
SISTEMI ZA ODKRIVANJE IN JAVLJANJE POŽARA 

 

1. DELITEV JAVLJALNIKOV 

Glede na možnost lokalizacije alarma se javljalniki delijo na klasične ali konvencionalne in analogno-adresne 
javljalnike. 

 V klasičnih ali konvencionalnih sistemih na osnovi meritve trenutnih vrednosti fizikalne veličine (dim, plamen, 
temperatura, plini), ki so produkt gorenja, o resničnosti požara odloča javljalnik sam, s tem, da vrednost izmerjene 
veličine primerja s tovarniško nastavljenim alarmnim pragom. Klasični javljalniki nimajo možnosti lokalizacije. 
Javljalniki so vzporedno priklopljeni na konvencionalno linijo (največ 30 na eno linijo), požarna centrala lahko 
ugotovi le, na kateri liniji je prišlo do spremembe. 

 V analognih sistemih javljalniki izmerjene vrednosti fizikalnih veličin v digitalizirani obliki pošiljajo v centralno 
napravo, ne da bi jih pred tem kakor koli vrednotili. Centralna naprava spremlja spremembe merjenih veličin za 
vsak javljalnik posebej in se na osnovi vgrajenih algoritmov odloča o tem, ali je pogoj za požarni alarm izpolnjen 
ali ne. Poleg tega se alarmni prag za vsak javljalnik spreminja glede na povprečno stanje merjene fizikalne veličine 
v območju, ki ga javljalnik nadzira. Na ta način se število lažnih alarmov zmanjša na minimum. Ob dogodku 
(alarm, motnja, izpad) lahko požarna centrala lokalizira javljalnik, pri katerem je prišlo do spremembe in njegovo 
adreso skupaj z opisom njegove lokacije prikaže na prikazovalniku centrale. 

 
Po načinu delovanja se požarni javljalniki delijo na avtomatske in ročne. 

Avtomatski javljalniki javijo alarm brez posredovanja človeka. Najpogosteje uporabljeni so občutljivi na dim – dimni 
javljalniki, temperaturo – temperaturni javljalniki in sevanje plamena – plamenski javljalniki. 

Ročni javljalniki omogočajo človeku, da s pritiskom na tipko sproži alarm. 

Glede na razporeditev občutljivih tipal pa so lahko točkovni javljalniki – tipala so v enem manjšem ohišju, linijski 
javljalniki – tipala so razporejena vzdolž črte, npr. v javljalnem kablu, ter prostorski javljalniki – javljalnik nadzira 
določen del celotnega prostora, npr. plamenski javljalnik. 

Najpogosteje se za javljanje požara v stavbah uporabljajo točkovni javljalniki požara. Ostale vrste so namenjene za 
primere, ko običajni točkasti javljalniki ne dajejo zanesljivih rezultatov. 

Ostale lahko razvrstimo v skupino posebnih javljalnikov. 

Posebni javljalniki: 

 plamenski javljalniki 

 linijski javljalniki 

 aspiracijski dimni 

 detekcija dima iz video slike VSD – video smoke detection. 

  

2. VRSTA JAVLJALNIKOV 

 3.1 DIMNI JAVLJALNIKI 

 
Dimni javljalniki so občutljivi na delce, ki nastajajo pri gorenju in so razpršeni v zraku. V praksi se uporabljajo 
točkovni ionizacijski ter optični dimni javljalniki. 

3.1.1 Ionizacijski dimni javljalniki 
Ionizacijski dimni javljalniki (slika 1) so občutljivi predvsem na najmanjše delce, ki nastajajo pri gorenju s 
plamenom. Delujejo tako, da se v dvojni senzorski komori (referenčna in merilna) zrak ionizira s pomočjo 
radioaktivnega sevanja (americij 241) in tako ioni potujejo k negativni in pozitivni elektrodi in na ta način prevajajo 
električni tok. Ko v merilno komoro vstopi dim, se ioni prilepijo na mnogo večje delce in upornost te komore se 
povečuje, električno ravnotežje se poruši. Analogna vrednost napetosti se pretvori v digitalni signal, ki ga javljalnik 
pošlje požarni centrali, ko ga ta pokliče. Ionizacijski javljalniki se danes skoraj ne uporabljajo več zaradi varovanja 
okolja (ionizirajoče sevanje). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Slika 1: Ionizacijski dimni javljalnik 

3.1.2 Optični dimni javljalniki 

 
Optični dimni javljalniki (slika 2), ki delujejo po načelu razpršene svetlobe, so občutljivi predvsem na večje delce, 
ki nastajajo ob nepopolnem izgorevanju, tlenju, kjer je veliko dima, npr. goreče pohištvo. Optični javljalnik dima 
vsebuje utripajočo svetlobno diodo IR LED v merilni komori znotraj labirinta iz črne plastike. Labirint omogoča 
vstop dima in preprečuje vstop zunanje svetlobe. Pod topim kotom nameščena sprejemna IR dioda normalno ne 
sprejema oddane svetlobe. Ko vstopi v merilno komoro dim, se del svetlobe razprši in del pade na sprejemno 
diodo. Elektronika spremeni sprejeti signal v električno napetost in ga ojača. Analogna vrednost napetosti se 
pretvori v digitalni signal, ki ga javljalnik pošlje požarni centrali, ko ga ta pokliče. 
Starejši optični dimni javljalniki so bilo slabo občutljivi na črne dimne delce, novejši pa imajo izboljšano tehnologijo 
in so približno enako občutljivi na vse barve dimnih delcev. 

 

 

Slika 2: Optični dimni javljalnik 



 

Optični dimni javljalniki so občutljivi na sledeče motnje: 

 varjenje, 

 kajenje, 

 izpušne pline, 

 pare, 

 prah ipd. 

 

3.2 TEMPERATURNI JAVLJALNIKI 

 
Temperaturni javljalnik (slika 3) vsebuje dva izenačena temperaturno spremenljiva upora, od katerih je eden 
izpostavljen vplivu okolice, drugi pa je zaprt v ohišju. V normalnem stanju imata enako upornost, ob nastanku požara 
pa se izpostavljeni hitreje segreje in nastane razlika upornosti, ki jo elektronika ojači. Javljalnik je občutljiv na 
prekoračitev določene nastavljene vrednosti temperature (statični temperaturni javljalnik) ali na prekoračitev 
določene hitrosti naraščanja temperature (dinamični temperaturni javljalnik). V splošnem javljajo požar kasneje kot 
dimni javljalniki. Za preprečevanje neželenih aktiviranj ne smejo biti nameščeni v toku vročega zraka (klima, 
prezračevanje) ali biti izpostavljeni neposredni sončni svetlobi. Zelo pogosto se jih namešča v kuhinjske prostore, 
kjer bi bil zaradi procesa dimni javljalnik pogosto aktiviran. 

 Statični temperaturni javljalnik sproži alarm, ko velikost merjenega pojava časovno dovolj dolgo preseže 
določeno vrednost. Pomembno je, da je možna temperatura prostora brez požara dovolj oddaljena (30 ºC) 
od temperature javljanja. 

 Dinamični temperaturni javljalnik sproži alarm, ko hitrost spremembe merjenega pojava časovno dovolj 
dolgo preseže določeno vrednost. Dinamični javljalnik lahko v nekaterih primerih hitreje javi požarni alarm, 
zato pa je nekoliko bolj podvržen lažnim alarmom, posebno v primerih, ko je v prostoru vgrajeno ogrevanje 
ali obstaja drugi vir toplotne energije, ki ni ves čas vklopljen. 

 

 

Slika 3: Temperaturni javljalnik 

Temperaturni javljalniki so občutljivi na sledeče motnje: 

 gretje, 

 vroče tehnološke postopke, 

 segrevanje zaradi sonca ipd 
  



3.3 KOMBINIRANI JAVLJALNIKI 

 
Kombinirani javljalniki (slika 4) se uporabljajo predvsem v kombinaciji optični dimni ter temperaturni. Pogosto se jim 
lahko programira različen način delovanja: samo kot dimni, samo temperaturni ali kot kombinirani. Vgrajeni algoritmi 
omogočajo optimalno občutljivost javljalnika. Optimizirani so tako za požare s tlenjem kot za požare s plamenom. 
Nekateri imajo v spominu shranjene poteke različnih vrst požarov in dejanske izmerjene veličine primerjajo s 
shranjenimi poteki in na ta način (z nekoliko zakasnjenim javljanjem) javijo požar ob manjšem številu lažnih alarmov. 
Uporabljajo se tudi v prostorih s pogosto spreminjajočo se namembnostjo. 

 

 

Slika 4: Kombiniran javljalnik 

3.4 PLAMENSKI JAVLJALNIK 

 
Plamenski javljalnik (slika 5) je občutljiv na sevanje plamena v različnih spektralnih področjih: od ultravijoličastega 
do različnih delov infrardečega sevanja; nekateri uporabljajo za detekcijo plamena samo en spekter, nekateri pa 
več različnih spektrov. Javljalniki primerjajo različne karakteristike detektiranja sevanja, od utripanja do razmerja 
jakosti sevanja v različnem spektralnem območju. Plamenski javljalniki so tako imenovani »prostorski« javljalniki, 
saj nadzorujejo celoten prostor in ne kot točkasti dimni javljalniki, ki javijo alarm, ko dim prodre v njihovo merilno 
komoro. Vgrajujejo se takrat, ko ni smiselno vgrajevati dimnih oziroma temperaturnih javljalnikov, t.j. na prostem, 
ter takrat, ko je potrebna takojšnja zaznava plamena požara, npr. v naftni industriji. Nekateri plamenski javljalniki 
so občutljivi samo za gorenje organskih snovi (snovi, ki vsebujejo ogljik, ker zaznavajo značilen spekter vročega 
ogljikovega dioksida), drugi pa tudi za gorenje anorganskih snovi, kot npr. vodik, magnezij itd. 

 

Slika 5: Plamenski javljalnik 



Uporabljajo se različni deli spektra za odkrivanje plamena in sicer ultravijolični del ali infrardeči del. 

 UV – ultravijolični del; občutljivi so tudi na motilne signale in sicer na varjenje in bliske. Dim močno slabi 
UV spekter, zato se lahko občutljivost pri požaru z dimom močno zmanjša. 

 IR – infrardeči del; občutljivi so tudi na druga vroča telesa, stroje ali sevanje sonca, posebno, ko se njihovo 
sevanje odbija od valovite vodne površine ali vrtečih se predmetov. 

Za zmanjšanje možnosti lažnih alarmov se uporabljajo kombinirani spektri: 

 UV+IR 

 2xIR 

 3xIR 
  

3.5 SISTEM ZA DETEKCIJO DIMA IZ VIDEO SLIKE 

 
Video slika se da z uporabo posebnih algoritmov uporabiti tudi za detekcijo dima, ki je lahko v velikih in visokih 
prostorih mnogo učinkovitejša od običajnih sistemov z dimnimi javljalniki (slika 6). Na prostem je to edini način 
detekcije dima, vendar so pri uporabi na prostem možni občasni lažni alarmi zaradi naravnih vplivov. Alarm se 
aktivira samo po prepoznavi značilnih lastnosti (gibanje, gostota …) dima. Video detekcija omogoča takojšnje 
preverjanje na video monitorju, prihrani čas za osebno preverjanje na lokaciji ter razlikuje med dimom in vodno 
paro. 
Plastenje dima je eden od večjih problemov pri načrtovanju sistema za javljanje požara v velikih, visokih prostorih. 
Dim, ki nastane pri požaru v spodnjem delu prostora, ima omejeno termično energijo, ki ga poganja v višino. Ko se 
dim dviga, se hkrati ohlaja. V določeni višini se njegova temperatura izenači s temperaturo okoliškega zraka in se 
začne širiti v vodoravni smeri. Ta pojav se imenuje plastenje dima ali termični obrat (inverzija). Običajni točkasti, 
aspiracijski ali žarkovni dimni javljalniki so montirani na stropu, tako dim v začetni fazi ne more priti do njih, vse 
dokler se obseg požara ne poveča toliko, da se efekt plastenja izniči. 

 

 

Slika 6: Področje pokrivanja VSD 

3.6 ASPIRACIJSKI JAVLJALNIK 

 
Aspiracijski javljalniki (slika 7) so namenjeni zelo zgodnjemu odkrivanju požara v »čistih« prostorih, kjer dosegajo 
do 100x večjo občutljivost od točkastih dimnih javljalnikov, kot tudi v prostorih s stalno prisotnim prahom in drugo 
umazanijo v zraku, kjer bi točkasti dimni javljalniki stalno javljali lažne alarme. 

Javljalnik sestavlja zelo zmogljiva laserska merilna komora, ki lahko s pomočjo zmogljivega procesorja in posebnih 
algoritmov loči med dimom in motilnimi delci ter omogoča stalno prilagajanje delovanja stanju okolice. Sesalni del 
javljalnika skrbi za stalno dovajanje vzorcev zraka iz nadzorovane okolice v merilno komoro. V javljalnik vgrajen 
ventilator srka zrak iz vzorčevalnega cevovoda, ki ima na določenih mestih vzorčevalne odprtine (nadomeščajo 
javljalnike). Večina vsesanega zraka se vrne nazaj v prostor, samo majhen del tega pa se vodi skozi 10 mikronski 
filter v merilno komoro. Življenjska doba filtra je tako zelo dolga, javljalnik pa stanje filtra nadzoruje in javi potrebo 
po zamenjavi. 



 
Slika 7: Aspiracijski javljalnik 

.7 LINIJSKI JAVLJALNIKI 

 
Linijski javljalniki imajo občutljivi del javljalnika razporejen vzdolž linije, za razliko od točkastih javljalnikov, kjer je 
senzor znotraj javljalnika v eni točki. Linijski javljalniki so lahko občutljivi na temperaturo (temperaturni kabel) ali na 
dim (žarkovni javljalnik). 

 Temperaturni kabel – PROTECTOWIRE (slika 8) sestavljata elastična vodnika, sukana med seboj na 
ta način, da obstaja sila, ki ju hoče stisniti. Temperaturno občutljiva izolacija to preprečuje. V kolikor 
temperatura kabla naraste preko tovarniško določene temperature, izolacija popusti in nastane kratek 
stik med vodnikoma. Javljalnik je zelo zanesljiv in ne daje lažnih alarmov. Zamenjuje lahko točkaste 
temperaturne javljalnike in se uporabljajo predvsem za javljanje v kabelskih kanalih, v dvojnih tehničnih 
stropih ipd. 

 

 

Slika 8: Temperaturni kabel – Protectowire 



 Temperaturni kabel - BARTEC RED GUARD (slika 9) je posebni kabel, ki ima na razdalji (ki je lahko 

tovarniško določena ali po izbiri naročnika) vgrajene točkaste temperaturne senzorje. Vsi senzorji so z 
digitalno komunikacijo z nadzorno elektroniko, ki spremlja temperaturo vsakega posameznega 
senzorja. S programskimi nastavitvami se lahko določi pogoje za proženje alarma: porast temperature 
nad dovoljeno mejo ali hitrost naraščanja temperature. 

 

 
Slika 9: Temperaturni kabel – Bartec red guard 

Dolžina kabla je lahko največ 2 km, s skupno največ 250 senzorji 
 

 Žarkovni javljalnik (slika 10) je linijski javljalnik, občutljiv na dim in dodatno tudi na temperaturo. 

Sestavljata ga oddajnik in sprejemnik infrardeče svetlobe, ki sta navadno nameščena na nasprotnih 
stenah nadzorovanega prostora. V kolikor se na poti žarka pojavi dim (slika 11), se žarek oslabi in v 
primeru dovolj velike oslabitve javljalnik javi alarm. Občutljivost se nastavlja v več stopnjah. Dodatno 
lahko javljalnik javi alarm tudi v primeru valovanja zraka zaradi visoke temperature, ki žarek modulira 
(pojav podoben »fata morgani« nad vročo površino). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Slika 10: Žarkovni javljalnik 

 
Slika 11: Shematski prikaz delovanja javljalnika 

3.8 ROČNI JAVLJALNIKI 

 
Ročni javljalniki so še vedno zelo pomembni, saj omogočajo prisotni osebi javljanje požara v najzgodnejši fazi, ko 
ga avtomatski javljalniki še niso zaznali, ali v sistemih, kjer avtomatski javljalniki sploh niso vgrajeni. Ročni javljalniki 
so električno običajna stikala, vgrajena v posebno oblikovano ohišje. Alarm z ročnega javljalnika se vedno 
obravnava kot zanesljiv alarm in takoj sproži ukrepe za preprečevanje širjenja požara (vklop gašenja, zapiranje 
požarnih vrat ipd.) oziroma prenos signala na dežurno mesto. Pred neželenim aktiviranjem so zaščitena s steklom, 
ki ga je potrebno predhodno razbiti, ali s plastičnim pokrovom, ki ga je potrebno dvigniti (slika 12). 

 

 

 

 

 

 



 
Slika 12: Ročni javljalnik 

4 POŽARNE CENTRALE 

Požarna centrala je osrednji del sistema za javljanje požara, ki skrbi za brezprekinitveno napajanje sistema, nadzor 
javljalnikov in vrednotenje njihovega stanja ter za alarmiranje in proženje ustreznih naprav za preprečevanje širjenja 
požara. 

Glede na razvoj tehnologije danes ločimo dva tipa požarnih central: 

 Konvencionalne požarne centrale so se veliko uporabljaje v preteklosti, danes jih lahko najdemo v 
preprostejših objektih, predvsem zaradi cenovne ugodnosti, vendar mesto prevzemajo adresni sistemi. 
Konvencionalna alarmna centrala ima eno ali več linij, na katero so povezani požarni senzorji. V 
primeru proženja požarnega sistema dobimo samo informacijo, katera linija je v alarmu, na pa tudi, 
kateri senzor je prožen. 

 Adresne požarne centrale (slika 13) so se na trgu pojavile okoli leta 1980 in od tedaj naprej se 
neprestano izpopolnjujejo. Tudi adresna požarna centrala ima eno ali več linij oz. zank. Glede na 
uporabljen protokol je lahko v eno zanko vezanih več kot 100 naprav (senzorjev, modulov, siren ...). 
Vsaka naprava v zanki (javljalnik, loputa ipd.) ima svoj naslov oziroma adreso, tako da centrala nadzira 
prav vsak posamezen element v zanki. V primeru aktiviranja sistema je točno definirano, kateri senzor 
je alarm sprožil in ukrepanje je enostavno. Sistemi omogočajo tudi povezovanje v mrežo in gradnjo 
sistemov z neomejenim številom senzorjev. 

 
 
 
 
 
 



 
Slika 13: Oddaljena enota požarne centrale 

Pri večini požarnih central je alarmiranje dvostopenjsko: 

 najprej se centrala za 30 sekund postavi v alarm 1. stopnje, 

 v kolikor ni odziva, se vklopi 2. stopnja z ustreznimi posledicami: 

 vklop zunanjih siren, 

 proženje sistemov za preprečevanje širjenja požara (odpiranje dimnih loput, zapiranje 
protipožarnih vrat, proženje sistema za gašenje ipd.), 

 prenos alarma na gasilce (opcija). 
 

V kolikor se v času zakasnitve (30 s) oziroma 1. stopnje pritisne izklop notranje sirene, se čas zakasnitve podaljša 
za določen sprogramiran čas (slika 14), ki je potreben, da se preveri, ali je alarm pravi ali lažni. 

V kolikor je alarm pravi, je potrebno takoj sprožiti najbližji ročni alarm, ki omogoča takojšnji prehod centrale v 2. 
stopnjo. 

 

 
Slika 14: Protokol v primeru aktiviranja požarne centrale 

 

 

 

 

 

 



4.1 DALJINSKI PRENOS SIGNALOV NA GASILSKO ENOTO 

V primeru požarno bolj ogroženih industrijskih ali poslovnih objektov, kot npr. bolnišnice, domovi upokojencev, 
muzeji, arhivi, hoteli ipd., je možno v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom urediti prenos požarnega alarma 
v poklicno ali prostovoljno gasilsko enoto. 

Gasilska enota mora imeti v skladu s Pravilnikom o požarnem varovanju urejeno 24-urno dežurno službo oziroma 
varnostno-nadzorni center (VNC). Varuje lahko objekte, do katerih lahko pride intervencijska ekipa najkasneje v 10 
minutah, sedež enote pa ne sme biti oddaljen več kot 5 km od varovanega objekta. Intervencijska ekipa mora biti 
pripravljena najmanj z vozilom GV-1 in tremi operativnimi gasilci. 

Za vsak varovani objekt mora biti izdelan načrt požarnega varovanja, ki je sestavni del pogodbe o izvajanju 
požarnega varovanja. 

Prenosne poti med oddajnikom na varovanem objektu in sprejemnikom signalov v varnostno-nadzornem centru 
(VNC) morajo ob prekinitvi prenosne poti v VNC samodejno zaznati napako najkasneje v času 30 sekund. 
Sprememba stanja alarma in napake na požarno varovanem objektu se mora samodejno prenesti v VNC prav tako 
najkasneje v času 30 sekund. 

Dodatno lahko olajša delo na terenu prenos podatka o dogodku, npr. adrese javljalnika ali skupine javljalnikov v 
VNC, ter prilagojen požarni načrt, ki omogoča natančen pregled vseh naprav aktivne požarne zaščite na objektu. 
Na ta način je omogočen hitrejši pregled in odziv intervencijske skupine. 

Pregled in preizkus sistema za odkrivanje in javljanje požara, vključno z daljinskim prenosom signala do 
sprejemnika, se izvaja v skladu s Pravilnikom o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne 
zaščite. 
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