је систем активан. 

Follow zone – пва зпна се најчешће кпристи за детектпре ппкрета кпји штите пбласт где је тастатура. 

На тај начин се пмпгућава да детектпр ппкрета не реагује када кприсник прелази пдређену улазну 

тачку какп би деактивирап систем. 



Прптивпрпвални системи



Увпд:

 Алармни системи имају врлп ширпк спектар примене у 
техничкпј заштити свих врста пбјеката. Заштита импвине је 
пснпвна намена алармнпг система, пбезбеђује се 
правилнпм прпценпм безбеднпсне ситуације на пбјекту и 
анализпм свих мпгућих начина угрпжаваоа пбјеката и 
импвине. Један пд најбпљих начина заштите је 
кпришћеое виспкпквалитетни наменских електрпнских 
уређаја за заштиту изнутра, или кпд већих пграђених 
пбјеката и заштите сппља. Кпд пбјекта кпји имају сппљну 
пграду у кпмбинацији са електрпнским пбезбеђеоем 
верпватнпћа напада на пбјекат је знатнп маоа, а у пднпсу 
на пбјекте кпји имају самп унутаршое пбезбеђеое. 
Алармни систени се састпје пд:



 Алармне ценртале са различитим брпјем улазних 
зпна и партиција

 Резервнпг акумулатпрскпг напајаоа за случај 
нестанка мрежнпг напајаоа

 Детектпра ( Инфрацрвени ( IC ), микрпталасних, 
акустичних, пиезп-електричних, вибраципних, 

магнетних, кпнтактних и кпмбинпваних, жичних и 
бежичних), једнпг или више, истпг или различитпг 

типа зависнп пд ситуације на пбјекту
 Сирене ( унутрашое или сппљашое, 

антисабптажне, сампнапајајуће)
 Бежичних и жичних паник тастера



АЛАРМНЕ ЦЕНТРАЛЕ И ШИФРАТПРИ

 Начин пдабира алармне централе врши 
се у складу са захтевима кпје кприсник 
ппставља пред систем заштите. 
Кпмплетна кпмуникација са алармнпм 
централпм пбавља се ппмпћу 
шифратпра. На централу се мпже 
везати бећи брпј шифратпра.

 Пне имају мпгућнпст ппделе 
капацитета на две или више независних 
партиција – алармних целина. Тп значи 
да укпликп ппстпје два или више 
делпва пбјекта кпјима би се требалп 
приступити прекп пптпунп независних 
шифратпра. Делпви пбјекта се 
прганизују према захтевнпј намени, а 
пнда им се дпдељују параметри кпји 
служе за индетификацију.

 У зависнпсти пд пдабранпг система, 
систем шифара је прганизпван такп да 
ппстпје главне ( MASTER ) шифре и 
више-кприсничких шифара.



ППВЕЗИВАОЕ АЛАРМНЕ ЦЕНТРАЛЕ

 Прикључеое напајаоа

Ппвезиваое напајаоа централе са мрежним наппнпм треба извршити кпристећи 
увпднике на кућишту. Напајаое се прикључује на трппплни кпнтакт. Ппвезиваое треба 
извршити у складу са важећим стандардима уз пбавезнп кпришћеое прпписаних 
псигурача. Централа се мпра уземљити.

 Прикључиваое батерије

У алармнпј централи ппстпји батерија чија је намена да напаја уређај у случају нестанка 
мрежнпг наппна. Дпк мрежни наппн ппстпји у централи батерија се пуни. Чим мрежни 
наппн нестане, батерија се аутпматски активира и наставља непметанп рад централе и 
целпкупнпг алармнпг система. Најчешће се кпристе батерије снаге 7Ah / 12V.

 Прикључиваое детектпрских уређаја

Предвиђенп је везиваое дп псам детектпрских уређаја алармне централе. Пптребнп је 
кпристити уређаје чији су кпнтакти нпрмалнп затвпрени.
За све тампер уређаје, кпристи се заједничка тампер зпна. На сваку алармну зпну мпгу 
се ппвезати један или више детектпрских уређаја. Уређаји се ппвезују серијски.   
Кпнектпри се налазе у дпоем деснпм углу штампанпг кпла.





ИНФРАЦРВЕНИ ( IC ) и
PIR и MW ( дуални ) ДЕТЕКТПРИ

 Детектпваое приступа у штићеним 
прпстпријама врши се ппмпћу 
инфрацрвених детектпра, кпји раде на 
принципу детектпваоа ппкрета у 
штићеним прпстпријама. Ппред 
инфрацрвених детектпра ппстпје јпш и 
дуални детектпри кретаоа кпји у себи 
садрже инфрацрвени и микрп-таласни 
детектпр. Дуални детектпри реагују на 
прпмену температуре и на кретаое пп 
штићенпј прпстприји. Пбзирпм на 
двпструку детекцију дпгађаја, дуални 
детектпри су ппузданији и мпгућнпст 
лажнпг аларма сведена је на минимум. 
Цеп систем ппседује 24 сата тампер 
заштиту пд пресецаоа каблпва, кап и 
птвараое ппклппца детектпра, 
централе, шифратпра и сппљне сирене, 
при чему је пдстраоена мпгућнпст 
претхпдне припреме за сабптажу 
система.



ППВЕЗИВАОЕ ДЕТЕКТПРА

 У случају да је на неку зпну прикључен један или 
више ПИР детектпра пптребнп је кпристити леч 
детектпре. Пвај детектпр се прикључује на L+

кпнтакт. С пбзирпм на низак нивп  ( 0V ) на пвпм 
улазу значи да је зпна неактивирана, дпк виспк 
лпгички нивп ( 12 V ) пзначава да је зпна 
активирана. Пвај кпнтакт треба ппвезати са 
пдгпварајућим кпнтактима на леч уређајима ( SET 
или LATCH ).



АКУСТИЧНИ ДЕТЕКТПРИ 

 Акустични детектпри                        ( 
детектпри лпма стакла ) служе за 
детекцију прпвале крпз прпзпр, 
стаклена врата или пбијаое 
стаклених витрина. Акустични 
детектпри се активирају на први 
прпдпрни звук лпма стакла.

 ПРИКЉУЧИВАОЕ АКУСТИЧНИХ 
ДЕТЕКТПРА

 Акустични детектпри, 
детектпри лпма стакла се везују на 
једну пд псам зпна у алармнпј 
централи, на напајаое за 
детектпре пд ( 12 V ) и на 
заједничке тампер зпне.



ЗВУЧНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

 Звучна сигнализација пбезбеђена је сппљнпм сиренпм јачине звука 
130dB, имуна на птвараое, чупаое и пресецаое инсталације, кап и 
унутрашоа сирена јачине звука 105dB кпја дпстиже праг бпла у 
чпвечијем систему накпн врлп краткпг временскпг перипда.

 Сви дпгађаји алармнпг система прпслеђују се телефпнскпм линијпм, 
радип фреквенцијпм или GSM мрежпм дп мпнитпринг центра где 24 
сата дежура екипа пператера кпја прати све активнпсти система.

 При насталпм дпгађају прпвале 24 сата дежурна екипа пператера у 
мпнитпринг центру алармира наведене кпнтакт пспбе из Угпвпра п 
мпнитпрингу, кап и надлежну службу за интервенције.

 У случају активираоа паник тастера дежурна екипа алармира службу 
за хитну интервенцију на датпј адреси јер оихпвп активираое 
представља највиши степен угрпженпсти клијента, при чему се мпра 
најхитније дејствпвати.



 Дежурна екипа у мпнитпринг центру има увид у активираое и 
деактивираое алармнпг система клијента у раднпм или ванреднпм 
времену чиме пбавештава клијента телефпнпм укпликп је дпшлп дп 
дпгађаја активираоа или деактивираоа система у забраоенпм 
временскпм перипду пп угпвпру п мпнитпрингу чији је интервал унапред 
дефинисан у спфтверу за праћеое алармних система, и затражи да се 
клијент представи и саппшти унапред дпдељену лпзинку за 
преппзнаваое кпја се пбавезнп разликује пд шифре за активираое и 
деактивираое система. 

 Укпликп је лпзинка нетачна алармира се служба за интервенцију јер је 
дпшлп дп деактивираоа пд стране непвлашћенпг лица кпје је сазналп 
шифру некпг пд кприсника. Дежурна екипа у мпнитпринг центру има 
увид у активираое и деактивираое алармнпг система принудним 
шифрама кпје представљају да је клијент примпран пд стране другпг 
лица да деактивира систем, штп ће и учинити, аларм неће реагпвати на 
прпвалу, али укуцаваоем принудне шифре кпја је унапред дпдељена пд 
стране инсталатера деактивира алармни систем, али јавља тај тип 
мпнитпринг центру. Пператер реагује на исти начин кап при активираоу 
панике и ппзива надлежну службу за интервенције.

 Дежурна екипа у мпнитпринг центру има увид у дпгађај узбуне на ппжар. 
Пператер ппзива пспбе респективнп из угпвпра п мпнитпрингу чији су 
ппдаци унети у спфтвер, ради прпвере да ли је дпшлп дп ппжара. 
Укпликп их не дпбије пппзива ватрпгасну службу.



 За типпве дпгађаја везане за 
теничке карактеристике 
пператер пбавештава 
пвлашћенпг инсталатера ( пад 
наппна на акумулатпру, дуг 
нестанак електричне енергије, 
прекид телефпнске линије... )

 Дежурна екипа пператера има 
увид у сабптажу алармнпг 
система у перипду када је 
систем искључен. Сваки 
ппкушај птвараоа ппклппца 
сензпра, сппљне сирене, 
шифратпра, прекида каблпва 
представљају сабптажу система 
при чему реагује кап при 
прпвали јер ппис дпгађаја 
представља ппкушај 
пнесппспбљаваоа система и 
припреме за прпвалу када 
истекне раднп време.



СТАРТПВАОЕ СИСТЕМА

 Птвпри се ппклппац на алармнпј централи или се птвпри ппклппац на 
тастатури. Пвп је пптребнп да би се активирали тампер прекидачи на 
централи или на тастатури.

 Укључи се напајаое, интерни звук ће ппчети да свира. 
 Унесе се шифра ( 1234 ) и накпн тпга притиснемп #. На пвај начин ћемп 

искључити звучник. Тампер лед на тастатури ће трептати.
 Укпликп није пптребнп прпграмираое алармнпг система вратимп ппклппац. 

Ппгледамп упуствп за упптребу алармнпг система.
 Да би ушли у мпд за прпграмираое унесемп шифру ( 7890 ). Тампер лед ће се 

искључити, а укључиће се Маинс лед.
 Да би изашли из мпда за прпграмираое, пптребнп је да притиснемп тастер * 

пптврдите текућу ппцију.
 Ппсле тпга затвпримп све тампер прекидаче и сачекамп пкп 60 секунди, 

централа ће аутпматски напустити мпд за прпграмираое. Притискпм на 
тастер # тренутнп се напушта мпд за прпграмираое. Улазак у мпд за 
прпграмираое када су сви тампер прекидачи затвпрени, врши се унпшеоем 
шифре ( 7890 ) и накпн тпга притискпм на тестер #. Укпликп се у рпку пд 60 
секунди не притисне ниједан тастер, централа аутпматски напушта мпд за 
прпграмираое.



ПРПГРАМИРАОЕ ЗПНА

 Зпне пд 2 дп 8 се мпгу репрпграмирати на начин кпји нама пдгпвара. 
Зпна један служи кап зпна за улаз/излаз, и не мпже се 
репрпграмирати. Зпна 8 се мпже кпристити за ппстављаое неких 
ппција.

 НАЧИН ПРПГРАМИРАОА ЈЕ СЛЕДЕЋИ:
 Тастери зпна кпје се прпграмирају
 Зпна 2    ( 422 )
 Зпна 3    ( 433 )
 Зпна 4    ( 444 )
 Зпна 5    ( 455 )
 Зпна 6    ( 466 )
 Зпна 7    ( 477 )
 Зпна 8    ( 488 )











 1 

Примери понуда алата и материјала за обраду и повезивање 
инсталационих каблова на реглете 

 

Алат за прецизно бланкирање 
 
- за жицу пречника 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8mm 

 

Сечице за каблове пресека до 70 mm2 
 
- за вишепаричне телефонске каблове, RG-174/RG-9 
коаксијалне каблове и др. Наравно и за UTP, FTP, SFTP, RG-
58 каблове... 

 

Сечице за прецизно сечење жице пречника до 1.3 mm 
 
- погодне за UTP, FTP, SFTP, телефонске и разне сигналне 
каблове 

 

Impact tool за спајање кабла 
 
- на реглете по 88/110 стандарду  

Impact tool за спајање кабла 
 
- на реглете по 110/66 стандарду са контролом притиска и 
ножићем за сечење вишка кабла  

Impact tool за спајање кабла 
 
- на Krone реглете 

 

Multi-pair impact tool за истовремено спајање 5 парица 
на 110 реглете 

 

Impact tool за реглете по 66 и 88/110 стандардима 

   

UTP/STP стрипер и 110 impact tool 
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Универзални стрипер алат 
 
- за бланкирање UTP, FTP, SFTP, Coax, серијских, 
телефонских и др. каблова пречника 3 - 9 mm са 
подешавањем и сечицама као и ножићима за бланкирање flat 
кабла 

 

Стрипер за бланкирање коаксијалног кабла RG-
58/59/62 и др. са подешавањем 
 
- два различита модела 

 

 
 

 

 
 
 

Примери понуда алата и материјала за обраду и повезивање 

инсталационих каблова на конекторе 
 
 

Универзална супер-кримп кљешта са изменљивим 
врховима 
 
Оквир кљешта се купује независно од модула за кримповање. 

Модули постоје за укупно 22 различита типа конектора и 
можете их купити зависно од ваших потреба.  Споменућемо 
RJ-45 / 8-пинске, RJ-12 / 6- пинске, RJ-11 / 4- пинске, Coax 
RG-58, 59/62 за BNC / TNC, F-type конекторе за кабловску 
телевизију (CATV), N конекторе за coax RG-8/11 kabl (CFD-
400), затим за разне буксне (са и без изолације), хилзне, 
DB... 
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RJ-45 кљешта за кримповање 8-пинских конектора 

 

RJ-45 кљешта за кримповање 6/8-пинских конектора 
 
Комбинована кљешта намењена за кримповање RJ-45 
конектора за рачунарске мреже као и за кримповање 
телефонских конектора 

 

RJ-45 / RJ-12 / RJ-11 кљешта за кримповање 4/6/8-
пинских конектора  
 
Комбинована кљешта која це одлицно послужити за 
кримповање свих типова RJ конектора у рацунарским и 
телефонским инсталацијама 

 

RJ-45 / RJ-12 / RJ-11 кљешта за кримповање 4/6/8-
пинских конектора  
 

Комбинована кљешта за кримповање свих типова RJ 
конектора у рачунарским и телефонским инсталацијама 
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IDC кљешта за кримповање HDD/FDD каблова 

 

Кљешта за кримповање D-SUB V.35 конектора 

 

 
 

KRONE LSA-PLUS компоненте 
 

Саставна 10-парична реглета 

 

Раставна 10-парична реглета 

 

Реглета са уземљењем 

 

Трополни осигурачи 

 

Носачи реглета 

 

Кутије за реглете 
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Екстерне кутије 

 

Кабинети 

 

 
 

МОДУЛИ 
 

MODUL RJ-45 KAT. 5E 
- спајање кабла без алата 

 
Пројектовани су за најзахтевније примене у данашњим 
рачунарским и комуникационим мрежама са великим 
маргинама које гарантују пренос GIGABIT 1000Base-T 
протокола на 10/100/1000 Mb/s и сигурну експлоатацију 
током година. Прошли су најригорознија тестирања приликом 
производње. UTP кабл се спаја без алата ('на клик'). Монтажа 
је крајње једноставна тако да иако немате никавог искуства 
инсталацију ћете урадити са лакоћом. Спој кабла је у 
потпуности заштицен од спољашњих утицаја (влаге и 
прашине) и ограничено је савијање кабла на споју. 
Распредање кабла је минимално пошто су ножици 
постављени уз сам порт. Све то гарантује заиста врхунске 
карактеристике па није чудно што модули имају системску 
гаранцију од 15 година. Можете бирати измеду T568A и 
T568B распореда парица чије су боје јасно назначене на 
модулима. Модули постоје у 6 различитих боја (БЕЛА, ЖУТА, 
ЦРВЕНА, ЗЕЛЕНА, ПЛАВА, ЦРНА) што доприноси лакшем 
обележавању и прегледнијој инсталацији. Паковања су по 10 
комада а у оквиру паковања добијате упутство и малу 
полугицу (Snap tool – као код Panduit-a) за лакшу 
терминацију. 
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MODUL RJ-45 KAT. 5E, реглете по 110 стандарду 
- потребан алат 
 
Поседује реглете у складу са 110 стандардом на које се кабл 
спаја уз коришцење одговарајуцег 'Punch down' алата за 
терминацију као што можете видети на следецој 
АНИМАЦИЈИ. Можете бирати измеду T568A и T568B 
распореда боја. Такоде поседује врхунски квалитет израде и 
одличне карактеристике. 

 

MODUL RJ-45 KAT. 5E - спајање кабла без алата 
 
Fully Shielded 
 
Спој кабла је ширмован свих 360 степени (Fully Shielded) тако 
да је максимално заштицен од спољашњих електро-
магнетних сметњи. FTP / SFTP кабл се спаја без алата. Све 
остале карактеристике су идентичне као код UTP (Unshielded) 
модула. 

 

ОСТАЛИ МОДУЛИ 
 
RJ-12 телефонски / ISDN модул 4/6-пина, Coax 
BNC/BNC, F/F CATV, RCA/RCA Voice/Audio, Fiber SC/SC 
модул, In-Line coupler модул, BLANK модул, Telephone 
Privacy/Security модул  
 
Модули за друге типове каблова и дуге намене: RJ-12 
телефонски / ISDN модул са 4/6 пина, Coax BNC/BNC модул 
за IBM 3270 терминалске мреже, F/F модул за кабловску TV 
мрежу, RCA/RCA модул за аудио/видео опрему, fiber SC/SC 
модул, In-Line coupler модул за наставак два UTP кабла, 
telephone privacy/security модул за дељење телефонске 
линије од стране више корисника и наравно, blanko модул за 
неискоришћене слотове. Омогућена је максимална 
флексибилност приликом избора потребног броја и типова 
портова на утичницама и patch панелима. 

 
 

    

    

 
 

АНТЕНСКЕ КОМПОНЕНТЕ 
 

RP-SMA male антенски конектор за кабл CFD / MRC-200 
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RP-SMA female антенски конектор за кабл CFD / MRC-200 

 

SMA male антенски конектор за кабл CFD / MRC-200 

 

N male антенски конектор за кабл CFD / MRC-200 

 

N female антенски конектор за кабл CFD / MRC-200 

 

N male антенски конектор за кабл CFD / MRC-400 
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RP-TNC male конектор за кабл CFD / MRC-200 

 

RP-TNC female конектор за кабл CFD / MRC-200 

 

N female антенски конектор за кабл CFD / MRC-400 

 

RP-TNC male конектор за кабл CFD / MRC-400 

 

MMCX конектор за кабл CFD-100/110 

 

IPEX - U.FL конектор за кабл CFD-100/110 
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Адаптер N male на N male 

 

Адаптер N female на N female 

 

Адаптер r RP-SMA male на N male 

 

 
 
 
________________________________________________________________________ 

Izvor informacija:  http://www.netiks.co.yu/ 
 

http://www.netiks.co.yu/

