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К О В И Н 

 

Спецификација стабилног система аутоматске дојаве пожара, громобранске инсталације и 
паник расвете који се набављају за потребе Библиотека „Вук Караџић“ Ковин     

 Систем аутоматске дојаве пожара 

 
ПРЕДМЕР РАДОВА И ОПРЕМЕ 

Овом спецификацијом предвиђа се испорука све опреме и материјала наведених у позицијама и свег ситног 
неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду, уграђивање, испитивање и пуштање у рад, 
као и довођење у исправно-првобитно стање свих места оштећених на већ изведеним радовима. 

У цену се зарачунава цена све наведене опреме и материјала у позицијама и сав ситан неспецифицирани 
материјал, транспорт и цена радне снаге и сви порези и доприноси на материјал и рад. Цена укључује и 
израду све евентуално потребне радионичке документације, испитивања и пуштање у исправан рад свих 
постројења и инсталација наведених у позицијама, као и издавање потребних атеста и сертификата. 

НАПОМЕНА: 

Сви каблови и пасивне компоненте за вођење каблова израђене од пластике а које се не уграђују у зид 
под малтер морају бити у HALOGEN FREE варијанти. 

     А. Систем аутоматске дојаве пожара 
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Ред.бр. Опис Ј.М 

 

Кол. 

 А.1. Опрема 

 

1 DET-CAD-150-1 Детнов, Шпанија 

Аналогно-адресабилна 
микропроцесорски контролисана 
централа са 1 петљом, до 250 
адресабилних елемената у петљи, 
максимална дужина петље 2км, 
могућност умрежавања до 32 централе, 
40x4 карактера дисплеј, LED индикација 
20 зона, 2 релејна излаза на централи, 
auto-search и auto-check функције, 
детекција двоструке адресе, меморија 
4,000 догађаја, до 50 адресабилних 
сирена по петљи, 2 надзирана сиренска 
излаза, дневно-ноћни режим рада, 
подешавање осетљивости детектора, USB 
порт за конфигурисање централа, 
димензије 443 мм x 268 мм x 109 мм, 
поседује EN 54-2, 4 стандард 

ком 1 

2 AMD-RO 

Орман за акумулаторске батерије са 
пратећим елементима, релеи, уводнице, 
клеме... 

ком 1 

3 LEO-AKB26 

Акумулатор 12v, 26Ah, димензије: 

177x167x125мм 

ком 2 

4 DET-DOD-220A 

Адресабилни оптички детектор пожара, 
компензација утицаја прашине, заштита 
од уласка прашине и инсеката, порт за 
паралелни индикатор, до 250 детектора у 
петљи, елегантан дизајн, поседује EN 54-7 
стандард 

ком 22 
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Ред.бр. Опис Ј.М Кол. 

      А.2. Спецификација инсталационог материјала – дојава пожара 

5 DET-DТD-210A 

Адресабилни 
термодиференцијални/термомаксимални 
(580C) детектор пожара, порт за 
паралелни индикатор, до 250 детектора у 
петљи, елегантан дизајн, поседује EN 54-
5стандард 

ком 1 

6 DET-Z-200 

Подножје за адресабилни детектор 
пожара 

ком 23 

7 DET-MAD-450 

Адресабилни ручни јављач пожара за 
унутрашњу монтажу, ресетабилни, 
напајање са петље, поседује EN 54-
11стандард 

ком 3 

8 Гласовна телефонска дојава, 2 улаза, 
дојава на 12 телефонских бројева, Fidra P-
Vox. Испорука и монтажа. 

ком 1 

 

9 

 

DET-SFD-230 

Конвенционална противпожарна сирена 
са бицером за унутрашње услове, 
селекција 32 тона, IP43 

 

ком 

 

5 

1 Испорука и монтажакабла тип JH(St)H 2x2x0.8mm 
за повезивање елемената система међусобно и 
са централом. Поставља се највећим делом у 
каналице и цеви fi 16mm. 

м 390 

2 Испорука и монтажакабла тип JH(St)H 
2x2x0.8mm/FE180/E30 за повезивање елемената 
система међусобно и са централом.Поставља се 
највећим делом уPNK канале и на ватроотпорне 

м 85 
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А.3. Радови и остали трошкови – дојава пожара 

  

 

 

 

 

 

обујмице. 

3 Испорука и монтажакабла тип JH(St)H 
3x2x0.8mm/FE180/E30 за повезивање 
телефонске дојаве. 

м 2 

4 Испорука и монтажа кабла типа N2XH-Y 
3x1.5mm2, за напајање централе са најближег 
ормана агрегатског дела, са посебног струјног 
кола, поставља се у каналице. 

м 15 

5 Испорука и монтажа каналица или цеви halogen 
free за вођење кабловске инсталације 

м 390 

6 Испорука и монтажа каналица,halogen free, 
димензија 40x40, за збирно вођење кабла 

м 20 

7 Ватроотпорне обујмице, металне ком 255 

8 Испорука и монтажа ситног инсталационог 
материјала (пластичне разводне кутије, 
обујмице, уводнице, изолир трака, типлови и 
слично) 

кпл 1 

9 Ситан и нестандардни инсталациони материјал - 
паушално 

пауш. 1 

 Опис Ј.М Кол. 

1 Монтажа опреме на постављену и обележену 
инсталацију 

кпл 1 

2 Мерење отпорности изолације и уземљења и 
издавање одговарајућих атеста о томе 

кпл 1 

3 Подешавање уређаја и опреме, повезивање 
централних уређаја, тестирање и 
програмирање, пуштање у рад, провера 
функционалне исправности система и обука 
корисника, израда упутства за руковање 

 кпл 1 
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Громобранска инсталација 

Прихватни систем чини штапна хватаљка са уређајем за рано стартовање која је траком ФеЗн 20x3, 
монтирана на одговарајућим носачима на косинама крова, као два спустна вода повезана за 
новопројектовани цевни уземљивач.. Носаче траке фиксирати вијака М8/20 са звездастом 
подлошком. Све продоре вијака кроз кровни покривач заштитити од проласка воде. 

Спусни проводници су предвиђени траком 20x3 мм постављеним по косини крова, дијаметрално 
од штапне хватаљке два комада ,преко фасаде објекта, најближим путем до извода са цевног 
уземљивача. На сваком спусном воду поставити мерно-испитни спој. Мерно-испитне спојеве 
извести на фасади објекта. У кутији мерно испитног споја спојити извод са  цевног уземљивача 
изведен траком ФеЗн 25x4 и спусни вод изведен траком ФеЗн 20x3. Од испитних спојева до тла 
поставити механичку заштиту. 

ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И ГРОМОБРАНА 

За заштиту од атмосферских пражњења предвиђен је ПРЕВЕЦТРОН-ИНДЕЛЕЦ штапна хватаљка са 
уређајем за рано стартовање С 6.60, који се поставља уз бочну страну објекта, висине х=6,50 м, уз 
посојећи чеони зид. Штапна хватаљка надвисује највишу тачку на објекту 3м. 

МОНТАЖА УРЕЂАЈА 

Монтира се на поцинкованој челичној цеви једноставним навијањем на навој 

већ урезан на поцинкованој цеви спољашњег полупречника 78 мм. Цев се монтира на чеони зид 
објекта, као највишој тачки . Громобранску инсталацију чине: штапна хватаљка са уређајем за рано 
стартовање, спусни водови и цевни темељни уземљивач. Према члану 6. Правилника о техничким 
нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења, за поменути објекат је обавезна 
израда громобранске инсталације са класом нивоа заштите II. Прихватни вод чини штапна 
хватаљка са уређајем за рано стартовање. Спусни водови су предвиђени траком Фе-Зн 20x3 мм. 
Предвиђена су 255 спусна вода, дијаметрално са стране и представљају најкраћу везу до 
уземљивача. Трака за спусне водове положена је преко одстојника на зид објекта. Спој са 
прихватним водом изведен је благим луком преко олука, а веза је остварена преко укрсног 
комада трака-трака. Спој одвода са уземљивача се води до висине од 1,5 м на зиду објекта, где га 
треба спојити са спустним водом у мерно раставном споју. Трака ФеЗн 25x4 се треба заштитити 
механичком заштитом од нивоа земље до мерно раставног споја 

ГРОМОБРАНСКА ЗАШТИТА 

Громобранска инсталација се састоји из спољашње и унутрашње инсталације. Спољашња 
громобранска инсталација има задатак да прихвати и одведе у земљу енергију атмосферског 
пражњења и састоји се из : прихватног система, спусних проводника и темељног уземљивача. 
Унутрашња громобранска инсталација смањује опасна дејства атмосферског пражњења у 
унутрашњости штићеног објекта и обезбеђује изједначење потенцијала ради спречавања појаве 
опасних индукованих напона, као и продор пренапона атмосферског порекла. 
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Према класификацији објеката на основу ефеката удара грома, предметни објекат спада у 
уобичајене објекте према СРПС ЕН 62305-3:2017 

Прорачуном је одређен III ниво заштите према СРПС ЕН 62035-3:2017, а усвојен II ниво заштите 
због намене објекта. У складу са тим је пројектована громобранска инсталација. Громобранска 
инсталација се изводи у виду Фарадејевог кавеза. 

Прихватни систем чини мрежа трака ФеЗн 20x3, која је монтирана на одговарајућим носачима на 
косинама крова, као и два спустна вода повезана за темељни уземљивач. Носаче траке фиксирати 
на кровни покривач помоћу вијака М8/20 са звездастом подлошком. Све продоре вијака кроз 56 
кровни покривач заштитити од проласка воде. Хоризонтални олуци уколико су метални могу се 
користити као помоћни прихватни водови громобранске инсталације.Тада их треба повезати са 
темељним уземљивачем и прихватним системом на крову објекта. Спусни проводници су 
предвиђени траком 20x3 мм постављеном по косини крова, како је приказано у графичкој 
документацији. На сваком спусном воду поставити мерно-испитни спој. Мерно-испитне спојеве 
извести на фасади објекта. У кутији мерно испитног споја спојити преко укрсног комада извод из 
темељног уземљивача изведен траком ФеЗн 25x4 и спусни вод изведен траком ФеЗн 20x3. Од 
испитних спојева до тла поставити механичку заштиту, уколико се спустни вод не постави у 
бетонски стуб објекта. 
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ПАНИК РАСВЕТА 

 

Спецификација паник расвете дата је у прилогу у виду цртежа (стр.11,12, 13,14. и 15.) 
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в.д.директора  

Библиотеке „Вук Караџић“Ковин 

Ивана Јованов 

 


