
SPRINKLER SISTEMI ZA GAŠENJE Z VODO 

Eden najstarejših avtomatskih sistemov za gašenje je t. i. sprinklerski sistem za gašenje z vodo. Začetki uporabe 
segajo v leto 1878. Ob nenehnem razvoju sprinklerski sistem danes predstavlja zanesljivo napravo za gašenje ali 
nadzor nad razvojem požara v objektu. 

Na splošno lahko sprinklerski sistem opišemo kot razvod cevi, na eni strani povezan z vodnim virom in na drugi 
strani pa s šobami3. Šobe so lahko zaprte ali odprte, sprinklerske glave pa so lahko viseče, stoječe in stenske. 
Zaprto šobo zapira čep, ki ga v ustju šobe zadržujeta steklena ampula ali taljivi člen. 

 

 
Slika 1: Shema sprinklerske šobe 

Odprta šoba je v osnovi enaka zaprti šobi, samo da nima čepa in steklene ampule oz. taljivega člena. 
 
Med osnovne komponente sprinklerskega sistema poleg sprinklerskih šob prištevamo: 

• razvod cevi s sprinklerskimi šobami, 
• sprinklersko črpalko, 
• rezervoar za vodo, 
• ventile in ostale armature. 

 

 
Slika 2: Shematski prikaz sprinklerske instalacije 



Ločimo štiri izvedbe sprinklerskih sistemov: mokra in suha izvedba, izvedba s predaktiviranje in poplavna izvedba. 
Najpogostejši in osnovni sprinklerski sistem je t. i. mokri sprinklerski sistem. 

Pri mokrem sprinklerskem sistemu je cevna mreža v stanju pripravljenosti napolnjena z vodo pod tlakom. Ob 
razpoku ampule ali raztalitvi spoja na taljivem členu prične iz sprinklerskih šob teči voda. Zaradi lastnosti vode, ki 
zmrzne pri temperaturi pod lediščem, mokra izvedba sprinklerja ni primerna za prostore, ki so pozimi odprti 
(hladilnice ipd.). 

Druga najpogostejša izvedba sprinklerja je t. i. suhi sprinklerski sistem. Pri tej izvedbi sprinklerja je v cevni mreži 
komprimiran zrak ali dušik. Ob razpoku ampule ali raztalitvi spoja na taljivem členu iz sprinklerskih šob najprej uhaja 
zrak, kasneje pa tudi voda. Suha izvedba sprinklerja je primerna za prostore, kjer ni mogoče uporabiti mokre 
izvedbe. 

Posebna izvedba sprinklerskega sistema je t. i. predaktivirani sistem. To je sistem, kjer je v cevni mreži zrak, 
aktiviranje sistema se vrši elektronsko preko javljalnikov. Prednost predaktiviranega sistema je v tem, da ne more 
priti do neželenega aktiviranja sprinklerskega sistema in iztekanja vode iz sprinklerskih šob. Razlog za to je v načinu 
aktiviranja sistema, kjer morata požar zaznati javljalnik kot taljivi člen, ali steklena ampula na sprinklerski šobi. 

Za gasilce pomembni podatki, vezani na sprinklerski sistem, so: 

- ali je sistem v objektu nameščen, 
- kje se nahaja sprinklerska strojnica in kako do nje dostopati, 
- ali je sprinklerski sistem opremljen s priklopom za gasilce in kje se priklop nahaja (priklop za gasilce mora 

biti označen tudi v požarnem načrtu). 
 

 
Slika 3: Priklop za gasilce v sklopu sprinklerske instalacije 

Osrednji pomen priklopa za gasilce v sklopu sprinklerske instalacije je napajanje sprinklerskega vozila s strani 
gasilske enote. Priklop je povezan neposredno s sprinklerskimi šobami, voda ne gre preko črpalke oz. rezervoarja. 

 


