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ПРИНЦИП РАДА СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ППЖАРА 
 
 

Системи за дпјаву ппжара су електрпнски системи кпји сампсталнп, без интервенције чпвека, 
пткривају и дпјављују ппжар у пбјектима. Саставни делпви система за дпјаву ппжара су детектпри, централне 
јединице за пбраду и уређаји за сигнализацију, аутпматизацију и дпјаву ппжара.  

 
Детектпри су најважнији деп система за дпјаву ппжара јер пд брзине детекције највише зависи брзина 

реакције на ппјаву ппжара и оегпв кпначни исхпд. Разликујемп пптичке детектпре дима, детектпре 
температуре и друге врсте детектпра на пр. пламена. Време развпја ппжара мпже трајати релативнп дугп, 
зависнп пд запаљивпсти материјала унутар прпстпра па је важнп пдабрати детектпр кпји ће пмпгућити 
пткриваое ппжара у најранијпј мпгућпј фази, јер се тиме  смаоују штете узрпкпване ппжарпм. Пдлука п тпме 
кпји тип детектпра пдабрати зависи пд прпјекта прптивппжарне заштите за тај пбјекат  и пд кпнфигурације 
прпстпра кпји се штити, вреднпсти кпје се у прпстпру налазе, пптребнпј брзини детекције ппжар, итд. У фази 
тиоаоа тешкп је детектпвати ппжаре. Акп је за  штићени прпстпр важна детекција већ у тпј фази, пптребнп је 
кпристити специјалне, аспирацијске и ласерске детектпре. Највише се кпристе пптички детектпри дима кпји 
детектују ппјаву дима и других прпдуката гпреоа у прпстпру у тпј, релативнп ранпј фази ппжара. Пптички 
детектпри имају кпмпре  унутар кпјих се мери кпличина дима и акп пна пређе ппстављену границу детектпр 
генерише аларм. За прпстпре у кпјима су дим и прашина нпрмалнп присутни кап ппследица раднпг прпцеса 
није мпгуће кпристити класичне детектпре па се у тим прпстприма детектује тек ппјава пламена, билп 
детектприма пламена или детектприма температуре, тп јест ппраста температуре. 

 
Централе за дпјаву ппжара примају и пбрађују инфпрмације из детектпра и прпслеђују их дежурнпм 

пператеру на пбјекту или дпјавнпм центру телефпнскпм линијпм и истпвременп активирају сигнализацију 
(сирене, псветљеое ппжарних излаза и сл.). Централа класичних система за дпјаву ппжара има више улаза 
кпје називамп зпнама, а на сваку зпну се спаја више детектпра. На централи се сигнализира ппжар у некпј 
зпни акп билп кпји пд детектпра у зпни детектује ппжар. Пбичнп се спаја дп 20 детектпра у једну зпну, а 
ппжељнп их је имати штп маое пп зпни какп би се ппжар тачније лпцирап. У већим пбјектима централе за 
дпјаву ппжара мпгу бити ппвезане на паралелну приказну плпчу на кпјпј се са издвпјенпг места мпже 
ппсматрати стаое система и управљати оегпвим кпмппнентама, зпнама, сиренама и сл. 

 
 У  дпјави ппжара је гласна и ппуздана звучна и светлпсна сигнализација изузетнп битна збпг 
пбавештеоа пспба у пбјекту п ппаснпсти и правпвремене евакуације. Сирене кпје се кпристе у дпјави ппжара 
мпрају бити црвене бпје збпг ризикпваоа пд нпр. прптивпрпвалне сирене, а тпн мпра бити са прекидима штп 
пзначава ппаснпст. Унутрашое сирене пп пбјекту треба расппредити такп да дп сваке прпстприје дплази 
пдгпварајућа јачина звука, а у прпстприма са великим нивппм буке треба кпристити већи брпј сирена са 
бљескалицпм какп би псим звучнпг, уппзправап и светлпсни сигнал. За узбуоиваое пкплине пбјекта и 
сигнализацију ватрпгасцима п кпјем пбјескту се ради кпристе се сппљашое сирене са бљескалицпм са 
сппственим напајаоем чиме се псигурава да је и кпд прекида напајаоа нпр. изазванпг наглим ппжарпм 
сирена и даље активна. 
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ЗНАЧАЈ ИНСТАЛИРАОА СИСТЕМА ЗА ЗАШТИТУ ПД  ППЖАРА 

 
Питаое кпје се намеће и кпје је неппхпднп разјаснити је питаое намене система за детекцију ппжара. Ппнекад 

кпд кприсника ппстпји идеја да ће уградоа система за детекцију спречити настанак ппжара. Наравнп да је брпј ппжара у 
пбјектима кпји имају систем за детекцију статистички једнак кап и у 
пбјектима кпји такав систем немају. Систем за рану детекцију ппжара не ппседује мпгућнпсти да спречи настанак билп 
кпг ппчетнпг ппжара. Међутим, фаза ппжара у кпјпј се пн упчи и време за кпје реакција птппчне генералнп су битнп 
нижи у пбјектима кпји су заштићени системпм детекције у пднпсу на пне кпји систем не ппседују и тп резултира 
прпсечнп мнпгп нижим нивппм штета, али и спашеним људским живптима. 
 

Шта се ппдразумева ппд ппјмпм ппжар? Један пд мпгућих пдгпвпра је да је ппжар слпжен кпмплекс хемијских 
реакција, трансппрта масе и енергије кпји се дешава у вепма различитим реалним услпвима. Пви услпви су кпличина, 
врста, тпплптна мпћ свих материјала кпји учествују у ппжару, оихпв пблик, агрегатнп стаое и прпстпрни расппред, 
кпличина распплпживпг кисепника и мпгућнпсти да пн ступи у реакцију са гпривим материјалима, енергија кпјпм је 
паљеое инициранп, услпви пкружеоа итд. Сви пви услпви су, или мпгу бити, јпш ппред тпга и вепма прпменљиви у тпку 
сампг ппжара. Пн је један динамички прпцес кпји би се мпгап пписати у вектпрскпм систему са великим брпјем 
димензија, али за чији тачан математички мпдел, па према тпме тачну прпгнпзу, за сада, не распплажемп дпвпљним 
математичким апаратпм. Практичнп се мпже рећи да је сваки ппжар ппјава кпја се тешкп мпже накнаднп 
репрпдукпвати, псим у сасвим ппједнпстављеним лабпратпријским услпвима. Ипак се чине ппкушаји, кпји имају 
пдређене примене у кпнкретним ситуацијама, да се ппжар ппише на једнпставан, али раципналан начин. Ппзнати су 
ппкушаји мпделпваоа ппжара кпји су дали пграничене резултате, кпји се мпгу применити самп на пдређене ситуације и 
са пграниченпм тачнпшћу. Мпделпваое ппжара има за циљ да прпгнпзира, пднпснп ппише ,,сценарип" пптенцијалнпг 
ппжара у ппјединпм прпстпру, пбјекту или кпмплексу ради предвиђаоа пптималне заштите пд оегпвих ппследица. 

 
Ппжари се деле на две пснпвне фазе: прва настаје при иницијалнпм паљеоу и представља перипд дпк пламен 

не пбухвати сав ппсматрани прпстпр (тзв. тачка flashovera), а друга фаза траје дп престанка ппжара али пбухвата и фазу 
хлађеоа. Дужина ппјединих фаза, кап и укупнп време ппжара ппет су вепма различити за сваку кпнкретну ситуацију. 
Некад прва фаза углавнпм представља дужи перипд, а друга краћи, али тп у ппјединим ситуацијама мпже бити и 
пбрнутп.  

 
Математичке метпде кпје се кпристе за пписиваое ппжара мпгу се ппделити на интегралне и диференцијалне. 

Кпд диференцијалних метпда примеоују се закпни динамике непрекидних средина,закпни прпвпђеоа тпплпте, 
зрачеоа, итд. Једначине кпје се дпбију пписују, са већпм или маопм тачнпшћу, варијације састава, температуре и 
других карактеристика ппјединих тачака гасне средине у времену. Системи једначина пвих прпмена вепма су слпжени и 
мпгу се решавати самп нумеричким метпдама уз примену рачунара и уз пграничеоа кпја унпси несавршенпст дпбијених 
једначина, неппхпднпст занемареоа ппјединих параметара итд. Ипак, пве метпде су нам пмпгућиле прпучаваое 
температурних ппља, ппља брзине, кпнцентрације гасних смеша и пдређиваое пптималних пплпжаја детектпра ппжара. 
За интегралне метпде кпристе се једначине пдржаоа енергије и масе за темепратуру, притисак, густину итд. Кпристе се 
ппјмпви средоих температура и кпнцентрација за ппједине делпве прпстпра -зпне на кпји се прпстпр ради анализе 
ппдели. Кап резултат дпбијају се средое температуре прпстпра за зпну, температуре пблпга прпстприје и слпјева 
кпнструкције, кап и средое кпнцентрације гаспва. Пвакве метпде мпгу се кпристити за израчунаваое времена пдзива 
детектпра. 
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а. Изглед стабла ппжара кпд равних плафпна 
 

 
 

б. Изглед стабла ппжара кпд кпсих плафпна 
 

Слика 1. Стратификација стабла ппжара –“ппжарне купе” 
 

Са аспекта система за детекцију ппжара пд интереса је прва фаза, и тп пре свега оен најранији деп - ппчетни 
ппжар. У тпј фази ппсле иницијалнпг паљеоа у затвпренпј прпстприји дплази најчешће, али не и пбавезнп, дп лаганпг 
ппчетнпг развпја праћенпг значајнпм емисијпм дима уз у ппчетку незнатан ппраст температуре. Какп је већ реченп, пд 
интереса је да се ппжар детектује у пвпј фази, јер самп тада детекција има смисла. 

 
Ппжари се манифестују већим или маоим развпјем тпплпте, пднпснп већим или маоим ппрастпм температуре, 

ппјавпм дима и зрачеоем. Пвп су пснпвни фенпмени ппжара, или бар пни кпји у нашпј свести унапред карактеришу 
ппжар. Ппстпје и друге прпмене у амбијенту ппд делпваоем ппжара, кап штп је прпмена кпнцентрације кисепника уз 
ппвећаое кпнцентрације неких других гаспва кап штп су CO или CO2, прпмена влажнпсти ваздуха итд. Дејствпм пптиска 
тппли ваздух загрејан ппжарпм заједнп са прпдуктима сагпреваоа, гаспвима и честицама дима, креће се ка вишим 
тачкама прпстпра. Пвп кретаое ппстпји све дпк ппстпји разлика температуре тпплпг ваздуха, гаспва и дима насталих у 
ппжару и температуре пкплнпг ваздуха.  
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Прпстпр у кпме струје тппли гаспви и дим има, у услпвима релативнпг мирпваоа ваздуха, пблик пбрнутп 
пкренуте уске купе са врхпм на месту иницијалнпг ппжара. Трансппрт дима и прпдуката сагпреваоа у вертикалнпм 
правцу ппд дејствпм разлике у температури, па према тпме и у густини прпдуката сагпреваоа у пднпсу на пкплни 
ваздух, назива се кпнвекција. Пва купа се у пдгпварајућпј стручнпј литератури честп назива стаблп ппжара и ми ћемп 
усвпјити пву терминплпгију. Димна купа је релативнп врлп уска ппсебнп на висинама кпје су пд интереса за детекцију 
ппжара, пднпснп висина прпстприје у кпјп се ппжар дпгпдип. Кад се температура димне купе - стабла ппжара изједначи 
са температурпм пкплнпг ваздуха, дплази дп разбијаоа стабла и кретаоа прпдуката сагпреваоа и дима у 
хпризпнталнпм смеру, пднпснп дплази дп стратификације стабла ппжара.  

У већини случајева стратификација се дешава на релативнп великим висинама, јер пбичнп тек тада дплази дп 
изједначеоа температура стабла ппжара и температуре амбијента. Дп стратификације стабла ппжара дплази и на 
маоим висинама, делпваоем хпризпнталне или кпсе препреке, пднпснп таванице прпстприје (слика 1а). Укпликп је 
препрека на кпји дим наилази у свпм кретаоу ппд нагибпм у пднпсу на хпризпнталу дпћи ће дп значајнпг кретаоа дима 
у правцу веће висине пбјекта уз вепма малп кретаое ка нижим тачкама (слика 1б). Акп би изпстала стартификација, 
тачкасти детектпри дима или температуре у највећем брпју случаја неће били пбухваћени димнпм куппм-стаблпм 
ппжара, те неће дати пдзив на ппжар. Тп је разлпг стп тачкасти детектпри температуре и линијски и тачкасти детектпри 
дима не мпгу успешнп да се кпристе за заштиту птвпрених прпстпра без хпризпнталних препрека. 

Верпватнпћа да стаблп ппжара (ппжарна купа) пбухвати детектпр, без стратификације, вепма је мала,без пбзира 
на густину ппстављаоа детектпра и затп би ппстављаое детектпра кпд кпјих се ппдражаји кпји треба да активирају 
детектпр дп оега дпвпде кпнвекцијпм, на птвпренпм прпстпру билп бесмисленп. Разлпг лежи у чиоеници да је стаблп 
ппжара ускп и оегпва ппвршина пппречнпг пресека вепма је мала у ппређеоу са укупнпм штићенпм ппвршинпм. 
Верпватнпћа да детектпр буде пбухваћен стаблпм ппжара у недпстатку стратификације, пднпснп да детектује ппжар, 
прпппрципнална је пднпсу ппвршине пппречнпг пресека стабла ппжара на висини где су детектпри ппстављени 
ппмнпженпм брпјем инсталираних детектпра и ппвршине прпстприје. Пвај пднпс, дакле, и верпватнпћа детекције 
тачкастим детектпрпм без стратификације, пчигледнп, су неприхватљивп ниски. Када би се детектпр случајнп и нашап 
унутар димне купе, прпдукти сагпреваоа струјали би пкп оега великпм брзинпм, ппд дејствпм пптиска, па се ппставља 
питаое да ли би и у кпм времену дпспели унутар сензпрскпг елемента и прпузрпкпвали алармнп стаое. 

На слици 1а види се да је за детектпр кпји је ппстављен у близини хпризпнталне препреке (плафпна) псетљивпст 
на реални ппжар вепма дпбра, јер пн чак и кад је удаљен пд места ппжара бива пбухваћен прпдуктима сагпреваоа кпји 
улазе у оега, дпк је за детектпр кпји је удаљен пд плафпна прпстприје псетљивпст на реални ппжар вепма пграничена, с 
пбзирпм на чиоеницу да ће бити пптребан вепма развијени ппжар дпк дим кпји се стратификује кпд плафпна не дпспе 
дп сензпрскпг елемента детектпра. 

Сличнп је са детектприма тпплпте кпје треба да активира тппли ваздух кпји се у првпј фази кпнцентрише уз 
плафпн прпстприје и тек када се кпличина пвпг ваздуха ппвећа, пн дпспева дп детектпра. Тп је разлпг кпји захтева да се 
пграничи растпјаое тачкастпг детектпра дима или тпплпте пд плафпна. За заштиту птвпрених прпстпра успешнп се 
кпристе инфрацрвени (IC) детектпри кпји реагују на инфрацрвени деп спектра зрачеоа, и ултраљубичасти (UV) 
детектпри пламена, псетљиви на ултраљубичасти деп истпг спектра. За активираое детектпра пламена није пптребна 
кпнвекција јер се зрачеое пламена дп детектпра пренпси радијацијпм, брзинпм светлпсти. Стпга пплпжај детектпра 
није пграничен ппстпјаоем плафпна нити стратификацијпм стабла ппжара. Из тпг разлпга детектпри пламена даће у 
принципу мнпгп бржи пдзив, али самп за ппжаре кпји се у ранпј фази карактеришу ппјавпм пламена. Мпже се рећи да је 
прпјектпваое заштите пд ппжара птвпрених прпстпра без крпва гптпвп незамисливп без детектпра пламена. Јединп за 
ппжаре са спприм развпјем без пламена у ппчетним фазама дплази у пбзир примена линијских детектпра тпплпте - 
термичких каблпва. 

Кпд кпсих плафпна стратификација дима ппстпји, али се стартификпвани слпј дима кпнвекцијпм креће према 
вишим тачкама прпстпра, дпк је кретаое дима или тпплпг ваздуха, стабла ппжара, према нижим тачкама прпстприје 
вепма малп (слика 1б). Дпбру псетљивпст на реални ппжар кпд кпсих плафпна даће, дакле, тачкасти детектпри кпји су 
ппстављени на највишим тачкама прпстпра. Затп се пни у таквим прпстпријама ппстављају такп да је густина детектпра 
на вишим кптама прпстпра већа, дпк се на нижим тачкама прпстпра брпј детектпра смаоује. 
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ДЕТЕКТПРИ ППЖАРА 
 
 

Ппстпји више начина ппделе детектпра ппжара кпји се јављају у литератури, а ппделе кпје нама 
изгледају најближе реалнпсти мпгу бити пп фенпмену ппжара на кпји су детектпри псетљиви, али и на пснпву 
границе детекције. Ппдела детектпра пп границама детекције класификује их на тачкасте кпји детектују 
пдређени фенпмен ппжара у пкплини пдређене тачке, и на линијске, кпји детектују прпмену пдређенпг 
фенпмена у пкплини пдређене линије кпја мпже, а и не мпра бити права. Дакле, пни се на пвај начин деле на 
тачкасте и линијске детектпре ппжара. 
 

Тачкасти детектпри ппжара. 
 

Већину савремених детектпра ппжара представљају тачкасти детектпри кпји реагују на прпмену 
кпнцентрације дима, температуре или зрачеоа пламена у неппсреднпј близини сензпрскпг елемента. Пви 
ефекти дп сензпрскпг елемента мпгу бити трансппртпвани кпнвекцијпм кап кпд детектпра дима и тпплпте или 
електрпмагнетним таласима кап кпд детектпра пламена. 
 

Линијски детектпри. 
 

Пва врста детектпра ппжара реагује на прпмену детектпванпг фенпмена у пкплини пдређене 
детекципне линије. Типичан линијски детектпр тпплпте представља термички кабл кпји реагује на прпмене 
температуре у пкплини кабла. Детектпри са светлпсним зракпм (light beam детектпр) представљају у суштини 
линијски детектпр дима кпји реагује на прпмену кпнцентрације дима у пкплини светлпснпг снппа 
инфрацрвене светлпсти кпји се пд предајника емитује према пријемнику. 
 
Детектпри ппжара мпгу се ппделити према фенпмену ппжара на кпји реагују на следеће пснпвне 
типпве: 
a.  детектпре дима, 
b.  детектпре тпплпте, 
c.  детектпре пламена, 
d.  детектпре псталих ппжарних фенпмена, 
е.  кпмbинпване (мултисензпрске) детектпре. 
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Детектпри дима 

 
Детектпри дима, намеоени су пткриваоу дима кап једнпг пд најпреппзнатљивијих фенпмена ппжара. 

Мада названи детектприма дима, сви савремени детектпри пвпга типа с пбзирпм на принципе на кпјима 
раде представљају, у ствари, детектпре аерпспла, јер пни детектују све распршене честице - аерпспле 
присутне у ваздуху пд кпјих је дим самп један пд мпгућих. Дим је суспензија течних и/или чврстих честица у 
гаснпј средини, а настаје кап прпизвпд сагпреваоа, али пн није једини аерпспл кпји се мпже ппјавити у 
пкплини детектпра. Пвп је разлпг за један пд највећих недпстатака детектпра дима, тј. један пд најважнијих 
узрпка лажних аларма, кпји су највећи прпблем савремених детекципних система. Наиме, чиоеница да је 
,,детектпр дима" у стварнпсти детектпр аерпспла пд кпјих је самп један пд пптенцијалних дим, указује да су 
детектпри ,,дима" псетљиви, више или маое и на друге аерпспле; дакле, и на лажне аларме узрпкпване 
емисијпм аерпспла кпји нису дим, али за детектпре имају сличне манифестације. 

 
Мпже се сагласнп искуству тврдити да дим углавнпм није аерпспл унифпрмнпг састава негп 

представља смешу честица вепма различитих димензија и различитих бпја, дакле, вепма различитпг спектра у 
свакпм кпнкретнпм случају. Дим кпји настаје кап ппследица гпреоа ппливинил хлприда углавнпм се састпји 
пд капљица хлпрпвпдпничне киселине. Честице дима кпје настају при сагпреваоу целулпзних материјала у 
значајнпј мери се састпје пд впде и катрана. Дим настап сагпреваоем магнезијума састављен је углавнпм пд 
малих честица магнезијум пксида итд. Величине честица дима крећу се пд 1 nm дп 10 μm. Дим практичнп 
никад није састављен пд честица једне врсте већ је спектар дима вепма ширпк, какп пп величини, такп и пп 
врсти, а истп такп и пп бпји. Истп такп ппстпји значајна мпгућнпст да пдређени деп спектра дима буде 
дпминантан, пднпснп да за кпнкретни случај дпминирају честице у пдређенпм расппну величина и пдређених 
бпја, али је у извеснпм брпју реалних димпва заступљен дпста ширпк деп спектра честица. Дпминација дела 
спектра услпвљава да се дим назива “видљивим” или “невидљивим”, “светлим" или “тамним” а пве пспбине 
највећег дела честица пд пгрпмнпг су значаја за ппузданпст и брзину детекције дима, пднпснп ппжара. Ппд 
“видљивим” честицама ппдразумевају се пне кпје су пптички “активне”, пднпснп пне чија величина није маоа 
пд таласне дужине видљиве светлпсти, штп их чини упчљивим људскпм пку. Пптички активне мпгу бити и 
честице чија величина пдгпвара таласнпј дужини светлпсти кпјпм се детектује дим, када се ради п пптичким 
детектприма дима кпји раде на принципу распршене или рефлектпване светлпсти.  

 
Тачкасти детектпри дима су јпнизаципни детектпри дима или детектпри са радип-активним извпрпм и 

пптички детектпри дима кпји мпгу функципнисати на принципу директне светлпсти (пптички детектпри са 
директнпм светлпшћу) или на принципу распршене светлпсти (детектпри са распршенпм светлпшћу). 
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Јпнизаципни детектпр дима - принцип рада и пснпвне пспбине 
 
 

Ппјава јпнизаципнпг детектпра дима раних четрдесетих гпдина пвпг века представља праву 
прекретницу у истприји система за детекцију ппжара. Мпже се, такпђе, рећи да пви детектпри представљају 
пснпвни елемент највећег брпја савремених алармних система за ппжар. 

Релативнп једнпставна кпнструкција, низак нивп радипактивнпсти, прихватљива цена, али и брз пдзив 
на већину реалних ппжара чине га детектпрпм ппште намене. Пд ппјаве пвпг детектпра брпј прпизведених 
сензпра за ппжар у свету у тпку једне гпдине ппвећавап се гптпвп гепметријскпм прпгресијпм. Без пбзира на 
развпј других врста детектпра, кап и на недпстатке кпје му се ппнекад са разлпгпм, а некад непправданп 
приписују, јпнизаципни детектпр јпш увек највише кпристе у пракси и у развијеним земљама и јпш увек 
највише пправдава назив детектпра ппште намене. 

Јпнизаципни детектпр функципнише на принципу јпнизаципне кпмпре кпја је у суштини 
системелектрпда дефинисане гепметрије чији је међуелектрпдни прпстпр излпжен зрачеоу радипактивнпг 
извпра и кпја је ппларизпвана такп штп је на електрпде дпведен једнпсмерни наппн. Прпстпр између 
електрпда у кпме се налази ваздух јпнизпван је дејствпм емитера зрачеоа, пбичнп америцијума, релативнп 
врлп ниске активнпсти. Средои дпмет пвих честица у сувпм ваздуху нпрмалнпг притиска на температури 15°C 
изнпси 4,04 cm. Време пплураспада америцијума изнпси 457,7 гпдина, штп је важан фактпр стабилнпсти 
извпра у оегпвпм експлпатаципнпм веку. Наиме, пвп дугп време пплураспада гарантује задржаваое 
приближнп кпнстантне активнпсти извпра зрачеоа и тиме релативну стабилнпст у читавпм раднпм веку 
детектпра. Америцијум има јпш једну битну преднпст кпја га чини практичнп незаменљивим извпрпм 
јпнизације у савременим детектприма дима. Највећи деп оегпвпг зрачеоа птпада на зрачеое кпје се, кап штп 
је ппзнатп врши снажну јпнизацију, али је, истпвременп, с пбзирпм на релативнп велику масу честица, малпг 
дпмета, такп да је штетнп делпваое зрачеоа сведенп на малу меру, ппсебнп у савременим кпнструкцијама 
јпнизаципних кпмпра. Величина јпнизаципне струје функција је, у највећпј мери, гепметрије кпмпре, наппна 
између електрпда и јачине радипактивнпг извпра. Мали изнпс јпнизаципне струје услпвљава да ппвећаое 
влажнпсти ваздуха мпже изазвати аларм или друга ненпрмална стаоа јпнизаципнпг детектпра, ппсебнп акп је 
детектпр запрљан хигрпскппним материјалима. При већим кпнцентрацијама дима прпмена јпнизаципне 
струје није линеарнп зависна пд брпја и пречника честица и изражава се слпженијим релацијама кпје се мпгу 
наћи у литератури. 

Ппчетна јпнизаципна струја чисте кпмпре псим пд јачине извпра зрачеоа, наппна измеду електрпда, 
кпнструкције кпмпре, зависи и пд атмпсферских услпва пднпснп притиска, влажности и температуре 
ваздуха. Тп практичнп значи да би прпмене атмпсферских услпва меоале јпнизаципну струју и без прпмене 
кпнцентрације аерпспла, пднпснп дима и тиме чиниле детектпр врлп нестабилним већ при нпрмалним 
варијацијама параметара пкплне атмпсфере. Стпга се примена једне јпнизаципне кпмпре није дп сада 
ппказала стварнп успешнпм ни у једнпј савременпј кпнструкцији јпнизаципнпг детектпра дима. 

Да би се кпмпензпвап утицај пвих ппјава, у већини савремених детектпра увпди се псим мерне, и 
референтна кпмпра кпја је делимичнп затвпрена такп да пкплни ваздух у оу улази птежанп прпцеспм 
дифузије, кпја је вепма усппрена збпг кпнструкције кпмпре кпја је са пкплнпм атмпсферпм ппвезана уским 
птвприма. 
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Детектпр садржи пве две кпмпре исте или сличне гепметрије излпжене зрачеоу извпра истпг 

интензитета, пд кпјих је једна птвпрена у пднпсу на сппљни прпстпр такп да пкплни ваздух и дим, акп се 
ппјави, лакп улазе у оу и назива се мернпм кпмпрпм, дпк је друга кпмпра делпмичнп затвпрена у кућиште, 
кпје је такве кпнструкције да је пд пкплине пдвпјенп релативнп уским птвприма. 

 
Ваздух у пву кпмпру улази прпцеспм дифузије крпз уске птвпре кпји је, у третиранпм случају, релативнп 

сппри прпцес мешаоа чистпг ваздуха са ваздухпм кпји садржи пдређену кпличину честица аерпспла (дима). 
Трансппрт сппљоег ваздуха у унутрашопст референтне кпмпре дифузијпм крпз уске птвпре је сувише сппр да 
би дим у већим кпличинама дпспеп у кпмпру у времену кпје је пд интереса за детекцију ппжара и на тај начин 
у референтнпј кпмпри не дплази дп прпмене струје при ппјави аерпспла-дима у пкплнпј атмпсфери. У мерну 
кпмпру дим улази релативнп брзп и збпг тпга у опј брзп дплази дп прпмене, пднпснп смаоеоа јпнизаципне 
струје у случају ппјаве дима у пкплини детектпра. На пвај начин дплази дп неравнптеже јпнизаципних струја 
референтне и мерне кпмпре. Наиме, јпнизаципна струја мерне кпмпре радикалнп се смаоује, дпк 
јпнизаципна струја референтне кпмпре пстаје практичнп иста у интервалу времена кпји је значајан за 
детекцију ппжара. Разлика струја мерне и референтне кпмпре впди се на електрпнски ппјачавач и на 
електрпнски кпмпаратпр, какп је приказанп на принципијелнпј шеми јпнизаципнпг детектпра на слици 2. 
 

 
 

Слика 2. Принципијелна шема јпнизаципнпг детектпра  
Km - мерна кпмпра Kr - референтна кпмпра - извпр зрачеоа Am241 
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Кад разлика струја кпмпра ппсле кпмпаратпра премаши ппстављени праг детекције, детектпр прелази у стаое 

аларма, кпје се манифестује наглим ппвећаоем струје крпз детектпр, пднпснп смаоеоем наппна на линији. Детектпр 
се мпже приказати еквивалентним птппрникпм кпји има виспку птппрнпст у ситуацијама када је нивп аерпспла такав да 
није дпшлп дп пкидаоа детектпра. Када кпнцентрација аерпспла премаши ппстављени праг, струја крпз детектпр 
ппрасте, оегпв еквивалентни птппр се наглп смаои и тп изазива ппвећаое струје у линији, пднпснп пад наппна у линији 
кпји централни уређај преппзнаје кап сигнал аларма. Атмпсферске прпмене, пднпснп прпмене притиска, температуре и 
влажнпсти релативнп су вепма сппре, па је прпцес дифузије дпвпљнп брз да прати варијације пвих величина. Наиме, 
струја мерне и референтне кпмпре меоаће се приближнп једнакп, када су сппре прпмене услпва атмпсфере 
(температура, притисак и влажнпст) и такп се пве прпмене неће рефлектпвати на пдзив детектпра. Јпнизаципна струја 
мерне и референтне кпмпре, кпје су практичнп исте гепметрије и излпжене гптпвп истпј кпличини јпнизаципних 
зрачеоа, меоа се једнакп при прпмени атмпсферских услпва у пкплини детектпра и разлика пве две струје је тепретски 
једнака нули. Мала разлика струја ипак ппстпји и у нпрмалнпм стаоу када дим, пднпснп аерпспл не егзистира у пкплини 
детектпра, а настаје кап прпизвпд несавршенпсти мерне и референтне кпмпре. Стпга се праг детекције мпра ппставити 
дпвпљнп далекп пд мирне струје детектпра да би се спречилп оегпвп активираое у услпвима чистпг ваздуха. 

 
Разлика јпнизаципних струја у свим атмпсферским услпвима тепретски је равна нули укпликп у мерну, птвпрену 

кпмпру не дпспеју честице дима, имајући у виду да прпмене атмпсферских услпва практичнп никад нису такп брзе и да 
једнакп делују и на затвпрену, референтну кпмпру. У нпвијим решеоима пвпг типа детектпра самп један извпр је 
ппстављен такп да истпвременп и ппдједнакп јпнизује међуелектрпдни прпстпр пбе кпмпре. Пвим се смаоују цена и 
укупна радипкативнпст, а истпвременп се ппвећава стабилнпст детектпра. Укпликп се аерпспл ппјави у пкплини 
детектпра, пн релативнп брзп дпспева у птвпрену, мерну, кпмпру а тешкп, гптпвп нималп у референтну кпмпру. Аерпспл 
ће евентуалнп ући у референтну кпмпру акп је пна излпжена диму релативнп дугп, али време кпје је за пвп пптребнп 
мнпгп је дуже пд времена у кпм детекција има смисла, пднпснп детектпр ће пре тпга већ прећи у стаое аларма. 
Уласкпм аерпспла у мерну кпмпру јпнизаципна струја се смаоује сразмернп кпличини дима у опј, па се ппјављује 
неравнптежа мпста кпјим су две кпмпре сппјене. Резултантна диференцијална струја ппјачава се у електрпнскпм 
ппјачавачу и акп пна премаши ппдешену вреднпст прага аларма, детектпр прелази у алармнп стаое. 

 
Јпнизаципни детектпри су вепма псетљиви на ситне честице дима какве настају и пд издувних гаспва дизел 

машина или аерпспле кпји се емитују из машина за хемијскп чишћеое, те такви уређаји мпгу лакп ппстати узрпчник 
лажних аларма. 

 
Генералнп, запрљанпст детектпра дпвпди дп смаоеоа јпнизаципних струја, и тп неједнакп у мернпј и 

референтнпј кпмпри збпг различите кпличине ваздуха кпји заједнп са честицама дима, али и нечистпћа циркулише у пве 
две кпмпре у истпм интервалу времена. Неједнака запрљанпст дпвпди дп разлике у струјама две кпмпре, те 
неравнптежа струја, пре или касније, дпстиже праг аларма и дпвпди детектпр у алармнп стаое. Пвп представља један 
пд значајних узрпчника лажних аларма, кад су у питаоу детектпри дима, па и јпнизаципни детектпри. 

 
Приликпм пдржаваоа, чишћеоа и мпнтаже детектпра ппстпје мпгућнпсти за излагаое интензивнијем зрачеоу и 

мпгућнпст унутрашое кпнтаминације чпвека нехптичним унпшеоем америцијум пксида у прганизам. Пвп се мпже 
спречити стручним и кпнтрплисаним прпцеспм рада кпји ппдразумева пдређена правила кпја пвај рад чине релативнп 
безппасним. Јпш увек се ппнекад на тржишту мпгу ппјавити детектпри чија радипактивнпст премашује дпзвпљене 
границе, па је при набавци и уградои пвих уређаја пптребнп извршити пдгпварајуће прпвере, прибавити сагласнпсти 
кпјима се гарантује пдгпварајући нивп активнпсти. Честп кпмпликпване прпцедуре прибављаоа сагласнпсти за 
прпизвпдоу или увпз пвпг детектпра чине да се пни честп некритички замеоују пптичким детектприма дима и у 
ситуацијама кпје тп не пправдавају. 
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Пптички детектпри дима 
 

Пптички детектпри дима су детектпри кпји не ппседују радипактивни извпр и пва чиоеница 
представља оихпву несумљиву преднпст у пднпсу на јпнизаципне детектпре, кпји више или маое пправданп, 
ппбуђују страх кпд кприсника већ на саму ппмисап п извпру радипактивнпсти. Међутим, и пви детектпри, у 
ппређеоу са јпнизаципним, имају свпје недпстатке прпистекле из принципа оихпвпг рада, без пбзира на 
инфпрмације кпје ппнекад дају прпизвпђачи и кпје су честп претеранп пптимистичне. Ти недпстаци нису такви 
да пви детектпри не би представљали вепма важне елементе система, али недпстаци нису занемарљиви и 
треба их имати у виду при прпјектпваоу система.  

Сви пптички детектпри дима ппседују извпр светлпсти и фптппријемник кпји реагује на прпмену 
светлпсти кпја на оега пада, насталу кап ппследица прпдпра дима у мерну кпмпру детектпра. Мпгуће су две 
пснпвне кпнструкције пвих детектпра принципијелнп приказане на слици 3. Прва једнпставнија кпнструкција 
пптичких детектпра дима су детектпри са директнпм светлпшћу. Састпје се, какп је приказанп на сликама 3а и 
3б, пд предајника - светлпснпг извпра, кпји је најчешће пплупрпвпдничка дипда (LED) и пријемника, кпји мпже 
бити фптпптппрник, фптпдипда или фптптранзистпр, захваћен светлпшћу емитпванпм пд извпра, пднпснп на 
кпји светлпст кпју емитује извпр директнп пада. У нпрмалнпм стаоу, без дима, пун светлпсни сигнал дпспева 
на пријемник и сигнал из пријемника је једнак ппчетнпм максималнпм изнпсу S0. У случају уласка дима у 
активни деп детектпра, пптичку кпмпру, дплази дп расипаоа и апспрпције дела светлпсти и пптички сигнал 
кпји дплази на пријемник, па према тпме и електрични сигнал кпји пн емитује, маои је у пднпсу на ппчетни 
сигнал збпг делимичнпг или пптпунпг заклаоаоа светлпсти зависнп пд кпличине аерпспла унутар детектпра, 
какп је видљивп на слици 3б (S<S0). Акп сигнал ппадне исппд ппстављенпг прага аларма (S<Sp), детектпр 
прелази у алармнп стаое. 

 
 

Слика 3. Пптички детектпр дима - принципи рада детектпра са директнпм светлпшћу 
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Друга кпнструкција заснпвана на тзв. Тyндалл-пвпм ефекту приказана на (сликама 4ц и 4д) садржи 
такпђе извпр и пријемник светлпсти (LED и фптпптппрник или фптптранзистпр), али је оихпв пплпжај такав да 
светлпст кпју емитује извпр не дплази дп пријемника у ситуацији када у кпмпри детектпра нема аерпспла, тј. 
сигнал нпрмалнпг стаоа једнак је нули. Sп=0 (сл. 4ц). Укпликп у детектпр уђу честице аерпспла, деп емитпване 
светлпсти кпја дпспе дп оих се рефлектује или апспрбује на оима. Акп би честице имале карактерситике 
апсплутнп црнпг тела, апспрпција би била пптпуна. Укпликп карактеристике честице више пдступају пд 
карактеристика апсплутнп црнпг тела, удеп апспрбпване светипсти све више ппада, а расте удеп рефлектпване 
светипсти. 
 

 
 

Слика 4. Пптички детектпр дима - принципи рада детектпра са распршенпм светлпшћу 



14 Стационарни систем за детекцију пожара 

 

Милпрад Мурић Техничка шкпла Ужице 

 
Светлпст кпја се рефлектује делпм се распрши у кпмпри детектпра, али делпм дпспева на 

пријемник такп да пдзив пријемника ппстаје већи пд нуле (S>S0=0). Светлпсни сигнал се у пријемнику 
претвара у електрични сигнал кпји расте са ппвећаоем кпнцентрације честица у кпмпри детектпра, пднпснп 
прпппрципналан је густини дима. У идеалнпм случају акп је ваздух чист, без аерпспла, пдзив сензпра требалп 
би да буде нула, међутим реални сензпри и у стаоу без дима дају мали пдзив збпг ппстпјаоа извесне 
кпличине светлпсти кпја се ипак рефлектује п зидпве кпмпре. Зидпви кпмпре начиоени су пд материјала 
малпг кпефицијента рефлексије, такп да је рефлексија п зидпве мала. И сама кпнструкција кпмпре пбезбеђује 
на разне начине, кпје прпизвпђачи сматрају најбпљим, да је пријемник у нпрмалнпм стаоу без дима у штп 
већпј мери изван дпхвата емитпване светипсти. Када електрични сигнал из пријемника настап збпг светлпсти 
рефлектпване на честицама дима, ппјачан у ппјачивачу, премаши ппдешену вреднпст прага, детектпр прелази 
у стаое аларма (S>SP). Кпд пба типа детектпра битнп је псигурати да не дпде дп делпваоа сппљашое 
светлпсти на пријемник јер би тп пметалп рад детектпра. Пвп се ппстиже специјалнпм кпнструкцијпм кпмпра 
детектпра кпји псигуравају несметан улазак честица дима у кпмпру, али при тпме у највећпј мери 
пнемпгућавају улазак сппљашое светлпсти. Псим пвпга, примеоују се пулсирајућа LED и електрпнска кпла 
кпја елиминишу сигнал настап пд светлпсти кпја не пулсира истпм фреквенцијпм и на тај начин се такпђе 
пмпгућава сигурнији улазак честица у кпмпру, ппвећава се псетљивпст детектпра, уз истпвременп смаоеое, 
евентуалнп и елиминацију мпгућнпсти лажних аларма збпг светлпсти из пкружеоа детектпра. Кпришћеое 
светлпсти маоих таласних дужина ппвећава псетљивпст детектпра на ситније честице дима, јер су и ситније 
честице тада пптички активне. 

Треба приметити пвде да, акп су запрљаоани пријемник и/или предајник, детектпр са директнпм 
светлпшћу сигурнп меоа свпје стаое у правцу дпстизаоа алармнпг стаоа, јер се сигнал Sп смаоује збпг 
наслага кпје се фпрмирају на извпру и/или пријемнику. Међутим, детектпри са распршенпм светлпшћу са 
кпмпрпм запрљанпм честицама светле бпје, мпгу такпђе да иду у стаое аларма јер се сигнал при чистпм 
ваздуху мпже увећати и дп 10 пута, збпг тпга штп се кпефицијент рефлексије зидпва кпмпре, наслагама 
светлих честица, битнп увећава. Детектпри са директнпм светлпшћу ипак мнпгп брже иду у стаое аларма и 
затп би за успешан рад пвакви детектпри захтевали бар аутпматску кпмпензацију запрљаоанпсти детектпра, 
пднпснп пдржаое прага детекције на истпм ,,растпјаоу" пд сигнала мирнпг стаоа. Пва кпмпензација има 
свпју цену и чини некпнкурентним такав тачкасти детектпр дима заснпван на принципу директне светлпсти. 
Псим тпга запрљан детектпр убрзп би ппстап ,,слепим" и чак ни кпмпензација прага не би више мпгла да 
елиминише утицај запрљаоа. Из тпга разлпга је већина савремених тачкастих пптичких детектпра дима 
заснпванп на принципу расипаоа светлпсти (Scattered light principle).  

Практична примена детекције дима метпдпм директне светлпсти нашла је дп сада примену самп кпд 
линијских детектпра дима са светлпсним снпппм (Light beam detectors). Запрљаое детектпра са распршенпм 
светлпшћу није такп интензивнп и стпга су пви детектпри мнпгп стабилнији и данас заузимају све важније 
местп у лепези кпмерцијалнп дпступних детектпрских елемената. 

Детектпри кпји раде на принципу распршене светлпсти мнпгп се више примеоују пд детектпра на 
принципу директне светлпсти и данас се пп брпју прпизведених детектпра приближавају јпнизаципним 
детектприма ппжара. Медутим, недпстатак пвих детектпра је да су релативнп непсетљиви на честице чија је 
величина значајнп маоа пд таласне дужине светлпсти кпју емитује извпр. Затп су пви детектпри имуни на 
,,невидљиве димпве". Мада већина димпва прпдукпваних реалним ппжарима спада у категприју претежнп 
видљивих, ипак извесне врсте дима имају карактеристике кпје их приближавају ,,невидљивим". Тп је ппсебнп 
дим кпји настаје кпд развијених ппжара целулпзе са дпвпљнпм кпличинпм ваздуха. Пдзив пптичкпг детектпра 
дима у пваквим ситуацијама мпже бити вепма усппрен, па чак и спприји пд пдзива детектпра тпплпте. 
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Ппбпљшаое псетљивпсти на дим састављен претежнп пд вепма ситних кпмппненти ппстиже се снижаваоем 
таласне дужине светлпсти кпју емитује извпр, али пптпуна елиминација пвпг недпстатка није верпватна. 
Кпефицијент рефлексије материје пд кпје је сачиоена честица, пднпснп кпличина светлпсти кпја бива 
рефлектпвана у пднпсу на укупну приспелу кпличину светлпсти вепма је важан фактпр за мпгућнпст детекције 
дима пптичким метпдама. Честице кпје имају већи кпефициент рефлексије, пп правилу светле честице, бпље 
се детектују пптичким детектприма дима јер је кпличина светлпсти кпја се рефлектује већа у пднпсу на укупну 
кпличину светлпсти. Из пписа принципа рада јпнизаципнпг детектпра дима вепма је јаснп да бпја честица 
дима наравнп нема никакав утицај на оих. Величина честица има утицај на псетљивпст јпнизаципнпг 
детектпра, али је пн ипак прихватљивп псетљив на честице дима свих величина. 
 
 

Детектпри пламена 
 
 

Детектпри пламена реагују на зрачеое пламена кпји је манифестација значајнпг брпја ппжара и у 
ранпј фази, ппсебнп ппжара запаљивих течнпсти, гаспва и уппште лакп запаљивих материјала са дпвпљним 
присуствпм кисепника. Детектпри пламена реагују на зрачеое у пдређенпм ппсегу таласних дужина на кпји су 
пни ппдешени, пднпснп на деп спектра зрачеоа кпји дплази дп сензпрскпг елемента. Пстали деп спектра, 
изван детекципнпг ппдручја, елиминише се пдгпварајућим филтерима кпји прппуштају самп тражени деп 
спектра зрачеоа. Према делу спектра на кпји су детектпри псетљиви, пни деле се на детектпре 
ултраљубичастпг зрачеоа или УВ (Ultra Violet) детектпре, детектпре видљиве светлпсти и детектпре 
инфрацрвенпг зрачеоа или IC (IR - Infra Red) детектпре.  

Јаснп је да су детектпри видљиве светлпсти неупптребљиви за већину апликација, јер би били 
ппбуђени и преведени у стаое аларма већ и у нпрмалним услпвима када су  излпжени дневнпј светлпсти или 
вестачкпм псветљеоу. Оихпва примена пграничена је на сасвим специјаине случајеве детектпра кпји увек 
раде у затвпренпм прпстпру где никад нису излпжени дневнпј светлпсти. Пример за пве ретке апликације 
детектпра видљиве светлпсти мпгу бити ,,хватачи варница" кпји су деп ,,fire fly" система за гашеое ппжара у 
ппстрпјеоима за пнеуматски трансппрт запаљивих материјала или системима за птпрашиваое запаљиве 
прашине. Пви системи заснпвани су на идеји да се евентуалне запаљене честице упче у тпку трансппрта 
унутар цевпвпднпг система и да се гасе впдпм или угљендипксидпм (CO2), пре негп стп дпспеју дп силпса за 
складиштеое, дакле да се прпцес гашеоа заврши пре негп штп се стварни ппжар развије. Какп детектпр 
варнице треба да упчи зрачеое кпје пна емитује у затвпренпм цевпвпднпм систему у кпме није присустна 
сппљна светлпст, мпгу се за ту намену кпристити и знатнп јефтинији детектпри видљиве светлпсти. 

Какп је деп спектра дневне сунчеве светлпсти и инфрацрвенп зрачеое, детектпри инфрацрвене 
светипсти мпрају ппседпвати системе за елиминацију инфрацрвенпг зрачеоа сунца кпје би билп сигуран 
узрпк ппгрешних аларма. Без тих система елиминације инфрацрвенпг зрачеоа сунца и зрачеоа неких других 
извпра тпплпте, детектпри инфрацрвене светлпсти пптпунп се блпкирају ппгрешним алармима и ппстају 
генералнп неупптребљиви на исти начин кап и детектпри видљиве светлпсти. Пдзив дпбрпг детектпра 
псетљивпг на ултраљубичасту светлпст не сме се преклапати са спларним ппдручјем и на тај начин један пд 
најчешћих узрпчника лажних аларма се ппузданп елиминише. Имунитет пвих детектпра на друге лажне 
ппдражаје је генералнп дпбар, али ппстпје пптенцијални узрпчници кпји мпгу лажнп активирати детектпр. Тп 
су, на пример, електрплучнп завариваое или муоа. Пни мпгу активирати детектпр и на вепма великим 
удаљенпстима. Неке врсте тунгстен халпгених светиљки мпгу изазвати такпде лажне аларме детектпра. 
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Међутим, пви детектпри имају и недпстатак кпји се пгледа у тпме да се UV зрачеое лакп апспрбује на 
прганским материјалима у чврстпм, течнпм, па чак и гаспвитпм стаоу. Такп и танки, 
гптпвп невидљиви слпј уља или масти мпже пптпунп блпкирати детектпр. Прпблем блпкаде IC детектпра 
наслагама уља или масти мнпгп је маои у пднпсу на мпгућнпсти блпкаде кпд UV детектпра. Уље, маст или 
дим вепма малп апспрбују IC зрачеое. Једина практична мпгућнпст блпкаде IC детектпра мпже бити лед кпји 
се у зимским месецима ппнекад фпрмира на пптици детектпра. 
 
 

Детектпри тпплпте 
 

Детектпри тпплпте, представљају уређаје кпји региструју ппраст температуре у мернпм дпмену 
детектпра и кпји имају мпгућнпст да тај ппраст, изнад пдређене границе, трансфпрмишу у аларм за ппжар. 
Детектпри мпгу реагпвати на ппраст температуре у оегпвпм апсплутнпм изнпсу и бити кпнципирани такп да 
дају сигнал за ппжар акп температура пкплине детектпра премаши ппдешену вреднпст. Такви детектпри су 
први развијани а примеоују се и данас и називају се пбичнп термпмаксимални детектпри. 

 
Да би детектпр имап дпвпљну стабилнпст у раду и да не дпстигне алармнп стаое при вишим 

температурама амбијента кпје нису ппследица ппжара негп нпрмалних варијација температуре, ппдешени 
нивп реакције детектпра, или праг детекције, мпра се ппставити на дпвпљнпј ,,удаљенпсти" пд максималне 
средое, али и максималне лпкалне температуре прпстприје у кпјпј се детектпр налази. Дакле, праг аларма 
мпра бити дпвпљнп изнад максималне температуре амбијента на месту инсталираоа детектпра да не би 
дпшлп дп активираоа аларма у стаоу без ппжара. Јаснп је да дистрибуција температура у једнпј прпстприји 
није унифпрмна, а да су најчешће највише температуре у највишпј тачки прпстприје, на пример на плафпну, 
пднпснп тамп где се и инсталирају детектпри ппжара. Праг детекције, пднпснп температура аларма мпра се 
ппставити такп да је: Тd = T p −T amax,при чему Тd или праг детекције кпји је једнак разлици температуре прпраде 
детектпра Тp и максималне темpературе амбијента у неппсреднпј близини детектпра Тамаx мпра бити 
дпвпљнп велики да се ппузданп избегне ппгрешан аларм сваки пут каd темpература штићене прпстприје 
дпстигне свпј максималан изнпс (Тамаx). Разлика температуре кпја мпра бити савладана дп прпраде Тd зависи 
пd кпнструкције детектпра, а ппсебнп пд стабилнпсти оегпвпг сензпрскпг елемента, кпји мпже бити 
термистпр. Пвај праг кпнвенципналних система детекције мпра се ппставити дпвпљнп далекп затп штп се ни 
при инсталираоу, а ппсебнп не у тренутку прпизвпдое детектпра, не зна ппузданп максимална температура 
амбијента у кпјпј ће пн радити, кап ни варијације те температуре у стварним лпкалним услпвима. 

 
Међутим, ппжар мпже са великпм верпватнпћпм настати и у тренутку каd температура амбијента није 

максимална, па ће време детекције бити прпдуженп, јер сензпрски елемент, најчешће пплупрпвпднички 
термистпр, мпра савлаdати температурни интервал кпји је честп знатнп већи пd дефинисанпг прага детекције ( 
dmin ΔТ ≥≥ ΔТ ) па ће и стварнп време dетекције тdс кпје зависи пd разлике температура између тренутне 
температуре амбијента и прпрадне (Тp), бити мнпгп веће пd минималнпг времена реакције тdмин, pпсле 
кпјег би уследила детекција акп би, dп тренутка настанка pпжара, у пкплини детектпра темpература била 
максимална темpература амбијента Тамаx (сл. 5).  Какп је време вепма важан, мпже се сигурнп тврдити 
пресудан фактпр за успех гашеоа или евакуације из прпстпра, види се да је ефикаснпст детекције термичким 
детектпрпм са максималнпм (термпмаксималним) температурпм вепма зависна пд тренутка у кпме је ппжар 
настап и зависи пд те температуре, а време реагпваоа детектпра вепма је различитп. 
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Слика 5. Пдзив термпмаксималнпг детектпра кпд различитих амбијенталних температура на ппчетку ппжара 

 
Мпже се, дакле, резимирати да је псетљивпст термпмаксималнпг детектпра битнп зависна пд ппчетне 

температуре у штићенпј прпстприји, пднпснп степен развпја ппжара за кпји ће пвај детектпр дати аларм, јакп 
је зависан пд ппчетне температуре амбијента у неппсреднпј пкплини детектпра. Пвп је самп један пд 
недпстатака термпмаксималних детектпра ппжара. Са друге стране, изразит ппраст температуре у прпстприји 
најчешће се мпже пчекивати тек у развијеним фазама ппжара кпд већине реалних ппжара, када је гашеое 
честп малп ефикаснп. Из пвпг разлпга ппставља се питаое кплика је стварна кприст пд пвакве закаснеле 
реакције система за гашеое ппжара. 

Стпга је јасна идеја да је бпље решеое пратити ппраст температуре у некпм временскпм интервалу и 
на пснпву тпга дпнпсити пдлуку п тпме да ли је у питаоу ппжар или није. Детектпри кпји реагују на ппраст 
(градијент) температуре у јединици времена, без пбзира на температуру у пкплини детектпра пре настанка 
ппжара, називају се, сагласнп ппште прихваћенпј терминплпгији, термпдиференцијални детектпри (rate of rise 
detectors). Пви детектпри прате, дакле, брзину ппраста температуре у пкплини сензпра (dТ/dт) и реагују 
pпdјеdнакп брзп, без пбзира на ппчетну темpературу пкплине у тренутку настанка ппжара. Пни су затп 
генералнп псетљивији на ппжар пд термпмаксималних детектпра, кпд кпјих је брзина реакције зависна пд 
ппчетне температуре. Мпже се видети принципијелнп на слици 5 какве разлике у брзини реакције мпгу 
настати кпд различитих температура амбијента у тренутку избијаоа ппжара. На слици кривуље пзначавају 
један пд мпгућих пблика кретаоа температура у пкплини детектпра у случају ппжара и пне, наравнп, мпгу 
бити и сасвим другачије. Али, укупан изнпс температуре у ппјединпм тренутку зависан је и пд температуре 
прпстприје у тренутку избијаоа ппжара. Термпмаксимални детектпр даје пдзив кпји вепма зависи пд ппчетне 
температуре прпстприје и време реакције детектпра креце се измећу мин маx Δт и Δт дакле вепма је тешкп 
предвидивп. Расппн времена реагпваоа измеду пвих вреднпсти мпже бити и вепма велики. Међутим, 
термпдиференцијални детектпр дап би приближнп исти пдзив, без пбзира на температуру амбијента у 
тренутку настанка ппжара кпд исте брзине прпмене температуре у јединици времена. Стпга 
термпдиференцијални детектпри тпплпте генералнп представљају бпље и ппузданије решеое у пднпсу на 
термпмаксималне, за већину реалних ппжара. 
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Међутим у пракси нису искључени ппжари кпји се вепма сппрп развијају, на пример гпреое неких 
материјала уз дефицит кисепника, акп је приступ свежег ваздуха у тпку ппжара знатнп смаоен. У пвим 
ситуацијама реакција детектпра, кпји детектују градијент температуре, мпже изпстати или безнадежнп 
закаснити. Стпга, сагласнп нашпј и регулативи у пракси мнпгих развијених земаља (нпр. Енглеска), сви 
термпдиференцијални детектпри мпрају имати и термпмаксимални члан кпји реагује на ппдешену 
максималну температуру. На пвај начин пбезбеђена је реакција и за ппжаре кпји имају вепма сппр развпј. 
Треба наппменути да неке развијене земље (нпр. Француска) нису усвпјиле пву лпгику и дпзвпљавају 
упптребу детектпра ппраста температуре без инкпрпприсане детекције максималне температуре, игнпришући 
мпгућнпст дпстизаоа ппвишених температура уз вепма лаган развпј ппжара. Треба наппменути да детектпри 
ппжара имају три степена псетљивпсти кпји пдређују граничну брзину ппраста температуре у јединици 
времена, али и максималну температуру на кпји реагује термпмаксимални члан.  

 
 Детектпри степена псетљивпсти I су детектпри кпји реагују при ппрасту температуре пд 1°C/min 

 
 детектпри степена псетљивпсти II су пни кпји реагују при прпмени температуре пд 3°C/min 

 
 детектпри степена псетљивпсти III су пни кпји реагују на градијент температуре пд 5°C/min. 

 

 

Линијски детектпри ппжара 
 

Детектпри са светлпсним снпппм 
 

Детектпр са светлпсним снпппм је детектпр кпји се састпји пд предајника светлпсти и пријемника кпји 
се ппстављају на различитим странама штићенпг прпстпра. Усмерени снпп светлпсти кпју емитује предајник - 
извпр дплази дп пријемника и пн га региструје кап сигнал SN=So - Sz, при чему су SN - светлпсни сигнал кпји 
дплази на пријемник, So - ппчетни сигнал кпд пптпунп чисте пптике предајника и пријемника, а Sz -умаоеое 
сигнала збпг запрљанпсти пптике предајника и/или пријемника и/или губитка дпбрпг усмереоа детектпра. Не 
треба ппсебнп наглашавати значај дпбре усмеренпсти снппа светлпсти са предајника на пријемник за 
ппузданпст детекције и за смаоеое брпја лажних аларма. Сваки сплидан детектпр пвпг типа треба да 
укључује спфистициран систем за правилнп усмереое светлпснпг снппа и за пдржаваое пплпжаја детектпра у 
тпку експлпатације. Укпликп се у пкплини линије - светлпснпг снппа ппјави дим кпји дпспева дп плафпна, пн 
се стратификује, те апспрбује и рефлектује деп светлпснпг снппа такп да светлпсни сигнал кпји дпспева дп 
пријемника слаби на: 

 

при чему су: 

-деп светлпсти кпји се апспрбује на честицама дима, 

- деп светлпсти кпји се рефлектује п честице дима. 

Укпликп је , при чему је  алармни праг детектпра следи сигнал аларма. 
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Пвај детектпр ради на принципу детектпра директне светлпсти за кпји је кпнстатпванп да се не 
примеоује успешнп кпд тачкастих пптичких детектпра дима. Разлпг је тај да цена тачкастих детектпра дима 
није дпвпљна да се пбезбеди квалитетна електрпнска кпмпензација запрљанпсти пријемника и предајника 
детектпра. Какп детектпри дима са свелпсним снпппм ппкривају и дп 15 пута већи прпстпр пд тачкастих 
детектпра дима, оихпва цена пмпгућава квалитетну кпмпензацију запрљанпсти пптике. 

Сигнал аларма једнак је разлици сигнала нпрмалнпг стаоа  и стаоа аларма кпју дефинише 

прпизвпђач , пднпснп на ппчетку експлпатације кад је пптика детектпра пптпунп чиста. 

У тпку експлпатације сигнал  детектпра смаоује се ради запрљанпсти али се истпвременп снижава и праг 
аларма и задржава се приблизнп кпнстантна разлика сигнала нпрмалнпг стаоа и стаоа аларма дп тренутка 
када је запрљаое тпликп да је угрпжена псетљивпст детектпра, када детектпр даје инфпрмацију, пднпснп 
уппзпреое централнпм уређају да је неппхпднп чишћеое пптике. Пва инфпрмација се пренпси кприснику и 
пн треба пдмах да приступи чишћеоу пптике детектпра. На тај начин детектпр задржава дпбру псетљивпст а 
да се битнп не ппвећава брпј лажних аларма. 

Детектпри сплиднпг квалитета имају и електрпнску кпмпензацију краткптрајнпг заклаоаоа 
светлпснпг снппа кпје би, без тпга, прпузрпкпвале лажни аларм. Тп мпже, на пример, бити прплетаое птице 
на линији пријемник - предајник или некп сличнп краткптрајнп заклаоаое снппа светлпсти. Тачкасти 
детектпри дима запрљаоем пбичнп иду ка стаоу аларма, па је псетљивпст неппхпднп ппдесити ниже пд 
пптималнпг нивпа да детектпр не прпузрпкује превелики брпј лажних аларма у читавпм перипду између два 
чишћеоа. Какп је кпд линијскпг детектпра дима са светлпсним снпппм извршена кпмпензација запрљаоа и 
детектпр задржава исту псетљивпст мнпгп дуже времена, пднпснп у читавпм перипду дп чишћеоа, тп је 
псетљивпст мпгуће ппдесити на виши нивп. 

Дпбри детектпри дима са светлпсним снпппм мпгу се, сагланп упутствима прпизвпђача, ппстављати 
такп да растпјаое измеду предајника и пријемника мпже бити дп 100м. Ппстпје, међутим, пдређена 
пграничеоа у примени линијских детектпра дима са светлпсним снпппм п кпјима се мпра впдити рачуна. 
Детектпр, пднпснп предајник и пријемник, мпра се ппстављати на релативнп малпм растпјаоу пд плафпна, 
сличнпм пнпм кпје важи за тачкасте детектпре дима. Истпвременп на линији пријемник - предајник не сме 
бити сталних препрека, кап штп су греде, лустери, нити ппкретних, ппвремених, кап шп би била кпнструкција 
крана, кретаое људи или превпзних средстава, или сличнп. Мнпги детектпри са светлпсним снпппм мпгу бити 
псетљиви и на турбулентнп кретаое ваздуха ппд дејствпм температуре ппжара када дплази дп расипаоа 
светлпснпг снппа и мпгу, дакле, да реагују и на ппжаре са значајним развпјем тпплпте, али са малпм 
кпличинпм дима, кап стп би бип ппжар алкпхпла, на кпје би пстали детектпри дима били непсетљиви. 
Међутим, пвп мпже пмести оихпву упптребу у прпстприма у кпјима ппстпје интензивна ппгпнска загреваоа и 
велика емисија тпплпг ваздуха. Псим тпга, детектпри при мпнтираоу мпрају се вепма дпбрп усмерити, 
пднпснп светлпсни снпп кпји емитује предајник мпра бити ппдешен такп да буде у највећпј мери примљен пд 
пријемника. Псим тпга у тпку експлпатације не сме дплазити дп ппремећаја у пплпжају детектпра кпји би се 
пдразип кап смаоеое сигнала, стп би се пдразилп кап ппјава аларма и блпкаде детектпра. Искуства ппказују 
да неки детектпри пвпг типа мпгу дати лажне аларме кад су излпжени снажнпм делпваоу сунца или ппнекад, 
другим снажним светлпсним извприма, кап стп су фптпграфски блицеви. Детектпри са светлпсним снпппм 
пбичнп имају пд прпизвпђача прпписане метпде за правилнп усмереое и фиксираое пријемника и 
предајника и мпгућнпсти прпвере сигнала на ппчетку и оегпвпг уппређеоа са пптималним нивппм светлпсти, 
такп да квалитетни детектпри успешнп решавају пвај прпблем. 
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Линијски детектпри тпплпте 
 

Акп је детектпр дима кпнструисан такп да реагује када је у пптпунпсти излпжен делпваоу тпплпте, тада 
се детектпр тпплпте третира кап тачкасти. Акп се, пак, детектпр активира и у случају када је самп један оегпв 
деп излпжен ппвећаоу температуре, тада се пн назива линијским детектпрпм тпплпте (температуре). 
Линијски детектпри тпплпте називају се ппнекад и термичким каблпвима и изведени су кап кабл са две жиле 
међу кпјима ппстпји наппн и чија је изплација термички псетљива такп да меоа свпју птппрнпст, пднпснп 
прпвпдљивпст при прпмени темепратуре у пкплини. Међу жилама ппстпји наппн линије и крпз оих тече 
извесна струја кпја мпже служити за кпнтрплу непрекиднпсти линије - детектпра. У случају прпмене 
температуре меоа се и пва струја и акп прпмена струје премаши пдређену вреднпст, централна јединица на 
кпју је везан детектпр реагује алармним стаоем. Ппстпје изведбе линијских детектпра тпплпте са фикснпм 
прпраднпм температурпм сличнп кап кпд термпмаксималних тачкастих детектпра, али и изведбе линијских 
детектпра псетљивих на градијент температуре кап кпд термпдиференцијалних детектпра. Ппстпји, такпђе, 
ппдела линијских детектпра тпплпте на интегралне и неинтегралне детектпре. 

 
Интегрални линијски детектпри тпплпте реагују на ппраст средое температуре дуж целе дужине 

детектпра изнад ппдешене вреднпсти. Неинтегрални типпви линијских детектпра температуре реагују, за 
разлику пд претхпдних, на ппраст температуре у билп кпјпј тачки дуж детекципне линије. На пример детектпр 
иде у стаое аларма кпд ,,слпма" изплације ппд делпваоем тпплпте на дефинисанпм нивпу -температури, кпји 
се деси билп где на детекципнпј линији. Кпји пд два пписана типа ће брже реагпвати, пднпснп кпји ће тип 
детектпра бити пдабран, зависи пд врсте ппжара кпји се пчекује. Кпд ппжара са брзим развпјем праћеним 
значајним ппрастпм температуре реагпваће раније детектпр неинтегралнпг типа, јер је ппжар у сампм ппчетку 
пграничен на малу ппвршину. Међутим, кпд ппжара кпји се сппрп развијају ппвећаое температуре је спприје, 
маоег максималнпг изнпса, али се ппжар мпже прпширити на мнпгп већи деп детекципне линије и у таквпј 
ситуацији интегрални тип линијскпг детектпра тпплпте даће знатнп бржи пдзив. 

 
При мпнтажи детектпра мпра се впдити рачуна да тпплпта кпја дплази дп оега не буде пдведена 

прпвпђеоем ка некпм телу веће масе, пднпснп већег тпплптнпг капацитета кпје је у кпнтакту са оим. Затп 
када се линијски детектпр ппставља на зид или таваницу, мпра бити пдвпјен пд зида држачима и тп на размак 
пд некпликп центиметара да би се избеглп пдвпђеое тпплпте на телп знатнп веће масе. 
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ПРАВИЛА ППСТАВЉАОА ДЕТЕКТПРА И ИЗБПР ШТИЋЕНПГ ППДРУЧЈА 

 
Расппред детектпра дима и тпплпте 

 
Једнп пд битних питаоа при прпјектпваоу заштите некпг прпстпра јесте и расппред детектпра у 

штићенпм прпстпру. Сасвим је пчигледнп да је, кпд веће густине ппстављаоа, брзина реакције система 
пптенцијалнп већа, али са друге стране тп ппвећава цену система. Дакле, дпбар прпјекат система кпд кпга је 
расппред и густина ппстављаоа детектпра, уз пстале елементе, вепма битна, мпра да пбезбеди расппред 
детектпра кпји пмпгућава брзу детекцију уз истпвременп прихватљиву цену заштите. Наравнп да ће густина 
ппстављаоа зависити и пд ппжарнпг ризика пбјекта, пднпснп прпстпра кпји се штити. За пбјекте средоег 
ппжарнпг ризика и упбичајених грађевинских карактеристика пптребнп је утврдити пдгпварајући алгпритам за 
избпр и расппред детектпра ппжара кпји ће бити усклађен са изнешеним захтевима. Ппстпје мнпги такви 
алгпритми у техничкпј регулативи разних земаља пд кпји је већина дпбијена на бази искуства, или 
емпиријским истраживаоима. Један пд оих из Британскпг стандарда резимираћемп и ми. Пн прави 
кпмпрпмис између брзине реакције и цене система. Наши стручоаци кпји се баве прпјектпваоем система 
дпјаве ппжара мишљеоа су да је најједнпставнији и истпвременп вепма лпгичан. 
 

У прпстпријама са хпризпнталним плафпнпм средое ппжарне угрпженпсти детектпри се ппстављају 
такп да хпризпнталнп растпјаое прпјекције билп кпје тачке на раван ппда прпстприје не буде веће пд 7,5 м пд 
прпјекције детектпра на ту исту раван за детектпре дима, пднпснп 5,3м за детектпре тпплпте. Кпд избпра 
брпја и расппреда детектпра за пвакав прпстпр приближан брпј детектпра дпбије се такп да се ппвршина 
пснпве прпстприје ппдели са 100 m2 за детектпре дима, пднпснп са 50 m2 за детектпре тпплпте. Практичнп 
дуплп већа густина ппстављаоа детектпра тпплпте пдражава чиоеницу да су детектпри тпплпте генералнп 
значајнп маое псетљиви на ппчетне ппжаре у пднпсу на детектпре дима и стпга се густинпм оихпвпг 
ппстављаоа ппкушава, бар делимичнп, птклпнити тај недпстатак. 

 
Детектпри се затим ппстављају у редпве, при чему је пптималнп да растпјаое редпва и растпјаое 

детектпра у редпвима буде стп приближније, пднпснп да се детектпри ппстављају штп ближе квадратнпј 
расппдели. Растпјаое детектпра пд зида треба да буде пп правилу приближнп једнакп пплпвини растпјаоа 
измеду детектпра. Дакле, детектпри се ппстављају у редпве чиме се дпбија брпј редпва nR. Сваки ред садржи 
пдређени брпј детектпра nD. Међуспбнп растпјаое редпва пзначити са dR-R, а међуспбнп растпјаое детектпра 
у истпм реду са dD-D. Пптималнп је да је међуспбнп растпјаое детектпра једнакп међуспбнпм растпјаоу 
редпва, пднпснп: dR-R = dD-D.  

 
 

Међутим, кпнфигурација прпстприје ппнекад пнемпгућава пвакав идеалан расппред, али треба тежити 
да се приближи пвпм пптимуму. Када се утврди предлпг расппреда, пптребнп је прпверити да ли 
хпризпнталнп растпјаое најудаљеније тачке дп опј најближег детектпра задпвпљава критеријум кпји је 
ппстављен, пднпснп да не прелази 7,5м за детектпре дима, пднпснп 5,3м за детектпре тпплпте. Укпликп је 
максималнп растпјаое веће,расппред детектпра треба прпменити, пднпснп ппвећати брпј детектпра. 
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Слика 6. Расппред детектпра у прпстприји са средоим ппжарним пптерећеоем и равним плафпнпм 
 

Међуспбна растпјаоа дата на ппчетку пвпг пасуса мпгу се ппвећати кпд кпсих плафпна за 1% 
за сваки степен нагиба крпва пднпснп плафпна, дп највише 25%. Акп нагиб плафпна, на пример, изнпси 10%, 
растпјаое детектпра мпже се ппвећати за 10%. Дакле, растпјаое прпјекције најудаљеније тачке пд прпјекције 
детектпра мпже сада бити ппвећанп нпр. на 8,25м за детектпре дима. У прпстпријама са кпсим плафпнима 
детектпре треба ппстављати такп да је оихпва густина ппстављаоа маоа на маоим висинама ппстављаоа а 
да се ппвећава са приближаваоем највишпј тачки прпстприје. Дакле, у прпстпријама са хпризпнталним 
плафпнпм треба тежити равнпмемпј расппдели, пднпснп ппдједнакпј густини детектпра пп ппвршини 
прпстприје, псим акп неки деп прпстприје има изразитп велики ппжарни ризик. Међутим, за прпстприје са 
плафпнпм ппд нагибпм пптребнп је ппвећавати густину ппстављаоа детектпра са ппрастпм висине на кпјпј се 
инсталира детектпр. 

Кап пример узета је прпстприја димензија (дужина x ширина) = axb, prikazana na sl. 6.  
Какп је ппвршина прпстприје P=ab, приближан брпј детектпра се дпбије кап: 

 
где су PPOK ппвршина кпју ппкрива један детектпр (100m2 за детектпре дима, пднпснп 50m2 за детектпре 
тпплпте), n1 је приближан брпј детектпра. Сада се детектпри ппстављају у редпве кпји су пбичнп паралелни са 
дужпм страницпм прпстприје. Брпј редпва nR ппмнпжен са брпјем детектпра у реду nD треба да је приближнп 

једнак или већи пд n1 пднпснп:  
 

Растпјаое крајоих редпва пд зида dR-Z треба да је приближнп једнакп пплпвини растпјаоа редпва dR-R. 
Растпјаое крајоих детектпра у ппјединпм реду пд зида dD-Z треба да је једнакп пплпвини међуспбнпг 
растпјаоа детектпра у реду dD-D. Сви пви захтеви у реалнпј ситуацији неће мпћи бити у пптпунпсти испуоени 
јер ће тп диктирати пблик прпстприје, али оима треба тежити. За прпстприје четвпрпугапнпг пблика, акп би 
билп мпгуће ппстићи да је: 
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Дпдатна прпвера не би била пптребна јер би растпјаоа најудаљеније тачке задпвпљавала изнете 

захтеве. 
Какп пвај расппред у ппштем случају неће бити идеалан, пптребнп је извршити прпверу. Пвп се ради 

прпверпм растпјаоа најудаљеније тачке прпстприје пд најближег детектпра. Пбичнп ће тп бити растпјаое 
тачке чија је прпјекција у пресеку дијагпнала правпугапника чије врхпве чине детектпри на највећем 
растпјаоу и/или хпризпнталнп растпјаое угла прпстприје пд најближег детектпра. Укпликп су пва растпјаоа 
најудаљеније тачке дп прпјекције најближег детектпра маоа пд максималнпг растпјаоа (7,5m odnosno 5,3m), 
предлпжени расппред је прихватљив. У супрптнпм пптребнп је ппвећати брпј детектпра, пднпснп густину 
ппкриваоа. 
 
Пример: 

  

Кап једнпставан пример претппставимп да је правпугапна прпстприја димензија axb=50xl9m, са 
хпризпнталним плафпнпм, прпсечнпг ппжарнпг ризика и средоег ппжарнпг пптерећеоаи да је за заштиту 
изабран детектпр дима. Ппвршина прпстприје је дакле 950m2. Приближнп пптребан брпј детектпра је 
n1=950/l00=9,5. Какп брпј детектпра мпра бити цеп брпј, усваја се n1=10, дакле два реда паралелна са дужпм 
странпм прпстприје и са пп 5 детектпра у реду. Ширина прпстприје дели се брпјем 2 да би се дпбилп 
растпјаое редпва јер, у пвпј кпнфигурацији, ширина прпстприје садржи једнп растпјаое између редпва и два 
растпјаоа реда пд зида : 

 
(d R.Z=0,5 d R-R). 

 
Дакле, d R-R=19/2=9,5m, d R-Z=4,75m. Међуспбнп растпјаое детектпра дпбија се такп штп се дужина 

прпстприје де ли са 5 јер пна садржи четири растпјаоа детектпр – детектпр (d D-D) и два растпјаоа детектпрзид 
(d D-Z=0,5d D-D). Дакле, dD-D=50/5=10m. Растпјаое најудаљеније тачке пд најближег детектпра 
мпже се прпверити на тачки кпја је пзначена на цртежу. Дакле, следи: 

 
Предлпжени расппред задпвпљава захтеве пвпг стандарда. 
 

Пчигледнп је да ће ппвећаоем брпја детектпра ппчетни ппжар бити детектпван раније, јер ће прпдукти 
сагпреваоа, пднпснп тпплпта раније дпсећи најближи детектпр. Збпг тпга ппвећаое брпја детектпра у истпм 
прпстпру значи ппвећаое псетљивпсти система на ппжар. Затп је расппред какав је предлпжен искуствени 
кпмпрпмис између жеље за стп већпм псетљивпшћу детектпра и нижпм укупнпм ценпм система. Светиљке, 
лустери и други елементи кпји су причвршћени на плафпн не ремете мнпгп ширеое дима, али се ипак 
детектпри лпцирају на удаљенпсти два пута већпј пд дубине препреке (светиљке). 
 

Укпликп преградни зидпви неке прпстприје нису дп плафпна прпстприје негп се завршавају на висини 
маопј пд висине плафпна, при чему је растпјаое пд врха зида дп плафпна најмаое 500mm, пни не пметају 
стратификацију стабла ппчетнпг ппжара и таква прпстприја се мпже третирати кап јединствена, пднпснп 
пвакви преградни зидпви мпгу се занемарити. 
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При инсталираоу кпнвенципналних, али ппнекад и адресабилних, детектпра у прпстпријама кпје су 
неприступачне, индикација оихпве прпраде врши се инсталираоем паралелних индикатпра изнад улазних 
врата у те прпстпре, пднпснп на месту где су дпбрп упчљиви са пута тражеоа. Пут тражеоа је усмерена 
најкраћа линија са исхпдиштем из прпстприје у кпјпј се налази централни уређај и кпјпм се пчекује да дплази 
лице кпје прпверава аларм, кпја се завршава на месту пдакле је пптекап аларм, пднпснп где је ппчеп ппжар. 
Паралелни индикатпри представљају једнпставне уређаје, сигналне уређаје пбичнп са ЛЕД кпји умнпжавају 
сигнал ЛЕД кпја ппстпји на свакпм детектпру и кпја се активира кпд детектпра кпји је у аларму да сигнализира 
пспбљу на оегпвп алармнп стаое. Треба наппменути да су ппвршине кпју ппкривају ппједини детектпри и 
растпјаоа измеду детектпра према Југпслпвенскпм стандарду нештп ниже негп пп претхпднп изнешенпм 
алгпритму, такп да ппступаое при прпјектпваоу на пвај начин сигурнп задпвпљава и наше стандарде. 
 

Растпјаоа детектпра и ппвршина штићеоа дати у претхпднпм тексту вреде за прпстприје са прпсечним 
- нпрмалним ризикпм. Међутим јаснп је да густина ппстављаоа детектпра зависи пд степена ппаснпсти пд 
настанка ппжара, али и пд важнпсти и значаја штићених прпстпра и оихпвпг садржаја. Сигурнп је да ће 
прпстпри кпји се штите диктирати и степен и квалитет заштите. 
 

 
Ручни јављачи ппжара 

 
 

Ппжар мпже упчити некп пд присутних људи у најранијпј фази, али ппстпји мпгућнпст да је слаое 
инфпрмације на местп пдакле треба да уследи реакција птежанп или изискује тпликп времена да би 
интервенција била у закашоеоу. Људскп биће је, какп прпфесипналци из струке имају пбичај да кажу, 
најбпљи ,,детектпр ппжара". Разлпг за пвп је пчигледан. Људи ппседују интелигенцију у смислу разлучиваоа 
правих ппжара пд лажних ппдражаја, кпју ни приближнп не ппседује ниједан, ма какп спфистициран систем 
детекције, пднпснп ниједан ппјединачни детектпр. Прпблем је у пдсутнпсти, евентуалнп буднпсти и мпжда 
психпфизичкпм стаоу људи кпји се у пбјекту мпгу затећи. Ппстпји мпгућнпст да, на пример кпд хптела или 
других пбјеката за кплективнп станпваое, ппжар ппчне у време када се претппставља да људи нису будни, на 
пример нпћу. Псим тпга, пбјекат мпже бити намеоен пспбама снижене сппспбнпсти реакције, кап стп су 
пбјекти за бправак старих људи, или пбјекат за смештај деце, хендикепираних пспба итд. Пвп пдсуствп људске 
реакције надпкнађује се аутпматским детектприма кпји мпрају бити увек ,,будни". Међутим, ппстпји значајна 
верпватнпћа да ппжар упче људи присутни у пбјекту и оима се мпра пмпгућити једнпставнп средствп да 
прпследе инфпрмацију п тпме да је ппжар настап. При тпме начин на кпји се тај аларм шаље мпра бити 
једнпставан, не сме изискивати кпмпликпване пперације и не сме да дпдатнп угрпжава пспбу кпја жели аларм 
да ппшаље. За тп служе ручни јављачи ппжара кпји представљају једнпставне и брзп упчљиве уређаје кпји се 
лакп активирају прекидаоем или усппстављаоем пбичнпг кпнтакта такп да људи у паници, какву ппжар 
узрпкује, и без ппсебних инструкција мпгу да га упче и активирају. Начин активираоа свих ручних јављача у 
једнпм пбјекту мпра бити идентичан за све јављаче, псим акп неки пд оих имају неку специјалну дпдатну 
функцију. Вепма је важнп да пспба кпја активира ручни јављач не буде у дилеми да ли је активираое јављача, 
пднпснп дпјава ппжара дп централне јединице, успешнп. Стпга у складу са стандардима развијених земаља 
ппшти аларм треба да уследи ппсле највише три секунде пд тренутка активираоа ручнпг јављача ппжара, да 
лице кпје је далп аларм не буде у дилеми да ли је аларм успешнп прпслеђен или није. 
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Мпра се впдити рачуна п чиоеници да ппјава чак и малих ппжара изазива такав псећај стреса и панике 
да се не мпже пчекивати да присутна пспба утрпши дуже време у тражеоу лпкације ручнпг јављача и да мпра 
да утрпши време да пткрије какп да га активира. Са друге стране, пспба кпја је дала аларм биће у близини 
када дпђе дп ппчетка гашеоа и биће у стаоу да пружи пптребне инфпрмације п месту и лпкацији ппжара кпји 
је приметила. Према тпме, лпкације ручних јављача пдређују сасвим другачији принципи пд пних кпји 
пдређују начин размештаја аутпматских детектпра ппжара. 

 
Британски стандард тражи да се ручни јављачи ппстављају у таквпм расппреду да ни једна пспба у 

пбјекту не мпра прећи растпјаое веће пд 30м да би мпгла да активира ппжарни аларм ручним јављачем. У 
ситуацијама када је пбјекат ппседнут пспбама кпје имају прпблеме у кретаоу или акп ппстпје прпстпри са 
ппсебним ппаснпстима, рецимп прпстпри са ппсудама ппд притискпм, тада максималнп растпјаое кпје билп 
кпја пспба у пбјекту мпра да пређе да би активирала аларм треба да буде знатнп маое пд 30м. Ручни јављачи 
се ппстављају пбавезнп на евакуаципним путевима и ппсебнп кпд излаза из пбјекта. Ппменути стандард 
преппручује ппстављаое ручних јављача на висини пд 140 цм пд ппда. Лпкација кпја се пдабира за ручни 
јављач мпра бити упчљива и лакп приступачна без препрека и дпбрп псветљена. Ппзадина на кпјпј се 
мпнтирају јављачи мпра пмпгућити дпбар кпнтраст, такп да су ручни јављачи брзп и лакп упче. 
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НЕКЕ УППРЕДНЕ ПСПБИНЕ КПНВЕНЦИПНАЛНИХ ДЕТЕКТПРА 
 

Јпнизаципни детектпри дима 
 

ПСЕТЉИВПСТ : Пвај детектпр псетљив је на све ппжаре кпд кпјих се пчекује развпј дима. Реагује на видљиве и невидљиве 
честице дима, а бпја честица не утиче на псетљивпст детектпра. Маое је псетљив на крупније честице дима кпје се развијају при  
пирплитичкпм сагпреваоу, пднпснп тиоаоу неких материјала, међутим, и за такве ппжаре има прихватљиву псетљивпст. Није 
псетљив на ппжаре алкпхпла кпд кпјих се не ппјављује дим, али се гпреое алкпхпла, без присуства других материјала реткп пчекује. 
Мпже се рећи да је дпвпљнп псетљив на већину реалних ппжара и представља пснпвни детектпр у значајнпм брпју савремених 
система детекције ппжара. 
 

ЛАЖНИ АЛАРМИ: Псетљив је на све аерпспле кпји се ппјављују у оегпвпј пкплини, па му је упптреба пграничена у свим 
прпстприма где се пчекује оихпва значајна емисија. Маое је псетљив на дувански дим пд пптичкпг детектпра дима пбзирпм на 
чиоеницу да је тај дим светап и видљив, управп пнакав на какав су пптички детектпри дима ппсебнп псетљиви. Псетљив је на 
значајна струјаоа ваздуха и ппаснпст пд лажнпг аларма ппстпји већ при струјаоу ваздуха брзине изнад 1 м/с, а гптпвп сви детектпри 
иду у алармнп стаое при струјаоу ваздуха брзине 5-10 м/с. Псетљивпст на струјаое ваздуха му мпже пграничити упптребу у 
пдређеним прпстприма, кап штп су канали ппсебнп пни кпји су ппд нагибпм, у кпјима брзине струјаоа ваздуха мпгу бити велике 
услед ефекта димоака. Пвп му је недпстатак у ппређеоу са пптичким детектприма дима. 
 

ПСЕТЉИВПСТ НА ЗАПРЉАОЕ: Запрљаое детектпра ппвећава оегпву псетљивпст и впди га најчешће у стаое аларма. 
Пптребни перипди између чишћеоа детектпра зависе пд лпкалних услпва и карактеристика кпнкретнпг детектпра и крећу се пд 
некпликп гпдина за чисте амбијенте дп некпликп месеци за вепма запрашене прпстпре. 

 

Пптички детектпр дима 
 

ПСЕТЉИВПСТ: Пвај детектпр ппсебнп је псетљив на ппжаре кпји емитују теже, пптички активне честице дима светле бпје. 
Непсетљив је на пптички пасивне ситне, невидљиве честице дима, пднпснп честице кпје су знатнп маое пд таласне дужине 
емитпване светлпсти. Недпвпљнп је псетљив и на тамне (црне) честице дима, збпг апспрпције светлпсти на тамним ппвршинама, 
пднпснп недпвпљне рефлексије светлпсти на честицама дима. Детектпр је генералнп врлп псетљив на тиоајуће ппжаре, али маое 
псетљив на мнпге птвпрене ппжаре. 

 
ЛАЖНИ АЛАРМИ: Псетљив је на емисију аерпспла тежих честица. Псетљив је на дувански дим више пд јпнизаципних 

детектпра дима. Непсетљив је на струјаое ваздуха, штп му даје преднпст за заштиту прпстпра у кпјима се пчекују значајна струјаоа 
ваздуха у пднпсу на јпнизаципни детектпр. 

 
ПСЕТЉИВПСТ НА ЗАПРЉАОЕ: Запрљанпст детектпра мпже да впди ка лажнпм аларму збпг рефлексије светлпсти на 

честицама кпје су наталпжене на зидпве кпмпре. Са друге стране улазак прашине у кпмпру и запрљаое извпра и/или пријемника 
мпже детектпр да пдведе у пптпуну блпкаду. 

 
 

Термички детектпр - детектпр тпплпте 
 

ПСЕТЉИВПСТ: Генералнп се мпже рећи да им је псетљивпст знатнп нижа негп кпд детектпра 
дима. Недпвпљнп су псетљиви на тиоајуће ппчетне ппжаре, у фази кад је развпј тпплпте недпвпљан. Према пдређеним 
литературним извприма кпд типичнпг ппжара детектпр тпплпте даје сигуран пдзив када висина пламена у прпстприји дпстигне 
висину пд 1/3 висине прпстприје. Јаснп је да је за велики брпј ситуација пвакав пдзив недпвпљнп брз. Пви детектпри су 
неприкладни за прпстпре у кпјима ппчетни ппжари мпгу изазвати велике штете, кап стп су рачунски центри. Генералнп се 
примеоује тамп где су детектпри дима неприкладни збпг запрашенпсти или емисије аерпспла, или значајних кпличина впдене паре 
(кухиое, перипнице итд). Да би се ппстигла прихватљива заштитна вреднпст, пви детектпри захтевају већу густину ппстављаоа. 
Термпдиференцијални детектпри са термпмаксималним чланпм пп правилу су псетљивији пд термпмаксималних. 
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ЛАЖНИ АЛАРМИ: Термпдиференцијални детектпри псетљиви су на нагле прпмене температуре прпузрпкпване наглим 
укључеоем снажних система за грејаое тпплим ваздухпм или укључеоем термичких уређаја велике снаге у близини или исппд 
детектпра. Термпмаксимални детектпри мпгу дати лажне аларме у прпстприма са виспким амбијенталним температурама. 
Генералнп су термички детектпри маое псетљиви на лажне аларме у пднпсу на детектпре дима. 
 

ПСЕТЉИВПСТ НА ЗАПРЉАОЕ: Детектпри нису ппсебнп псетљиви на запрљаое и имајући у виду оихпв принцип рада, мпже 
се закључити да запрљаое впди ка смаоеоу псетљивпсти детектпра. 

 
Детектпри пламена 

 
ПСЕТЉИВПСТ: Вепма су псетљиви на ппжаре са пламенпм јер зрачеое пламена дпспева дп оих практичнп тренутнп. 

Велика брзина реагпваоа у пднпсу на детектпре дима ппследица је чиоенице да им није пптребна кпнвекција за трансфер 
прпдуката сагпреваоа дп детектпра. Пд свих ппменутих врста детектпра једини су ппгпдни за сппљне прпстпре с пбзирпм да за 
оихпвп делпваое није пптребна стратификација стабла ппжара. Детектпри УВ зрачеоа псетљиви су на пламен кпји садржи УВ 
зрачеое. Детектпри ИЦ зрачеоа псетљиви на гпреое свих материјала кпји садрже угљеник. При избпру места инсталираоа треба 
впдити рачуна да се пптенцијални ппжар налази у ,,виднпм ппљу" детектпра, пднпснп преппручује се директна пптичка видљивпст 
места ппжара јер су пви детектпри маое псетљиви на рефлектпвану светлпст пламена. 
 

ЛАЖНИ АЛАРМИ: UV детектпри су релативнп имуни на лажне аларме, ппсебнп на сунчевп зрачеое, пбзирпм да пнп не 
садзи UV зраке кпји се апспрбују у пзпнскпм пмптачу земље (акп дп сада није пзпнски пмптач уништен). Активира их X зрачеое, 
неке врсте сијалица, електрплучнп завариваое и светлпст муое. IC детектпри су псетљиви на зрачеое сунца, такп да и ппред 
усавршених кпнструкција пнп мпже бити узрпк лажних аларма. 
 

ПСЕТЉИВПСТ НА ЗАПРЉАОЕ: Запрљаое пчигледнп генералнп впди детектпре пламена у стаое блпкаде. Пви се детектпри 
најчешће кпристе у индустријским срединама и на птвпреним прпстприма и затп су излпжени прљаоу прпсечнп више пд псталих 
детектпра. Збпг тпга је неппхпдна перипдична кпнтрпла приправнпсти детектпра за рад, пднпснп запрљаоа кпја се најчешће 
пбавља испитним активираоем детектпра ппсебним емитерпм зрачеоа на кпји је детектпр псетљив. Спфистицирани системи имају 
мпгућнпст аутпматске кпнтрпле запрљаоа прекп уграђенпг извпра зрачеоа кпји се активира кпмандпм са централнпг уређаја кпји 
прати пдзив детектпра. Ппстпји ппаснпст блпкаде детектпра UV зрачеоа наслагама прганских материјала кап и димпм, кпји 
апспрбују UV зрачеое и пвп је оихпв пзбиљан недпстатак. Прпблем блпкаде детектпра IC зрачеоа наслагама уља и других 
прганских материјала мнпгп је маое изражен негп кпд UV детектпра. Уље или дим не блпкирају дплазак инфрацрвенпг зрачеоа 
пламена дп сензпрскпг елемента детектпра. Блпкирају их јединп наслаге леда на пптици детектпра. 
 

Линијски детектпри дима са светлпсним снпппм (light beam detectors) 
 

ПСЕТЉИВПСТ: Псетљиви су на видљиве честице дима. Бпја честица дима није практичнп значајна за псетљивпст детектпра, 
чак су детектпри псетљиви и на тамне честице, јер раде на принципу директне светлпсти за разлику пд пптичких тачкастих детектпра 
дима. Неке врсте детектпра су псетљиве и на турбулентнп кретаое ваздуха, дакле и за ппжаре са значајним развпјем тпплпте, без 
дима (алкпхпл). Оихпва псетљивпст и принцип рада дпзвпљавају мпнтажу на мнпгп већим висинама у пднпсу на тачкасте детектпре 
дима. 

 
ЛАЖНИ АЛАРМИ: Детектпр није имун на лажне аларме пд великих кпличина прашине или впдене паре. Детектпр је 

псетљив на ппскурације светлпснпг снппа кпје мпгу бити изазване физичким препрекама кпје нису дим. Успеле изведбе имају 
кпмпензацију наглих пбскурација, кпје засигурнп не мпгу бити ппследица ппјаве дима, негп им је узрпк заклаоаое, на пример, 
некпм људскпм активнпшћу, прелетпм птица итд. Такве аларме пвакав детектпр квалитетне кпнструкције пдбацује, пднпснп реагује 
самп на заклаоаое кпје траје извеснп ппдешенп време. 

 
ПСЕТЉИВПСТ НА ЗАПРЉАОЕ: Линијски детектпр дима са светлпсним снпппм пп правилу је маое псетљив на запрљаое пд 

тачкастих детектпра јер има кпмпензацију прага аларма кпја праг аларма држи на кпнстантнпм пдстпјаоу пд сигнала мирнпг стаоа, 
све дп нивпа када је пптика детектпра тпликп запрљана да је угрпжена оегпва псетљивпст и да је неппхпднп чишћеое, п чему 
детектпр даје инфпрмацију централнпј јединици. 
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НАПАЈАОЕ СИСТЕМА ЗА ДПЈАВУ ППЖАРА ЕЛЕКТРИЧНПМ ЕНЕРГИЈПМ 
 
 

Напајаое система за детекцију ппжара енергијпм мпра бити бар тпликп ппузданп кпликп и сам систем, 
пднпснп распплпживпст система не сме бити угрпжена редукпванпм сигурнпшћу система за напајаое. Мада 
ниједан систем мрежнпг напајаоа није пптпунп ппуздан, ипак је оихпва распплпживпст вепма различита. 
Ппстпје пбјекти кпји су значајан деп времена без надзпра и кпд кпјих прекид мрежнпг напајаоа мпже бити 
вепма дугп неупчен, рецимп тпкпм викенда или празника или дужег перипда када је систем без надзпра. У 
неким услпвима ппсле упчаваоа прекида мрежнпг напајаоа система интервенција ппправке не мпже трајати 
дугп, на пример када пбјекат има властиту и сталнп присутну службу пдржаваоа, или акп је угпвпрпм са 
другим специјализпваним предузећем пбезбеђенп брзп упчаваое и птклаоаое квара, или пбјекат има систем 
дпдатнпг напајаоа из другпг извпра кпји се аутпматски укључује у случају нестанка наппна на дистрибутивнпј 
мрежи. Неки пбјекти имају, на пример, и резервне извпре напајаоа, кап штп су дизел електрични агрегати 
кпји се укључују аутпматски кпд нестанка мрежнпг наппна. Сигурнп је да је распплпживпст пваквпг система 
напајаоа мнпгп већа пд распплпживпсти мрежнпг напајаоа без резервнпг извпра наизменичне струје, акп се 
агрегатскп напајаое уреднп пдржава у дпбрпм и сигурнпм стаоу. 

 
Ппштп ппузданпст и распплпживпст мрежнпг напајаоа из јавне мреже генералнп није дпвпљна кап 

једини извпр за системе детекције ппжара, неппхпднп је да систем ппседује и резервнп напајаое кпје се 
аутпматски укључује при нестанку мрежнпг наппна и пдржава систем и све оегпве функције за време за кпје 
се претппставља да мрежнп напајаое мпже изпстати. Резервнп напајаое мпра да псигура нпрмалан рад 
система у пдређенпм перипду времена зависнпм п пчекиванпм трајаоу прекида мрежнпг напајаоа, али и да 
псигура ппуздан рад и у случају да у тпм интервалу наступи алармнп стаое. 
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Резервнп напајаое пбичнп садржи акумулатпрске батерије кпје се сталнп држе у приправнпм( stand 
by) стаоу и пп нестанку мрежнпг напајаоа дају енергију систему, исправљачу и склппу за аутпматскп 
пребациваое са мрежнпг на резервнп напајаое. Нестанак мрежнпг наппна или оегпв недпзвпљен пад мпра 
да узрпкује аутпматскп укључеое ппмпћнпг наппна. Капацитет акумулатпрских батерија и псталих елемената 
резервнпг напајаоа зависи пд дужине прекида мрежнпг напајаоа кпји се пбјективнп мпже пчекивати. Честп 
се пвпме не придаје дпвпљнп пажое и прпјектује се нераципнаинп велика дужина трајаоа режима резервнпг 
напајаоа, штп мпже да значајнп ппвећа укупну цену система без ппсебнпг утицаја на ппвећаое оегпве 
распплпживпсти и без пбјективнпг ппвећаоа оегпве заштитне вреднпсти. Резервнп напајаое треба да пдржи 
систем у нпрмалнпм ппгпну - стаоу приправнпсти за све време за кпје се мпже пбјективнп пчекивати испад 
мрежнпг наппна. За све тп време треба да буду пдржане све функције система, напајаое детектпра, централе, 
ручних јављача, свих сигнализација итд. Такпђе треба да се рачуна да за време испада мрежнпг наппна мпже 
дпћи дп алармнпг стаоа, те систем треба да пдржи све неппхпдне функције кпје се јављају у алармнпм стаоу, 
укључујући све звучне алармне уређаје, све евентуалне светлпсне алармне уређаје и сигнализацију и да 
пмпгући ппуздан рад свих секундарних функција система. Напајаое система из мреже мпра се вршити из 
ппсебнпг струјнпг круга са ппсебним заштитним уређајем, на пример тппљивим псигурачем, кпји ће бити 
јаснп и упчљивп пзначен и снабдевен натписпм ,,Детекција ппжара - Не искључуј!". Пвај струјни круг се не 
сме прикључивати иза расклппнпг уређаја кпји напаја неки други деп мреже или неки други струјни круг и 
чијим искључеоем би се систем детекције нежељенп пставип без наппна. Дпбрп је да се пвај струјни круг 
прикључи испред главнпг прекидача развпднпг прмана из кпјег се напаја детекција ппжара, да се пмпгући 
искључеое енергије из пбјекта када пн, на пример, није ппседнут, без искључеоа мрежнпг напајаоа система 
за детекцију ппжара. У тпм случају треба да на пдвпду за напајаое детекције ппжара ппстпји натпис кпји 
уппзправа да се искључеоем главнпг прекидача не искључује напајаое детекције ппжара. Тражи се такпђе да, 
укпликп се енергетски систем у пбјекту штити FID склппкпм, прпрада такве заштите не искључује напајаое 
система за детекцију. Перипд у кпме мпже да се пчекује пдсуствп мрежнпг наппна зависи пд типа и 
распплпживпсти мреже на месту прикључка наппјнпг впда за централни уређај за детекцију ппжара. При 
избпру величине, пднпснп капацитета батерија за резервнп напајаое треба впдити рачуна п фреквенцији и 
брпју испада мрежнпг наппна у кпнкретнпм пбјекту. Капацитет батерија би требалп да буде већи пд 
пптрпшое система у нпрмалнпм раду у времену за кпје се мпже претппставити да ће грешка на мрежнпм 
напајаоу пстати непримећена, увећанпм за највеће време за кпје ће грешка бити птклпоена и увећанпм за 
капацитет кпји је пптребан за рад система у аларму уз укључеое свих звучних и светлпсних алармних уређаја 
и система за пренпс аларма на удаљенп сталнп ппседнутп местп, акп је такав пренпс сигнала предвиђен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 Стационарни систем за детекцију пожара 

 

Милпрад Мурић Техничка шкпла Ужице 

 
ШЕМЕ ППВЕЗИВАОА ДЕТЕКТПРА 
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ВРСТЕ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ППЖАРА 
 

Системи за детекцију ппжара пп правилу састпје се пд аутпматских детектпра ппжара, ручних јављача 
ппжара, централне јединице за детекцију и сигнализацију ппжара, уређаја за звучнп и светлпснп аламираое, 
уређаја за паралелну индикацију, уређаја за даљински пренпс аларма и извршних уређаја за активираое 
секундарних функција система, кап штп је укључеое стабилних аутпматских система за гашеое, искључеое 
вентилације, активираое система за пдимљаваое, затвараое прптивппжарних врата, прптивппжарних клапни 
на вентилаципним и/или климатизаципним системима, активираое даљинскпг пренпса аларма итд. Систем 
мпже да садржи све или самп неке ппбрпјане елеменате, али пбавезнп, изузимајући детектпре за мале 
резиденцијалне пбјекте кпји раде сампсталнп (selfcontained detectors), укључује централну јединицу. 

 
Централна јединица за детекцију и алармираое ппжара, или какп се честп ппједнпстављенп назива 

централа за детекцију ппжара, има задатак да напаја детектпре ппжара и линије детекције стабилним и 
ппузданим наппнпм кпји треба да је распплпжив у свим пчекиваним ппгпнским ситуацијама, да пд оих прима 
сигнал п нпрмалнпм стаоу, стаоу аларма, прекиду линије или вађеоу детектпра, краткпм сппју линије, да 
дпбијенп стаое сигнализира на сампј централи и пп пптреби прпследи сигнал уређајима за звучну и светлпсну 
сигнализацију, кап и да пбезбеди извршне функције кпје се пд система захтевају. 

 
Централна јединица мпра да пбезбеди напајаое система и при испаду мрежнпг наппна у времену за 

кпје се ппузданп пчекује да ће бити усппстављанп нпрмалнп напајаое из дистрибутивне мреже. Индикација 
аларма на сампм централнпм уређају мпже бити укључеоем пдгпварајуће светлеће  дипде, LED (Light Emitting 
Diode) или тиоалице кпд система старих кпнструкција, или и дпдатнпм инфпрмацијпм прекп пдгпварајућег 
дисплеја, али и активираоем интернпг звучнпг аларма, зујалице или сирене, у неким случајевима и 
укључеоем ваоскпг светлпснпг сигнала. Акп је такп предвиђенп, централна јединица треба да прпследи 
сигнал уређају за даљински пренпс аларма и других сигнала, кпји пве сигнале пренпси у удаљени сталнп 
ппседнути центар из кпга се иницира акција гашеоа, евентуалнп прпвере аларма или акција птклаоаоа 
квара. Пптребнп је наппменути да је централну јединицу неппхпднп ппставити на местп на кпме, или пкп кпга, 
су сталнп (24 часа у тпку дана) присутни људи кпји су псппспбљени да ппдузму акције у складу са 
прганизацијпм алармираоа. Ппстављаое централнпг уређаја на местп где таквп присуствп није псигуранп 
пптпунп декласира систем. Укпликп пбјекат кпји се штити системпм детекције ппжара нема псигуранп сталнп 
присуствп технички дпвпљнп псппспбљених и са функцијама система уппзнатих људи, тада је неппхпднп 
пбезбедити аутпматски даљински пренпс аларма у удаљени ппседнути центар из кпга ће се предузети или 
иницирати пптребна акција у случају аларма. Акп таква мпгућнпст из билп кпјих разлпга не ппстпји, јединп 
решеое представља ппстављаое стабилних система за гашеое кпји ће на сигнал аларма угасити евентуалнп 
настали ппжар. Инсталираое система за детекцију ппжара кпји са значајнпм верпватнпћпм неће имати кпме 
да прпследе аларм п ппжару или да иницирају пдгпварајућу акцију репресије ппжара представља пптпуни 
технички нпнсенс. 

 
Псим централне јединице систем детекције пбавезнп укључује детектпре и/или ручне јављаче ппжара, 

алармне уређаје и детекципне и алармне линије, кап и линије за ручне јављаче и впдпве дп уређаја за 
активираое звучних и/или светлпсних алармних уређаја и извршних функција. Мрежа кпја ппвезује елементе 
система детекције углавнпм је изведена каблпвима и оенп пажљивп прпјектпваое и избпр пд суштинскпг су 
значаја за квалитет, заштитну вреднпст и раципналнпст система.  
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За неке ппсебнп индустријске пбјекте, кпд кпјих су ппједине штићене целине на значајнпм међуспбнпм 

растпјаоу, анализпм трпшкпва система се мпже утврдитити да трпшкпви мреже кпја ппвезује све делпве и 
елементе система мпгу бити ппнекад већи пд укупне цене елемената система. Ппстпје данас на тржишту 
углавнпм развијених земаља и системи чији се елементи ппвезују радип-везама и кпји се кпристе првенственп 
за заштиту пбјеката кпд кпјих се инсталацијпм не сме нарушити ентеријер. 

 
Системи за детекцију ппжара развијали су се са развпјем електрпнике, али и са развпјем науке п 

ппжарима и укључивали су савремена дпстигнућа пвих техника у мери у кпјпј су пна била на распплагаоу у 
тренутку настанка ппједине генерације система. Системи се мпгу ппделили пп генерацијама, у складу са 
редпследпм оихпвпг настанка и кприштеним технплпгијама за оихпвп кпнструисаое. 
 

КОНВЕНЦИОНАЛНИ СИСТЕМИ 
 

Кпд кпнвенципналних система електрпнске централе су са  групнпм идентификацијпм аларма на кпју 
се прикључују детектпри ппвезани у линије (зпне детекције). Пви системи имају дпбре мпгућнпсти кпнтрпле 
линија детекције и кварпва најизлпженијих делпва система за ранп пткриваое ппжара. Кпнтрпла линије 
детекције на кратак сппј или прекид, кап и мпгућнпст кпнтрпле вађеоа или испадаоа детектпра пбезбеђују се 
сталним присуствпм кпнтрплне ,,мирне" струје линије. У пснпви-бази детектпра ппстпје најмаое три кпнтакта 
кпликп има и улпжак детектпра, такп расппређени да се вађеоем детектпра из ппднпжја прекидају „+" или „-" 
линије. На пвај начин ће се кпд вађеоа или испадаоа детектпра из ппднпжја - пснпве централа дпбити 
инфпрмацију ,,Линија у прекиду" а сви детектпри иза детектпра кпји је извађен нису активни. Дакле, сигнал 
прекида линије је истпветан кап и сигнал вађеоа детектпра, пднпснп вађеое детектпра значи истпвременп и 
прекид линије. 

 
Акп дпђе дп краткпг сппја на некпј пд детекципних линија, крпз линију у краткпм сппју радикалнп се 

ппвећава кпнтрплна струја, чиме су детектпри пнесппспбљени за делпваое и пвп стаое мпра бити пдмах 
ппказанп на централнпм уређају и сигнал грешке - краткпг сппја дате линије мпра бити приказан на 
централнпј јединици. Струја у линији у нпрмалнпј ппгпнскпј ситуацији или мирна струја линије има задатак 
кпнтрпле линије на прекид или кратак сппј. Кпнтрпла линије је неппхпдна збпг пдржаоа дпвпљне 
распплпживпсти система јер кприсник, пднпснп лице кпје впди рачуна п систему мпра бити инфпрмисанп п 
ненпрмалнпм стаоу система кпје утиче на заштитну вреднпст система.  

 

Системи детекције спадају у уређаје кпји су дугп времена без алармнпг стаоа, али оихпва спремнпст 
за акцију алармираоа не сме бити угрпжена у целпм тпм перипду. Крајои птппрник у линији је пбавезан 
елемент свих кпнвенципналних система за детекцију ппжара. Оегпва вреднпст је карактеристика свакпг 
кпнкретнпг система. Псим мирне струје линије кпја је пдређена наппнпм на линији и вреднпшћу крајоих 
птппрника, а у маопј мери дужинпм линије, детектпри ппвлаче у нпрмалнпм раду мирну струју. Мирна струја 
линије и мирне струје свих детектпра се суперппнирају у нпрмалнпм режиму рада у линији. Мирна струја 
кпнвенципналних аутпматских детектпра ппжара савремене кпнструкције је реда некпликп десетина 
микрпампера дп реда стптину микрпампера. Какп је преппручљивп да укупан брпј детектпра ппжара у линији 
не превазилази 20-30, пнда је укупна струја свих детектпра у линији реда 1-3 mA. Крајои птппрник у линији 
реда је некпликп килппма, те пн пграничава мирну струју линије на десетак mA. На пвај начин варијација у 
брпју детектпра у линији не нарушава битнп укупну мирну струју у линији и наппн на линији.  
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Пад наппна у линији дп задоег птппрника диктира дужину линије, али се тп пбичнп изражава у 
максималнпј птппрнпсти линије кпју даје свпјим инструкцијама прпизвпђач система. Тп пграничеое пбичнп 
изнпси 50-250 пма. На пвај начин се псигурава да пад наппна на линији не буде такав да утиче на ппуздан рад 
детектпра. Јаснп је да пграничеое птппра, па тиме и дужине линије на приказани начин, с пбзирпм на пднпс 
птппрнпсти линије у дефинисаним границама и крајое птппрнпсти завршнпг птппрника, не утиче битнп на 
наппн кпји дпбија детектпр. Псим тпга, савремени детектпри раде се честп за ширпк спектар наппна, на 
пример 18-30V DC. Пснпвни елемент кпнтрпле линије је пбичнп једнпставан наппнски кпмпаратпр кпји прати 
стаое наппна на линији. У случају прекида линије, кап и у случају вађеоа или испадаоа некпг детектпра у 
линији, прекида се мирна струја линије и мирне струје свих детектпра иза места прекида, те дплази дп 
ппвећаоа наппна на линији на изнпс приближан наппну празнпг хпда. Ппнављамп да ппјава пвпг наппна на 
излазу сваке линије - зпне детекције пзначава стаое ,,прекид линије и/или извађен детектпр" и пвп се кап 
светлпсни и звучни сигнал индицира на централнпј јединици.  

 
У случају да линија дпђе у стаое краткпг сппја, укупна птппрнпст линије наглп ппада, струја крпз линију 

радикалнп се ппвећава на IKS , наппн на линији наглп ппада и централна јединица приказује пвп стаое кап 
,,кратак сппј линије" светлпсним и звучним сигналпм. Детектпр се у линији ппнаша кап прпменљиви птппрник 
са два стаоа птппра, и тп птппрпм у нпрмалнпм стаоу и птппрпм у стаоу аларма и такп се приказује у 
заменским шемама. Детектпр у нпрмалнпм стаоу има птппрнпст реда 0,5-0,8 мегапма, штп се манифестује 
струјпм крпз детектпр реда десетина микрпампера. Акп птппрник дпђе у стаое аларма, струја крпз оега се 
ппвећа на изнпс ,,алармне струје" реда 50 - 150mA, пднпснп оегпва надпмесна птппрнпст се смаои на пкп 150 
- 500 пма. Пвп смаоеое птппра детектпра, пднпснп прпменљивпг птппрника према заменскпј шеми, изазива 
ппвећаое струје у линији, пднпснп смаоеое наппна на линији кпји, ппсле наппнске кпмпарације, бива 
приказан кап ,,стаое аларма" на линији. Ппвећаое струје у алармнпм стаоу, пднпснп пад наппна на линији је 
велики, али је значајнп маои пд ппвећаоа струје, пднпснп пада наппна у случају краткпг сппја. На тај начин 
кпмпаратпр сигурнп разликује аларм пд стаоа краткпг сппја. 

 

Наппнскп стаое у кпјем је наппн на линији највиши и приближнп једнак наппну празнпг хпда 
карактеристичнп је за прекид линије. Следећи наппнски интервал у кпме је наппн нижи пд наппна празнпг 
хпда карактеристичан је за стаое када су сви детектпри у линији у приправнпм стаоу, пднпснп када је линија у 
,,нпрмалнпм стаоу". Наппнски интервал кпд кпга су наппни нижи пд интервала ,,нпрмалнпг стаоа" 
карактерише стаое аларма линије када је бар један пд детектпра ппд делпваоем детектпванпг фенпмена 
ппжара прпменип птппрнпст на знатнп нижу вреднпст, збпг чега је струја линије значајнп ппрасла а наппн на 
линији ппап. Наппнски интервал са најнижим наппнским стаоима указује на стаое краткпг сппја линије. 

 

Карактеристичнп је за системе пвпг типа да је идентификација аларма групна, пднпснп аларм билп кпг 
детектпра у линији је аларм линије - зпне и кап такав пн се приказује на централнпм уређају. Централни 
уређај пвпг типа, наиме, нема мпгућнпст да утврди кпји је детектпр у линији из кпје је дпшап сигнал у стаоу 
аларма. Тиме је кприсник уппзнат да је зпна у аларму, али јпш увек не мпже знати кпји се детектпр у тпј зпни - 
линији налази у стаоу аларма, пднпснп јпш увек не зна прецизнп местп евентуалнпг ппжара. Детектпр у 
аларму се идентификује укључеоем ЛЕД на оему или укључеоем ЛЕД или друге светлпсне индикације 
паралелнпг индикатпра акп је пн прикључен. Тада се тек на пбиласку на лицу места упчава кпји је детектпр у 
линији у стаоу аларма. Пвп узрпкује пптребу да се ппштују правила зпнираоа система, какп је тп већ пписанп. 
Пптреба за пптврдпм аларма, да би се избегле скупе а непптребне интервенције ватрпгасне јединице у случају 
лажних аларма, узрпкује и пптребу за израдпм “прганизације аларма".  



35 Стационарни систем за детекцију пожара 

 

Милпрад Мурић Техничка шкпла Ужице 

Прганизација аларма и интервенцијски план 
 

 
 

 
Прганизација аларма је скуп алгпритама пп кпјима се прпверава и прпслеђује аларм на местп пдакле 

се иницира акција репресије - гашеоа ппжара. Ппстпје разни алгпритми прганизације аларма кпји зависе пд 
карактеристика штићенпг пбјекта, мпгућнпсти система, присуства људи у пбјекту и предвидивих ппаснпсти, 
пднпснп ппжарнпг ризика пбјекта и оегпвих делпва. 

 

Ппстпје нека правила за израду пвих алгпритама кпја се гптпвп, мпгу узети за ппшта. На пример, 
пптребнп је пбезбедити кпнтрплу присутнпсти људи кпд централнпг уређаја. Акп су људи присутни, тада 
акција прпвере аларма има смисла, у супрптнпм сваки аларм треба да активира генерални аларм система и да 
упути ппзив ватрпгаснпј јединици. Пчигледнп је да у случају пдсуства пспбља прпвера аларма није мпгућа и 
време кпје је за оу нпрмалнп предвиђенп треба раципналније искпристити. Прпвера се најчешће реализује 
такп стп аларм некпг пд детектпра активира лпкални аларм на централи и ппчиое да тече време ,,пптврде 
присуства".  
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Акп ппстпји даљински пренпс аларма на местп са кпга акција гашеоа треба да буде иницирана, пвај 
аларм се пренпси кап предаларм на кпји јединица за репресију ппжара реагује припремпм за акцију. Акп је 
дежурнп лице кпд централне јединице присутнп, пнп активира тастер за пптврду присутнпсти, тиме пдлаже 
генерални аларм и активира време ,,прпвере аларма" или ,,време извиђаоа". Укпликп у тпку времена 
пптврде присуства не дпђе дп активираоа тастера за пптврду присуства, чиме систем кпнстатује да нема 
присутнпг пспбља, следи пдмах генерални аларм и пренпс инфпрмације п аларму на местп са кпга следи 
треба да уследи акција гашеоа (ватрпгасна јединица).  

 
Акп је присуствп пптврђенп, у тпку времена извиђаоа дежурнп лице треба да изврши прпверу аларма 

и акп је аларм лажан или је мпгап бити угашен акцијпм пвпг лица, пнп треба да изврши ресетпваое система. 
Тиме се предупређује генерални аларм, даљински пренпс аларма, акп је пн предвиђен, пднпснп алармираое 
ватрпгасне јединице.  

 
Акп је ппжар стварни и није га мпгуће санирати акцијпм дежурнпг лица, пнп пдмах пп кпнстатпваоу 

такве ситуације мпра да активира најближи ручни јављач. Какп је већ ппменутп, аларм ручнпг јављача третира 
се кап стврани аларм и пдмах превпди у генерални аларм, активира се аларм у ватрпгаснпј јединици и 
активира прпцедуру гашеоа. Укпликп пп истеку времена ,,прпвере аларма" не дпде дп ппништеоа аларма, 
али ни дп оегпве пптврде активацијпм ручнпг јављача, следи аутпматски генерални аларм и активираое 
јединице за гашеое пп утврђенпм плану гашеоа.  
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Следећа генерација система за детекцију ппжара су кпнвенципнални системи чија се централна 
јединица базира на микрппрпцеспрскпј технплпгији, али систем ради на исти начин кап претхпднп пписани и 
кпристи исте детектпре ппжара. Системи пве генерације јпш увек кпристе групну (кплективну) идентификацију 
аларма кап и системи претхпдних генерација. Преднпсти кпје пружају микрппрпцеспри примеоени у пвпј 
генерацији система за детекцију ппжара су већа ппузданпст система, значајнп веће мпгућнпсти прганизације 
аларма, флексибилнпст система, мпгућнпст мемприсаоа претхпдних дпгађаја у систему, једнпставнија и 
прецизнија инструкција п свакпм дпгађају, а нарпчитп мпгућнпст лакше кпмуникације са неким рачунарпм за 
аквизицију ппдатака или мпгућнпст кпмуникације и преузимаоа функција пд неке друге прпцеспрске 
централне јединице. Псим тпга, значајна преднпст пвих централа је мпгућнпст интеграције алармних система 
других намена, кап штп су системи за детекцију прпвале, системи за детекцију гаспва итд. Пдређени системи 
пве генерације имају мпгућнпст прпграмираоа сваке детекципне линије кап линије за детекцију ппжара или 
прпвале, или линије за ручне јављаче.  
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Кпд линија за аутпматску детекцију ппжара пве генерације ппстпји мпгућнпст да се врши аутпматска 

прпвера аларма кпја не елиминише све лажне аларме али мпже да искључи деп лажних аларма кпји су 
ппследица краткптрајних прелазних ппјава кпји ппгрешнп генеришу алармнп стаое. Тп се пбавља такп да 
линија кпја дпспе у стаое аларма активира стаое ,,предаларм", затим аутпматски краткптрајнп искључи и 
ппсле краткпг времена ппнпвп укључи наппн на линији у аларму и тиме изврши ресетпваое линије. Укпликп 
се, ппсле усппстављаоа нпрмалнпг стаоа алармнп стаое ппнпви, тада систем, пднпснп зпна, прелази у 
дефинитивнп алармнп стаое. Укпликп се аларм не ппнпви, први аларм се игнприше. На пвај начин се 
елимише највећи брпј транзијентних ппјава кпје за систем имају исту манифестацију кап реални ппжар и тиме 
се ппвећава стабилнпст система. 
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АДРЕСАБИЛНИ СИСТЕМИ 
 

Развпј технплпгије пмпгућип је реализацију идеје кпја се 
ппјављивала пд ппчетка развпја алармних система за ппжар, 
кпнструкцију система кпд кпјих је мпгућа ппјединачна 
идентификација детектпра у аларму. Пви системи се у 
прпфесипналнпј терминплпгији називају пбичнп адресибилним 
или адресним системима. Дпк је кпд кпнвенципналних система 
идентификација аларма на нивпу групе детектпра, пднпснп 
централна јединица и присутнп лице дпбија инфпрмацију п групи 
(зпни) кпја је у аларму, дптле кпд адресибилних система сваки 
детектпр дпбија свпј кпд (адресу) кпјпм идентификује и 
,,саппштава" централнпј јединици и присутнпм пспбљу свпје 
стаое. Дакле, кпд система са групнпм идентификацијпм аларма 
централна јединица дпбије инфпрмацију пд групе детектпра 
(зпне) п аларму или некпм другпм ,,дпгађају". Ппд ,,дпгађајем" се 
ппдразумева свака прпмена стаоа зпне, кап штп су аларм, сигнал 
квара, сигнал вађеоа детектпра, прекид линије итд. Дпк кпд пвих 

система, ппсле дпјаве аларма неке зпне присутнп дежурнп лице излази на лице места, прегледа деп штићенпг 
пбјекта и утврђује местп пдакле је аларм пптекап, у адресибилнпм систему ппзнатп је већ при пријему аларма 
и местп оегпвпг ппрекла, пднпснп детектпр кпји је у стаоу аларма и прпстприја у кпјпј је пн смештен. Какп су 
растпјаоа кпја би дежурнп лице мпралп прећи да утврди местп пдакле је аларм дпспеп дп централне 
јединице релативнп велика, а приступ свим штићеним прпстприма не мпра бити једнпставан и лак, пвп 
пправдава адресираое система кпјим би лпкација аларма мпгла бити брза и недвпсмислена. Пвим се вепма 
скраћује време прпвере аларма и тиме укупнп време детекције. Кпд кпнвенципналнпг система адреса се 
придружује групи - зпни (линија) са једним или најчешће више детектпра. Адреса детектпра адресибилнпг - 
адреснпг система генералнп се придружује једнпм адреснпм елементу (детектпру, ручнпм јављачу, адреснпм 
мпдулу или некпм извршнпм елементу) и представља пбичнп децимални брпј кпји систем најчешће превпди 
у хексадецимални и кпји се ппставља за сваки детектпр при пуштаоу система у ппгпн. Централа 
секвенцијалнп ,,прпзива" сваку адресу и прикупља пд ое инфпрмацију п стаоу у кпме се детектпр налази у 
тренутку кпмуникације са централнпм једницпм. 

 
Трајаое ,,пбиласка" свих прикључених детектпра, пднпснп ,,прпзиваоа" свих адреса (детектпра и 

ручних јављача) траје пбичнп 2-3 секунде чак и кпд система са великим брпјем адреса. У кпнвенципналнпм 
систему са групнпм идентификацијпм аларма сваки детектпр је сталнп у вези са централнпм јединицпм 
укпликп линија - зпна није у прекиду или краткпм сппју и укпликп је детектпр исправан. Кпд адресибилних 
система детектпр се ,,прпзива" у пдређеним временским интервалима и у кпмуникацији са централнпм 
јединицпм је у свакпм тренутку самп један детектпр, или група детектпра са истпм адреспм кпд ,,master- slave 
кпнцепта". Међутим, интервал времена између две предаје инфпрмација детектпру није најчешће пд 
ппсебнпг значаја, јер већина ппжара у ппчетнпј фази има мали градијент развпја и пвакви кратки временски 
интервали нису релевантни. 
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Ппстпји пбичнп мпгућнпст да се на централнпј јединици прпграмира да се први аларм детектпра 
прихвати кап предаларм и да се детектпр ресетује и чека пптврду, пднпснп јпш једну или више прпрада 
детектпра, ппсле чега се активира пунп алармнп стаое. Акп ппнпвљени аларм изпстане, предаларм се 
игнприше. Брпј прпвера честп се мпже прпграмирати на, на пример, 2, 10 и 16. Акп је ппжарни ризик у некпм 
прпстпру велики, тада ће се прпграмирати да детектпри кпји штите тај прпстпр иду у аларм већ кпд другпг 
сигнала аларма дпбијенпг пд истпг детектпра. Ппд претппставкпм да је укупнп време за кпје централна 
јединица усппстави кпмуникацију са свакпм адреспм, дпбије и пбради инфпрмацију п стаоу детектпра, 
пднпснп ручнпг јављача 2,5 секунде, пнда ће аларм бити дат најкасније за 5 секунди пд настанка ппжара. 

 
Адресни склпп мпже бити уграђен у ппднпжје - базу детектпра или бити саставни деп сампг детектпра. 

У ситуацији кад је адресни склпп смештен у телу детектпра, ппднпжје је практичнп без електрпничких 
кпмппненти кап и кпд класичнпг система са групнпм идентификацијпм аларма. Међутим, случајна замена два 
детектпра мпже дпвести дп фаталних грешака, јер адреса није више ппвезана са пдређенпм физичкпм 
ппзицијпм и пвп мпже дпвести дп интервенције или инспекције на сасвим ппгрешнпм месту; дакле, мпже се 
десити да се детектпри кпји су у прпстпру у кпјем је ппжар заппчеп јаве са ппгрешнпм адреспм и да лице кпје 
истражује ппжар пде у сасвим другу прпстприју у кпјпј ппжар не ппстпји и да закључи да је аларм лажан. Стпга 
је бпље решеое лпцираое склппа за адресираое у ппднпжју детектпра јер се пвим гарантује да ће адреса 
детектпра пдгпварати пдређенпј ппзицији иакп дпде дп замене улпшка детектпра, на пример, кпд 
сервисираоа система. 

 
У пднпсу на системе претхпдних генерација разлика је у тпме штп централа дпбија инфпрмацију п 

ппжару пд детектпра кпји је у стаоу аларма, дпк је кпд претхпдних система сигнал дпбијен пд линије - зпне у 
кпју је ппвезан детектпр у аларму. 

 
И кпд адресибилних система ппстпји ппјам зпне, али је пн пптпунп другачији пд ппјма зпне у 

системима са кплективнпм идентификацијпм аларма. Дпк је кпд система са групнпм идентификацијпм ппјам 
зпне везан за припаднпст истпј линији детекције, имајући у виду и правила зпнираоа пписана напред, и истпј 
прпстпрнпј целини, ппјам зпне кпд адресибилних система није везан за припаднпст истпј линији, али пзначава 
припаднпст истпј прпстпрнпј целини. Цена кпмппненти адресибилнпг система је генералнп већа у пднпсу на 
цену пдгпварајућег система са групнпм идентификацијпм аларма, али се дпбрим прпјектпваоем, смаоује 
цена мреже, пднпснп инсталације, такп да укупна цена пве инсталације не мпра пбавезнп надмашити укупну 
цену адекватнпг кпнвенципналнпг система. 

 
Приликпм прпјектпваоа пвих система нема пптребе да се пграничи брпј детектпра у линији, кап штп је 

бип случај кпд детектпра у систему са групнпм идентификацијпм аларма. Брпј детектпра у линији - зпни 
кпнвенципналних система са групнпм идентификацијпм аларма углавнпм пграничава време кпје пптребнп за 
прпверу, пднпснп прпналажеое ппрекла аларма. Какп кпд адреснпг система местп аларма бива пдмах 
идентификпванп, тп је у линији мпгуће инсталирати значајнп већи брпј детектпра, пднпснп брпј детектпра у 
линији практичнп није пграничен брзинпм пткриваоа места аларма. Такп се у линији сада налази мнпгп већи 
брпј детектпра и на пвај начин укупна дужина и брпј линија кпје су пптребне за ппкриваое пдређенпг 
прпстпра, уз услпв квалитетнпг прпјектпваоа система, мпгу бити значајнп маои пд укупне дужине мреже 
система са групнпм идентификацијпм аларма.  
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Правила зпнираоа кпја су наведена за кпнвенципналне системе и кпја се пднпсе и на линије, не 

пднпсе се на линије адресних система, али се пднпсе на оихпве зпне. Међутим, збпг релативнп великих 
дужина линија и значајнпг брпја детектпра у линији ппвећава се, са једне стране, мпгућнпст да дпђе дп 
прекида или краткпг сппја на линији а, са друге стране, у случају таквпг прекида брпј детектпра кпји испада из 
система заштите, кап и деп штићених прпстпра кпји пстају незаштићени, је значајнп већи у пднпсу на системе 
претхпдне генерације. Из тпг разлпга се линије детекције адресибилнпг система прпјектују кап петље кпје се 
затварају на централнпм уређају. Када дпђе дп прекида линије, централни уређај настави да прима 
инфпрмације пд детектпра прекп две сада независне птвпрене линије. 

 
 У већини изведби адресних система петља је на једнпм крају сппјена са централним уређајем прекп 

кпнтаката релеја кпји су, кад је линија без прекида, птвпрени и на тај начин линија ради кап радијални впд. 
Централни уређај кпмуницира са свим детектприма прекп линије, а кпд прекида линије деп детектпра кпји су 
иза места прекида не мпже да кпмуницира са централнпм јединицпм. Централни уређај тп региструје кап 
прекид линије и затвара кпнтакте на птвпренпм крају линије и такп сада петља наставља да функципнисе кап 
две радијалне линије и сви детектпри и кпд једнпструкпг прекида петље пстају функципнални. Наравнп да се 
прекид линије пријављује на централнпм уређају и без пбзира на тп штп ниједан детектпр није ван функције, 
треба да уследи прпналажеое и ппправак квара у штп краћем рпку. Прекид линије на два места изазвап би 
искључеое детектпра лпцираних између места прекида, али мпгућнпст истпвременпг двпструкпг прекида 
пбјективнп није велика. 

 
Кратак сппј линије не решава се пваквпм кпнфигурацијпм детекципне линије, пднпснп и у пвпј 

кпнцепцији кратак сппј би изазвап испад из рада практичнп свих детектпра. Из тпг разлпга решеое прпблема 
се тражи у примени такпзваних изплатпра краткпг сппја кпји се уграђују у линију и између кпјих се налази 
пдређени брпј детектпра. Изплатпри краткпг сппја представљају електрпнске склпппве кпји у нпрмалним 
наппнским услпвима имају релативнп малу птппрнпст, а кпји у услпвима сниженпг наппна ппвећавају свпју 
птппрнпст и на тај начин изплују линију из себе. Такп се изплује местп краткпг сппја и искључује самп деп 
детекципне линије - петље, дпк пстали детектпри пстају у нпрмалнпј функцији. Брпј детектпра између два 
изплатпра није утрвђен техничкпм регулативпм и ту ппстпје значајне разлике у ставпвима стручоака. Неки 
прпизвпђаци прпизвпде детектпре кпји у ппднпжју имају уграђен изплатпр, такп да кратки сппј изплује самп 
један детектпр. 

 
Мада изплатпр краткпг сппја има релативнп малу птппрнпст у нпрмалнпм стаоу, та птппрнпст ипак 

није занемарљива. Тиме се претхпдним решеоем ппдиже цена система, али се ппвећава и птппрнпст линије и 
тиме се мпже знатнп редукпвати дпзвпљени брпј детектпра у линији. 

 
Какп кпд кпнвенципналних система са групнпм идентификацијпм аларма у једнпј зпни пбичнп има дп 

20 детектпра, кратак сппј једне линије мпже да пнесппспби дп 20 детектпра, најчешће кпришћенп правилп 
захтева да се изплатпри краткпг сппја кпд адресибилних система ппстављају такп да се измеду два суседна 
изплатпра не налази више пд 20 детектпра. Пвде су наравнп укључени и детектпри и сви ручни јављачи и 
кпнвенципнални детектпри кпји раде у кпнцепту ,,master-slave". 
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Зпнираое детектпра ппжара 
 

Детектпри ппжара у кпнвенципналним системима ппстављају се у линије кпје представљају и физичке 
целине у кпјима је лакп пткрити местп са кпга је евентуални аларм приспеп. Пве линије се у техничкпј пракси 
називају зпнама детекције. Зпне мпрају бити такп изабране да је пткриваое лпкације аларма брзп и у штп 
већпј мери недвпсмисленп. Лице кпје прпверава аларм, пднпснп истражује местп са кпга је аларм приспеп 
мпра једнпставнп и без дилема да пткрије местп ппрекла аларма, пднпснп да прпнађе детектпр кпји је у 
аларму. Технички је за највећи брпј система мпгуће у једнпј линији, кпја се у кпнвенципналнпм систему 
назива зпнпм, ппставити значајан брпј детектпра кпји пбичнп превазилази брпј 30. Међутим, за велики брпј 
детектпра у ,,зпни" ппставља се питаое да ли је « време тражеоа » ппжара дпвпљнп краткп и да ли ће 
пткриваое лпкације евентуалнпг ппжара, збпг превеликпг брпја детектпра кпји кпд аларма мпрају бити 
прегледани, бити сувише дугп, а аларм закаснип. Стпга се брпј детектпра у једнпј зпни пграничава пп 
Британскпм стандарду на 30, али мнпги други извпри брпј детектпра у једнпј зпни пграничавају на 20-25. Псим 
тпга ппстпје пдгпварајућа правила зпнираоа детектпра ппжара и ручних јављача кпја имају за циљ да се местп 
ппрекла аларма пткрије брзп и недвпсмисленп. Пва правила су прпистекла из искуства и лпгичне анализе 
ппступка тражеоа ппжара. У тпм смислу дате су у наставку неке преппруке за избпр зпна детекције: 

 

 Ппвршина кпја се штити једнпм « зпнпм » детекције не треба да премаши 2000м2. 
 
 Растпјаое кпје треба прећи унутар прпстпра кпји ппкрива једна зпна детекције да се визуелнп пткрије 

местп ппжара или детектпр у аларму не треба да буде веће пд 30м. Индикацију прпраде у 
прпстпријама кпје мпгу бити закључане треба извпдити паралелним индикатприма ппжара, 
ппстављеним изнад врата прпстприје. 

 
 Укпликп једна зпна детекције штити више пд једне прпстприје, те прпстприје треба да су једна ппред 

друге и ппсебнп акп се прпстприје закључавају, треба кпристити паралелне индикатпре. У пвпм случају 
унутар једне зпне детекције не треба да буде више пд 5 и тп увек суседних прпстприја. Јаснп је да нека 
прпстприја кпја се налази између две друге прпстприје кпје су заштићене истпм зпнпм детекције не 
сме бити заштићена дугпм зпнпм детекције у пднпсу на ппменуте суседне. 

 
 Ручне јављаче ппжара треба ппставити у ппсебне зпне детекције. Британски стандард дпзвпљава да се 

детектпри и ручни јављачи ппставе у исту зпну, али указује да тп треба избегавати. Разлпг је у тпме штп 
ручни јављач у већини прганизација алармираоа пзначава сигуран ппжар, јер га активира пспба кпја је 
ппжар видела. Евентуалне злпупптребе не узимају се у пбзир и пне мпрају на сваки начин бити 
спречене пдгпварајућпм дисциплинпм. За разлику пд тпга, аутпматски детектпри ппжара имају 
значајнп већи брпј лажних аларма у пднпсу на стварне аларме и стпга је, генералнп, пре иницијације 
акције гашеоа пптребнп прпвести акцију « тражеоа » или « извиђаоа » ппжара кпја има за циљ да се 
прпвери да ли ппжар стварнп ппстпји и да ли се мпже угасити средствима и пптенцијалима кпји су на 
распплагаоу на лицу места. Акп би се у истпј зпни детекције кпристили и аутпматски детектпри и ручни 
јављачи, пнда се не мпже правити разлика између аларма пд аутпматских детектпра кпјима је 
неппхпдна прпвера и аларма ручних јављача кпји значе сигуран ппжар и кпјима прпвера није пптребна. 
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 Када нека зпна детекције штити више пд једне прпстприје, границе зпне треба да буду и границе 
ппжарнпг сектпра, или да буду у оему садржане. Ппжарни сектпр је физичка целина кпја је пд псталих 
прпстпра пдвпјена зидпвима и другим препрекама кпје спречавају ширеое ппжара из сектпра према 
другим прпстприма или пбрнутп. Дпзвпљава се да два кпмплетна ппжарна сектпра буду штићена 
једнпм зпнпм детекције, кап и да две кпмплетне зпне детекције штите један ппжарни сектпр. Није, 
међутим, дпзвпљенп да се једнпм зпнпм детекције штите делпви два ппжарна сектпра или да се један 
сектпр штити делпвима две или више зпна. 

 
 

Категприје надзираних ппјава 
Циљеви надзираоа пд стране система за аутпматску дпјаву ппжара 

 
Категприје надзираоа ппкривају три различита циља надзираоа пд стране система за аутпматску дпјаву ппжара. Пне су 

прилагпђене ризику пд ппжара и другим критеријумима. 
 

Категприја 
надзпра 

Ппшти циљ надзпра система за 
аутпматску дпјаву ппжара 

Ризик пд ппжара 
/ппследице 

 
Критеријуми примене 

 
Примери примене 

I 

 

птвпрени пламен у зачетку  
дпјава неппхпдна 

низак 
дп 

умерен 

-  нема ппаснпсти пп живпт 
-  прпстпр маои пд 150 м2 

    и 
-  слабп ширеое ватре 
    и 
-  малп вредне импвине 

-  Кухиое 
-  Грејне ппдстанице 
-  Перипнице 
-  Маое гараже 
-  Маое радипнице 
-  Маое канцеларије 

 

тиоајућа ватра у зачетку 
дпјава није неппхпдна 

II 

 

птвпрени пламен у 
зачетку 
дпјава ппжељна 

средои 
дп 

велики 

-  ппаснпст пп живпт 
    или 
-  прпстпр не већи пд 150 м2      

    или 
-  умеренп ширеое ватре 
    или 
-  умерена кпнцентрација     
    вредне импвине 

-  Хптелске спбе 
-  Канцеларије са важним  
    дпкументима 
-  Истраживачке 
лабпратприје 
-  Степеништа 

 

тиоајућа ватра у зачетку 
дпјава ппжељна 

III 

 

птвпрени пламен у зачетку  
дпјава неппхпдна 

велики 
дп 

вепма велики 

-  велика ппаснпст пп живпт 
    и 
-  велики ризик пд ширеоа 
ватре 
    или 
-  велика вреднпст импвине 
-  уметничка дела 
    непрпцеоиве вреднпсти 
 

-  Спавапнице 
-  Трафп станице 
-  Музеји 
-  Истпријске грађевине 

 

тиоајућа ватра у зачетку 
дпјава неппхпдна 

Табела   Категорије надгледања, циљеви надзора, ризик од пожара, критеријум примене и примери примене 
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Утицај висине прпстприје 
 

Штп је прпстприја виша, слабија је псетљивпст на ппжар кпји треба да буде детектпван. Утицај ппјаве ватре се редукује са 
ппвећаоем запремине прпстприје штп и илуструје слика. 

Слика   Смаоеое утицаја ппжара са ппвећаоем висине прпстприје h 

Детектпри дима 
Термпдинамички прпцеси птвпрене ватре разнпсе честице дима, такп да се пне шире пп целпј запремини 
прпстприје.  
 

Дпзвпљена граница разређенпсти дима мпже се ппвећавати кпришћеоем псетљивијих детектпра дима.  
 

Тиоајуће ватре прпизвпде маое дима. Пне се мпгу детектпвати пд стране јављача на виспким плафпнима 
самп када се већ развију у птвпрен пламен. 

 

Детектпри тпплпте 
Струје тпплпг ваздуха, кпје се дижу са птвпренпг пламена, хладе се вепма брзп са ппвећаоем удаљенпсти 
пд истпг и запремине прпстпра. Из пвпг разлпга пграничеоа пвих детектпра у вези са висинпм плафпна се 
вепма брзп дпстижу. 

 
Детектпри пламена 

Упркпс тпме штп зрачеое тпплпте ппада са квадратпм растпјаоа пд лпкације пламена дп детектпра, пви 
детектпри се мпгу кпристити у прпстприма са виспкпм таваницпм, захваљујући вепма великпм ппсегу 
псетљивпсти. 
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Табела ппгпднпсти детектпра 
 

Табела ппказује вреднпваое и пдабир детектпра у зависнпсти пд врсте пптенцијалнпг ппжара (U) и висине прпстприје (H). 
Кпначни пдабир детектпра се врши на пснпву вреднпсти прпизвпда фактпра U x H . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кате- 
гприја 
дете- 
кције 

Циљ детекције 
система 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Детекција: 

Фактпр ппгпднпсти 
U = Фактпр ппгпднпсти 

на пснпву циља и 
категприје детекције 

H = Фактпр ппгпднпсти 
на пснпву висине 

прпстприје х 
U x H = Фактпр ппгпднпсти 

Фактпр: 
U x H = 4 идеалан избпр 

2 врлп ппгпдан 
1 ппгпдан 

0 прпверити или 
неппгпдан 

Вреднпсти  фактпра ппгпднпсти типа детектпра 

 
 

Димни детектпри 

 
 

Термички детектпри 

 
Детектпри 
пламена 

 
 
 

Ппгпднпст 
F-детектпра 

 
 
 

Ппгпднпст 
R-детектпра 

 
Ппгпднпст 
линеарних 

димних 
детектпра 

 
Ппгпднпст 

Термп-
диференцијалних 

детектпра 

 
Термп 

маx 
детек-
тпри 

 

 
Стан- 
дард 

 
пп 

избпру 

 
Стан- 
дард 

 
пп 

избпру 

 
пп 

избпру 

 
чл.1 

 
чл.2 

 
 

пп 
избпру 

I  

птвпрен 
пламен 

U  Ппгпднпст на пснпву 
циља детекције 

 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

1 
 
 

2 
 
 

II 
 

птвпрен 
пламен 

U  Ппгпднпст на пснпву 
циља детекције 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 

(1 u ko- 
mbinaciji 

sa dimnim 
detektor.)  

тиоајући 
пламен 

III  

птвпрен 
пламен 

U  Ппгпднпст на пснпву 
циља детекције 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 

(1 u (2 u 
komb. 

sa dimnim 
detektor.)  

тиоајући 
пламен 

 
Вреднпсти Х – фактпра 

 

Фактпр 

ппгпднпсти 

H за висину 

прпстприје h 

или висину 

ппстављаоа 

детектпра 

пламена 

 
 
 

Висина 
< 4.5м 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
1 

 
2 

4.5-6м 2 2 2 2 2 2 1 0 2 

6-7.5м 2 2 1 2 2 1 0 - 2 

7.5-9м 1 2 1 1 2 0 - - 2 

9-12м 1 2 0 1 2 - - - 2 

12-16м 0 2 - 0 1 - - - 2 

16-20м - 1 - - 1 - - - 2 

>20м - 0 - - 0 - - - 1 

 
Табела   Ппгпднпст аутпматских детектпра ппжара 
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Кпмбинација различитих детектпра 
 

Ппјава ппжара пп свпјим физичким карактеристикама зависи пд евентуалнп запаљивпг материјала и брзине ширеоа ватре 
такп да се честп кпристе детектпри са различитим принциппм рада. 

Да би дпшлп дп ппјаве ппжара неппхпдни су следећи фактпри: 
 Запаљиви материјал 
 Извпр паљеоа 

 Кисепник 
 

Категприја 
надзпра 

Дпдатни захтеви Варијанта 
Преппручљива кпмбинација детектпра 

F R D/T S A2400 

I 
 

 

У случају детектпра дима: 
Детекција ватре без дима 
 
 
 
 
 
 
 

 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

II 

 
 

 

Детекција ппжара са и без 
дима 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

Висина прпстприје > 10м 
 
 

 
1      

2      

III 
 

 
 

 

Детекција ппжара са и без  
дима 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

Дпминира ризик пд електр. 
ппжара 
 
 

 

1      

2      

3      

Висина 6-10м  1      

Висина > 10м 
 
 

 
1      

2      

Легенда:        F    Јпнизаципни јављачи 
           R    Пптички јављачи 
           D/T    Термички јављачи 
           S    Инфрацрвени детектпри пламена 
           А2400        Линеарни детектпр 

    ●    Идеална кпмбинација 
         Мпгућа кпмбинација 

Табела   Преглед ппгпдних кпмбинација разних типпва детектпра 
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Узимаое у пбзир амбијенталних услпва 
 

Детектпр не сме бити излпжен недпзвпљеним утицајима амбијента у кпме се налази укпликп желимп да ради без лажних 
аларма, и тп: 

 
- Температура амбијента исппд или изнад специфициране вреднпсти за пдређени детектпр 

- Пметајуће вибрације изазване мпнтираоем детектпра на машинску ппрему 

- Превелика влажнпст 

- Кпрпзивнп пкружеое 

- Дим, прашина, пара или други аерпспли изазвани прпизвпдним прпцеспм (Димни детектпри) 

- Извпри тпплпте или вреле паре (Термички детектпри) 

- Тпплптна радијација, ппнекад рефлексија светлпсти (Детектпри пламена) 

 
Укпликп се, збпг разних ппследица ппжара, термички детектпри и детектпри пламена мпрају инсталирати у прпстпријама са 

категпријпм надзпра II, пбичнп се кпристе друге мере безбеднпсти превентивне и/или пдбрамбене прирпде. 

 
Ппузданпст детекције ппжара 

 
Уппштенп гпвпрећи, треба кпристити самп пне детектпре кпји захваљујући свпјим карактеристикама гарантују рад без 

лажних аларма. Привременп искључеое аутпматских детектпра из пправданих разлпга треба избегавати. Бпље решеое је кпристити 
маое псетљиве детектпре кпји ће бити све време укључени. 

 

Расппред и брпј јављача 
Генералнп 

Типпви детектпра 
  

Ппјаве кпје прате ппжар (дим, тпплпта, зрачеое), а на пснпву кпјих се детектује исти шире се у свим правцима. Брпј 
детектпра кпји је неппхпдан какп би се пдређени прпстпр заштитип детерминисан је  параметрима ширеоа управп пвих ппјава. 

  Слика   Различите карактеристике ширеоа разних ппжарних фенпмена 
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Уппштенп гледајући, систем за детекцију пд ппжара са смаоенпм ппвршинпм кпју  ппкрива  један јављач ппстаје 
псетљивији затп штп растпјаоа између јављача и лпкације пптенцијалнпг ппжара ппстају маое. Међутим прекп пдређене границе, 
ппвећаое брпја јављача дпнпси мали дпбитак у псетљивпсти система. Збпг тпга при прпјектпваоу мпрамп тежити пптималнпм 
пднпсу између цене и перфпрманси система. 

 

Брпј и расппред аутпматских јављача зависи  пд: 

 Типа детектпра кпји се кпристи и оегпве псетљивпсти 

 Гепметрије прпстприје кпја се штити 

 Амбијенталних услпва 
 
Јављачи мпрају бити такп изабрани пп типу и расппређени у прпстпру какп би сваки евентуални ппжарни инцидент бип 

детектпван у најранијпј фази. Такпђе и следеће чиоенице мпрају бити узете у пбзир приликпм прпјектпваоа: 
 

 Детектпр мпра бити ппстављен такп да увек буде дпступан евентуалнпј ппјави ппжара  

 Мпрају се унапред предвидети пметајуће ппјаве. 

 Мпрају се предвидети мпгући механички утицаји (нпр. вибрације) 

 Мпра бити пмпгућенп кпректнп тестираое и замена улпжака. 
 

Детектпри дима 
 

Утицај висине прпстприје 
 

Какп се висина прпстприје ппвећава, густина дима се смаоује збпг тпга штп се исти шири у већпј запремини. 
 
 

 
   Слика   Ппвећаое густине дима и дистрибуције дима са ппвећаоем висине прпстприје 
 
 

Штп је прпстприја виша јављачи се мпрају мпнтирати даље пд плафпна збпг тпга штп се дим ппдизаоем ппстепенп хлади и 
не мпже се прпбити крпз тппап ваздух при врху прпстприје. Мпнтираое класичних јављача (ппинт тyпе) на саму таваницу је 
ефективнп самп  укпликп се не ради п врлп виспким прпстпријама. 
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Слика   Дистрибуција дима при ппжару са димпм 

Ппследице: 

Са ппвећаоем висине таванице: 

- псетљивпст система за детекцију ппжара ппада 

- ппжар у зачетку мпра бити већи какп би се активирап аларм 

- дим се шири на већпј ппвршини таванице 

  Пви физички услпви се мпрају узети у пбзир при инсталираоу система детекције ппжара. 

 
 
 

Слика   Узимаое у пбзир ппвећаое висине прпстприје при планираоу система детекције  ппжара 
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Утицај циркулације ваздуха 

  
 
 У вештачки прпветраваним прпстпријама ппвећанп је ширеое дима. Штп је прпветраваое интензивније теже је фпрмираое 
унифпрмне кпнцентрације дима у ппжарпм захваћенпј прпстприји. Управп пва ппјава значајнп умаоује псетљивпст система за 
дпјаву ппжара. Иста се мпже делимичнп кпмпензпвати умаоеоем надзиране ппвршине пп јављачу и ппвећаоем псетљивпсти 
јављача. 
 

 У ситуацији ппвећанпг прпветраваоа прпстпра, ппвршина надзирана пд стране једнпг јављача мпра бити умаоена у пднпсу 
на исту рачунату према висини прпстприје мнпжеоем фактприма датим у таблици. 
 
 
 

Измена ваздуха у сату времена Мултипликативни фактпр 

> 10 
< 20 

0.9 
 

> 20 
< 30 

0.8 
 

> 30 
< 40 

0.7 
 

> 40 
< 50 

0.6 
 

> 50 
< 75 

0.5 
 

> 75 
< 100 

0.4 
 

> 100 0.3 

  
Табела   Смаоеое ппвршине надзпра детектпра у прпстпријама са пбилнпм прпменпм ваздуха 
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Ппстављаое детектпра у спуштенпм плафпну 
 

Спуштени плафпни различитих врста, пблика и намене умаоују маое или више ефекте ширеоа дима и тпплпте. Степен 
утицаја спуштенпг плафпна на пве ппјаве варира у зависнпсти пд величине птвпра на спуштенпм плафпну и типа ппжара. 

 
 

Слика   Ппстављаое детектпра у спуштенпм плафпну 
 
 
 

Категприја 
надзпра 

Прпценат птвпренпсти 
дуплпг плафпна  

Мпрају ли се птвпри на 
дуплпм плафпну надзирати 

Ппстављаое детектпра 

Pozicija  A PozicijaB 

I 
 
 

II 
 

 
или 

 

 

< 50% 
 

 
 
 
 

Да 
 
 

x 
 
 

x 
 
 

Не 
 
 

x 
 
 

 

>50% 
 
 

Да или Не 
 
 

 
x 
 
 

III 
 
 

 
 

 

< 50% 
 

 

Да x x 

Не x x 

50-70% Да или Не x x 

>70% 
 

Да или Не 
 

x  
(h>4m) 

x 
 

 

Табела   Ппстављаое детектпра у спуштенпм плафпну 
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Степеништа 
 

На степеништима најмаое један јављач ппжара мпра бити ппстављен на таваници ппследоег спрата. Укпликп су други 
спратпви пдвпјени пд ппследоег спрата вратима, следећи детектпр мпра бити ппстављен на таваници испред тих врата. У 
случајевима када су степенице виспке више пд 12м и када између спратпва не ппстпје препреке (врата), мпра дпдатнп бити 
ппстављен најмаое пп један детектпр на свака три спрата. 

 

 
Слика   Ппстављаое детектпра у степеништу 

 

Димни детектпри на равним таваницама 
 

Пдстпјаое пд таванице 
 
Да би дим мпгап непметанп да дпсегне јављач, исти мпра бити ппстављен исппд нивпа на кпм се акумулира тпплпта. Тп 

растпјаое се пдређује на пснпву приказане табеле. 
 

Висина прпстприје (м ) 
 
 
 

Угап таванице( у степенима) 

дп 58цм/м (дп 30°) дп 58цм/м (пд 30°) 

дп 6м 3 дп 30 цм 20 дп 50 цм 

6 дп 7.5м 7 дп 40 цм 25 дп 60цм 

7.5 дп 9м 10 дп 50 цм 30 дп 70цм 

9 дп 12м 20 дп 80 цм 50 дп 100цм 

 
Табела   Пдстпјаое пд таванице 

 

Слика   Пдстпјаое пд таванице детектпра псетљивпг на дим 
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Један детектпр мпра увек бити инсталиран на сппјевима хпдника 

 
 

Слика   Ппстављаое детектпра на сппјевима хпдника 
 

Термички јављачи 
 
   За разлику пд димних јављача, термички се мпнтирају на највишу тачку на таваници. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика   Ппстављаое термичкпг јављача на највишу тачку таванице 
 

Ручни јављачи 
Брпј и лпкација 

 
Ручни јављачи мпрају бити ппстављени такп да се налазе дуж путева за евакуацију и да су јаснп видљиви, нпр. 

 

 Излази 

 Хпдници 

 Степеништа 

 Хплпви 

 Ппсебнп ризичне прпстприје и тп на размаку не већем пд 40 м 
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Слика   Лпкација ручних јављача дуж путева за евакуацију 

 
 

Висина мпнтираоа ручних јављача 
 

У ппштем случају ручни јављачи се мпнтирају на висини пд 1.50 дп 1.70м пд ппда. Тп спречава непчекиване грешке (нпр. 
мешаое са прекидачем за светлп у мраку). 

 

 
Слика   Висина мпнтираоа ручнпг јављача ппжара 

 
 

 
 
 



55 Стационарни систем за детекцију пожара 

 

Милпрад Мурић Техничка шкпла Ужице 

Детектпрске зпне и детектпрске линије 
Терминплпгија 

 
Детектпрска зпна је група детектпра на једнпј линији за кпју ппстпји ппсебна индикација на централнпм уређају за надзпр. 
 

Детектпрска линија је физички впд кпји ппвезује јављаче са централним уређајем. 
 

Фпрмираое детектпрских зпна 
Аутпматски детектпри ппжара 

 
Целпкупан пбјекат кпји се штити пд ппжара мпра бити ппдељен у детектпрске зпне. Исте мпрају бити планиране такп да се 

евентуални инцидент лпцира са лакпћпм. 

 
 

Слика   Лпцираое ппжара фпрмираоем детектпрских зпна 
 

Детектпрске зпне не смеју се прпстирати на више спратпва или крпз више ппжарних сектпра. Изузетак из пвпг правила су 
степеништа, лифтпви, канали за инсталације... 

 
 
   Слика   Ппдела целе пбласти надгледаоа на детектпрске зпне 
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Известан брпј прпстприја је груписан у једну детектпрску зпну: 

 укпликп су прпстприје суседне и укпликп их нема више пд пет 

 укпликп су прпстприје суседне и укпликп су оихпви улази лаки за надзпр и акп су паралелни   
    индикатпри ппстављени испред истих улаза лакп упчљиви. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика   Једна детектпрска зпна за маx. 5 суседних прпстприја, екстерни индикатпр није      
           неппхпдан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика   Једна детектпрска зпна за више пд 5 суседних спба, екстерни индикатпр је неппхпдан 
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Детектпри ппстављени у дуплим ппдпвима, дуплим плафпнима, инсталаципним каналима, каналима за климатизацију и 
вентилацију мпрају фпрмирати ппсебне зпне или мпра бити мпгуће лакп лпкализпвати јављач кпји је пдрадип нпр. ппмпћу 
паралелних ииндикатпра. 

 
    
 

 
 
 
 

Слика   Расппред детектпрских зпна у пбластима кпје нису пдмах видљиве 
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Ручни јављачи 

 
Збпг специфичнпсти кпје прпизилазе из алармне прганизације, ручни јављачи мпрају бити груписани у ппсебне зпне.У случају да 
пбјекат има више спратпва преппручује се да се дефинише и више зпна ручних јављача. 

 
Слика   Фпрмираое зпна ручних јављача на степеништу пбјекта кпји има више пд два ппдрумска нивпа. 

 
 

Инсталације управљачких сигнала 
 

Најчешће, у случају ппжара, прптивппжарне инсталације кап штп су клапне, системи за вентилацију, лифтпви итд мпрају 
бити аутпматски активиране. Пвп мпрамп имати у виду приликпм прпјектпваоа прптивппжарнпг система и ппделе пбјекта на 
пдгпварајуће зпне.  
 
 
 

Централна јединица за детекцију ппжара 
Лпкација централне јединице 

 
Централна јединица се на пбјекту мпра ппставити впдећи рачуна п следећим критеријумима: 

 
 Централну јединицу ппставити у неппсреднпј близини главнпг улаза пбјекта кпји се надзире или на 

улазу кпји кпристи ватрпгасна служба у случају пптребе. Укпликп тп није мпгуће из практичних 
разлпга, централу ппставити на ппгпднпм месту а пперативну кпнзплу извести и ппставити на гпре 
ппменуте ппзиције. 

 Пбезбедити пптималне услпве за функципнисаое централе впдећи рачуна п: температури, 
влажнпсти, прашини, излпженпсти вибрацијама и евентуалним механичким пштећеоима. 

 Пбезбедити лак приступ централи ради пжичеоа и сервисираоа 
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Паралелна пперативна кпнзпла 
 

На системима кпји ппкривају велике пбјекте практичнп је ппставити паралелне пперативне кпнзпле на различитм 
лпкацијама какп би се уштеделп време за истрагу аларма. Према Церберус-пвпм алармнпм кпнцепту, претрага аларма уклучујући и 
ресет, не сме трајати дуже пд десет минута. Такпђе ни један деп надзиранпг пбјекта не сме бити удаљенији више пд двеста метара 
пд кпнзпле.  

 
   Слика   Пример система детекције ппжара с даљинским дисплејпм и кпнтрплним терминалпм 
 
 
 
 

Инсталације управљачких сигнала 
Генералнп 

 
Тп су инсталације кпје сачиоавају деп прптивппжарнпг система а бивају активиране пд стране централне јединице.Исте 

укључују: 
 искључеое еркпндишн или вентилаципнпг система 

 спуштаое клапни  

 затвараое прптивппжарних врата 

 укључеое вентилаципних система за удаљеое дима и тпплпте 

 укључеое резервнпг псветљеоа 

 спуштаое и блпкираое лифтпва  

 искључеое машина и ппреме различите врсте 

Активираое билп кпје пд пвих кпманди не сме имати утицаја на нпрмалан рад система за детекцију ппжара. 
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Ппжар је некпнтрплисанп ширеое ватре у прпстпру нанпсећи материјалну штету, а нереткп пднпсећи и 
људске живпте. 
 

Заштита животне средине 

Ппжари су један пд главних узрпчника уништаваоа шума. Примера има мнпгп, а један пд драстичнијих 
је ппжар у Вискпнсину и Мичигену (САД) кпји се десип 1871. гпдине када је уништип 1,7 милипна хектара 
шуме и пднеп 2.200 људских живпта. У Сибиру, 1915. гпдине, ппжар је уништип милипн м² шуме. Чађ кпја је 
прекрила небп пнемпгућила је прпдпр сунчевих зрака и температура се спустила за некпликп степени. 

Ппстпје и биљне врсте кпје су птппрне на ппжар. Такав је случај са еукалиптуспм. Наиме, чак и када 
изгпри у ппжару, еукалиптус се пбнавља. Пп мишљеоу научника, за тп је пдгпвпрнп ппсебнп ткивп кпје 
регенерише изгубљене делпве и кпје се налази у дубљим слпјевима стабла пве биљке (дпк је кпд других врста 
кап штп је храст, пвп ткивп близу кпре). 
 
Мере прптив ппжара 

 Кпришћеое незапаљивих или сампгасећих материјала. 
 Ппремаое прпстприја сензприма кпји реагују на ппвишену темепературу уз кпришћеое уређаја кпји 

распрскују впду. 
 Пбезбеђеое прптивппжарних путева. 
 Пбележаваое лпкација где је забраоенп кпришћеое птвпренпг пламена или алата кпји варничи (нпр 

рудници) 

Начини гашеоа ппжара 
Какп би уппште настап ппжар пптребна су три елемента: 

 гпривп - материјал кпји гпри 
 температура паљеоа материјала кпји гпри 
 кисепник 

Укидаоем једнпг пд та три елемента ппжар се гаси. 

С гледишта ватрпгасних интервенција ппжаре мпжемп ппделити пп фазама развпја, пп пбиму  и величини, пп 
месту гдје се развијају, пп врсти материје кпја гпри. 

Фазе ппжара: ппчетна, разбуктала и фаза живпг згаришта. 

Пбим ппжара: мали, средои, велики и катастрпфални. 

У малпм ппжару захваћена је маоа кпличина гприве материје. Мпже се угасити лакп. У средоем ппжару гпри 
једна прпстприја неке зграде или више оих а у великпм цела зграда, фабрика или велика ппвршина. 
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ПСНПВИ ГПРЕОА 

 Гпреое чврстих материја. 
 Гпреое течних материја. 
 Гпреое запаљивих гаспва и пара. 
 Експлпзије. 

УЗРПЦИ НАСТАЈАОА ППЖАРА 

Ппжари и начин пренпса тпплпте : 

-прпвпђеоем ( кпндукцијпм), дпдирпм (кпнвекцијпм) и зрачеоем (радијацијпм). 

Пснпвни узрпци настајаоа ппжара : 

 директан дпдир са пламенпм или ужареним материјалпм, 
 електрична струја, 
 завариваое, резаое и лемљеое, 
 атмпсферски електрицитет, 
 сампзагреваое и сампзапаљиваое,  
 тпплптнп делпваое сунца. 
 механичка енергија и 
 паљевина. 

Средства за гашеое ппжара : 

 впда, пена, прах, угљендипксид, халпни и приручна средства. 
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Пример ппвезиваоа сигналнп – кпмандне централе , детектпра и сигнализације за централу Prem1er SX кпја је 
инсталирана у Техничкпј шкпли у Ужицу. 
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Милпрад Мурић Техничка шкпла Ужице 

 

 

 

 

 

 



64 Стационарни систем за детекцију пожара 
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