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22 ispitivanja pp sistema: panela, prodora kablova, cevi, 
pp klapni, kanala, čeličnih i drvenih konstrukcija, prestrujnih rešetki
Ispitivanje kanala odimljavanja-4,  ispitivanja, kanala ventilacije-2 ispitivanaja
Implementacija: CE sertifikat konstatnosti perfomansi za proizvodnju kanale odimljavanja - maj 2020 godine
Kao odgovorni izvođač izveo i pustio u rad preko 300 podzemnih garaža u SRB, CG, BiH.



VENTILACIJA PODZEMNE GARAŽE
NOMINALNI RAŽIM GARAŽE
24h/365 dana

ODIMLJAVANJE PODZEMNE GARAŽE
u slučaju požara / 2h

( funkcionisanje kanala odimljavanja i nadpritiska )



Približno 85% smrtnih slučajeva u požarima izazvano 
je udisanjem dima. 
Sistemi kanala bez protivpožarne zaštite mogu 
da budu odgovorni za početno 
širenje vatre između odeljaka, omogućavanje brzog 
širenja dima i raspadanje proizvoda.
Ispravna upotreba sistema kanala sa protivpožarnom 
zaštitom održava otpornost 
u požaru odeljaka zahvaćenih požarom i omogućava 
bezbedno odvođenje dima i otrovnih gasova.



Sadržaj:
KRITERIJUMI ISPITIVANJA

METODE ISPITIVANJA - STANDARDI
KLASIFIKACIJA KANALA
SERTIFIKACIJA – CE znak

PRIMENA-PROJEKTI

Sistemi kanala koji imaju funkciju u požaru :

KANALI ODIMLJAVANJA JEDNOSEKTORSKI
KANALI ODIMLJAVANJA KROZ DRUGI POŽARNI SEKTOR

KANALI NADPRITISKA

Proširenje na :
KANALI VENTILACIJE BEZ UPOTREBE PP KLAPNI
KANALI VENTILACIJE OD ZIDA DO PP KLAPNE

KUHINJSKI ODVODI



KRITERIJUMI ISPITIVANJA



Stabilnost i Integritet:  Smatra se da nije ispunjen kriterijum stabilnosti kada 
kanal više ne vrši svoju funkciju (kada postoji ograničenje poprečnog preseka kanala, 
pad kanala-popuštanje nosača kanala,...). Prisustvo i stvaranje bilo kakvih pukotina, 
rupa ili drugih otvora kroz koje može proći plamen ili vreli gasovi.

INTEGRITET PRILIKOM DEJSTVA POŽARA (E)

TOPLOTNA IZOLOVANOST ( I )

Izolacija: Smatra se da nije zadovoljen kriterijum izolacije kada rast
temperature u odnosu na prvobitnu temperaturu prostorije na neizloženoj
površini kanala van prostora zahvaćenog požarom ( ILI VAN PEĆI KOD ISPITIVANJA) bude veći od 140°C kao
prosečna vrednost iznad vrednosti okoline, ili 180°C kao maksimalna vrednost
iznad vrednosti okoline.



Kriterijumi performansi su sledeći:

Integritet (E): smatra se da je došlo do gubitka integriteta ako se uoči bilo koja od sledećih pojava:
gubitak integriteta na neizloženoj strani kao što je definisano u standardu EN 1363-1,

zapreminski protok vazduha izmeren u kanalu A prelazi 15 m³ /(m² h), pri 20 °C i 1013 mbar, 

što se odnosi na unutrašnju površinu kanala unutar peći.

Izolativnost (I) gubitak izolativnosti je definisan u standardu EN 1363-1: Kanal više ne zadovoljava kriterijum i

zolativnosti ako rast temperature na neizloženoj strani pređe 180 °C na bilo kojem termoelementu ili 140 °C u proseku.

Propuštanje dima (S): do otkaza ovog kriterijuma dolazi ako je protok u kanalu A tokom ispitivanja 

veći od 10 m³ /(m² h), pri 20 °C i 1013 mbar, što se odnosi na unutrašnju površinu kanala unutar peći.



METODE ISPITIVANJA - STANDARDI



EU-metode ispitivanja:



EN 1366: Deo 1: 2014 - Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar (Deo 1: Ventilacioni kanali)
Ovim delom se utvrđuje metod za određivanje otpornosti vertikalnih i horizontalnih ventilacionih kanala 
na požar pri standardnim požarnim uslovima. Ispitivanjem se određuje otpornost na požar kanala koji 
su izloženi delovanju požara sa spoljašnje strane (kanal A) i delovanju požara sa unutrašnje strane (kanal B). 
Performanse kanala se ocenjuju prema kriterijumima integriteta, izolovanosti i curenja dima.

EN 1366: Deo 8: 2004 - Ispitivanje otpornosti na požar servisnih instalacija (Deo 8: Kanali za ekstrakciju dima)
Ovaj deo je pripremljen da bi se ocenilo da li kanali otporni na požar koji su prethodno ispitani prema 
EN 1366-1 (kanal A i kanal B) na adekvatan način funkcionišu kao kanali za odvođenje dima. Kanali 
za odimljavanje prelaze u drugi požarni sektor iz požarnog sektora iz kojeg se odvodi dim u slučaju požara, 
a u uslovima potpuno razvijenog požara. Ispitivanje je podesno samo za četvorostrane kanale izrađene od 
negorivih materijala (Klase reakcije na požar A1 i A2). Curenje se meri na sobnoj i na povišenim temperaturama. 
Kriterijumi performansi koji se ocenjuju su curenje dima, izolovanosti, integritet i mehanička stabilnost.

EN 1366: Deo 9: 2008 - Ispitivanje otpornosti na požar servisnih instalacija (Deo 9: Kanali za ekstrakciju 
dima iz jednog požarnog sektora)
Ovaj deo standarda utvrđuje metod ispitivanja za određivanje otpornosti na požar kanala za odvođenje dima 
koji su predviđeni za upotrebu unutar samo jednog požarnog sektora. Kod takvih primena, sistem za 

odimljavanje je predviđen za rad do flešovera (obično 600°C). Ovaj metod ispitivanja je podesan samo 
za kanale izrađene od negorivih materijala (Klase reakcije na požar A1 i A2-s1, d0). Primenjuje se samo 
na kanale koji imaju četiri strane ili su okruglog preseka. Ovo ispitivanje je namenjeno samo za horizontalne 
kanale za odvođenje dima predviđene samo za jedan požarni sektor. Ovaj metod ispitivanja iz dela 9 
primenjuje se samo na kanale za odimljavanje koji ne prolaze kroz druge požarne sektore. Oni reprezentuju 
izloženost požaru koji je u fazi razvoja (pre flešovera). Za kanale za odvođenje dima koji prolaze kroz druge 
požarne sektore treba koristiti metod ispitivanja opisan u EN 1366-8.



Zapravo, ispitivanje se deli na dva scenarija požara, delovanje požara sa 
spoljašnje strane kanala i delovanje požara sa unutrašnje strane kanala. 

Oba scenarija se moraju ispitati u horizontalnom i vertikalnom smeru.

Standardna kriva zagrevanja koja je opisana u standardu EN 1363-1 (ISO 834) 
koristi se za oba scenarija.

EN 1366: Deo 1: 2014 - Ispitivanja 
otpornosti servisnih instalacija na požar 
(Deo 1: Ventilacioni kanali)





Kanal tip A Kanal tip B
Kanal tip C - odimljavanje



Na osnovu scenarija i rezultata 
ispitivanja sledi - KLASIFIKACIJA 
KANALA:

KANALI ODIMLJAVANJA JEDNOSEKTORSKI
E600120(ho) S 1500 single

KANALI ODIMLJAVANJA KROZ DRUGI
POŽARNI SEKTOR
EI 120(ve-ho) S 1500 multi

KANALI NADPRITISKA
EI 120 (ve ho , o → i)S



KANALI ODIMLJAVANJA - JEDNOSEKTORSKI

Imaju funkciju u požaru
Metoda ispitivanja: EN 1366-9, definisano ispitivanje samo u 
horizontalnom položaju, proširena primena i na vertikalne kanale,
T= 600 C – temp. ispitivanja
Klasifikacija: E600120(ho) S500 single, E600120(ho) S1500 single
PODPRITISAK -500 Pa / 1000 Pa / 1500 Pa, nadpritisak + 500 Pa
BEZ KRITERIJUMA IZOLOVANOSTI ( toplotne izolacije )

SISTEMI KANALA



Kriterijumi performansi su sledeći:

Propuštanje dima (S): propuštanje kanala ne sme biti veće od 5 m³/h po 1 m² unutrašnje površine. Ovo se odnosi 
na površinu kanala od perforirane ploče do kraja kanala pored ulaznih mlaznica.
Integritet (E): integritet na mestu zaptivke/prodora između kanala i noseće konstrukcije ocenjuje se u skladu sa 
standardom EN 1363-1.

Smanjenje poprečnog preseka: unutrašnje dimenzije (širina i visina za pravougaone kanale, prečnik za kružni kanal) 
kanalskog razvoda za odvođenje dima ne smeju se smanjiti više od 10 % tokom ispitivanja.
Mehanička stabilnost: ako se kanal unutar peći sruši, tako da se oceni da kanal ne može da održi svoju funkciju 
odvođenja dima ili otpornosti na požar, smatraće se da je došlo do otkaza prema mehaničkom kriterijumu.

Jednosektorski kanali za kontrolu dima,
koji se mogu koristiti samo u jednom požarnom sektoru i koji se ispituju u skladu sa standardom EN 1366-9.



Neophodno je da kanali u 
požaru sačuvaju svoj 
integritet i oblik
za neometan protok dima, a 
nosači kanala ne popuste u 
požaru.



Načini izrade:

Ploče kalcijum silikatne 15mm / 20mm

Pocinkovani lim 0,6 / 0,8 / 1 / 1,2mm

Crni lim – 2mm   - skupo, bez sertifikata

Spiro kanali – poc-lim 



Slike ispitivanja kanala 
odimljavanja:
- pre testa-deo kanala u peći
- posle testa-u peći
- 121 minut



IZDUŽENJE KANALA U 
POŽARU
1. upotrebom 

kompenzatora ili

2. predvideti izduženje 
kanala

        u (mm)



čvrsta tačka

izduženje kanala



OVO NIJE 
KOMPENZATOR !!!
( a ugrađeni su
U SRB na desetine
objekata )



Kanali
odimljavanja
Kroz drugi
sektor

Kanali 
Odimljavanja
jednosektorski

DK

DK

PPK

PPK

DK-dimne klapne
i PPK-protiv 
požarne klapne
na ograncima 
ventilacije

Sistem
odimljavanja

DK
PPK



    

KANALI ODIMLJAVANJA KROZ DRUGI 
POŽARNI SEKTOR

Imaju funkciju u požaru
Metoda ispitivanja: EN 1366-8
definisano ispitivanje HORIZONTALNI I VERTIKALNI KANAL,  T= 1100 C – STANDARDNA 
KRIVA RAZVOJA POŽARA

Klasifikacija: EI 120(ve-ho) S1500 multi, EI 120(ve-ho) S500 multi

KRITERIJUM IZOLACIJE



    

ODIMLJAVANJE KROZ DRUGI POŽARNI SEKTOR

EI 120(ve-ho) S1500 multi

NAČINI POSTIZANJA ZAHTEVA
- Ploče kalcijum silikatne 50mm
- Kanali od poc.lima i oblaganje sa
kamenom vunom 60mm / 90 mm



    

kanali 
odimljavanja 
kroz drugi 
požarni sektor

KLASIFIKACIJA
EI 120(ve-ho) S1500 multi



    



    

Kanali
odimljavanja
Kroz drugi
sektor

Kanali
Odimljavanja
jednosektorski

DK

DK

PPK

PPK

DK-dimne klapne
i PPK-protiv 
požarne klapne
na ograncima 
ventilacije

Sistem 
odimljavanja

DK
PPK



KANALI NADPRITISKA U GARAŽAMA

Imaju funkciju u požaru
Metoda ispitivanja: EN 1366-1, definisano ispitivanje HORIZONTALNI I VERTIKALNI, 
T= 1100 C – STANDARDNA KRIVA POŽARA

Klasifikacija: EI 120 (ve ho , o → i)S

KRITERIJUM IZOLOVANOSTI ( toplotne izolacije )



vertikala

Kanali NP
Kroz garažu

NAČINI POSTIZANJA ZAHTEVA
EI 120 (ve ho , o → i)S  :

- Ploče kalcijum silikatne 40mm-direktna 
izrada ili oblaganje

-    Kanali od poc.lima i oblaganje sa
     tp kamenom vunom 
     debljine 70mm / 60mm / 90 mm



Klasifikacija: EI 120 (ve ho , o → i)S

Horizontalan 
i vertikalan položaj kanala,
sa ispitivanja

KANALI NADPRITISKA



kanali nadpritiska



PRIMER: Podzemna garaža – LAZURE HOTEL & MARINA ***** MELJINE



KANALI VENTILACIJE BEZ UPOTREBE PP 
KLAPNI
KANALI VENTILACIJE OD ZIDA DO PP 
KLAPNE

Nerade, nefunkcionišu u požaru
Metoda ispitivanja: EN 1366-1, definisano ispitivanje HORIZONTALNI I 
VERTIKALNI, T= 1100 C – STANDARDNA KRIVA RAZVOJA POŽARA

Klasifikacija: EI 120 (ve ho i↔o)S

KRITERIJUM IZOLOVANOSTI ( toplotne izolacije )



Klasifikacija: 
EI 120 (ve ho i↔o)S

kanali ventilacije 
bez upotrebe pp klapni



  

Slika:
kanali ventilacije od zida 
do pp klapne

Obična izolacija

EI 120 (ve ho i↔o)S – od zida do PP klapne



  

KUHINJSKI ODVODI

Metoda ispitivanja: EN 1366-1, definisano ispitivanje HORIZONTALNI I 
VERTIKALNI, T= 1100 C – STANDARDNA KRIVA RAZVOJA POŽARA

Klasifikacija: EI 120 (ve ho i↔o)S

KRITERIJUM IZOLACIJE



  

KUHINJSKI ODVODI

Potrebna klasifikacija: 
EI 120 (ve ho i↔o)S



  

Потпуно заварени системи

DW172 препоручује употребу потпуно заварених кухињских екстраката јер је њихова конструкција специфична

дизајниран да спречи цурење масти и кувања из канала.

Одређени типови уређаја за кување можда неће генерисати превелике количине ваздуха напуњеног масноћом и 
то је

одговорност пројектанта да прецизира да ли је потребан потпуно заварени систем или не. Требало би да наведу 
или

потражите савет о материјалу који ће се користити у конструкцији канала, тј. поцинковани меки челик, потпуно 
заварени меки

челика или потпуно завареног нерђајућег челика.

Без обзира на материјал који се користи за производњу канала, систем мора бити отпоран на ватру ако пробије

кухињски одељак.

Системи за екстракцију кухиње
Системи кухињског екстракта су означени као самостални системи због мириса и честица уља
садржане у ваздуху који се извлачи из апарата за кување.
противпожарне клапне се не смеју користити у системима за кухињске екстракте. Ако није могуће 
испуштање директно у атмосферу из кухињског одељка, а затим кроз канале који продиру у 
одељак зид или под морају бити отпорни на ватру до тачке пражњења.



  

KLASIFIKACIJA PROIZVODA

Sertifikat - CE ZNAK



  

U Evropi, ventilacioni kanali se ispituju 
prema standardu EN 1366-1 i 
klasifikuju u skladu sa standardom EN 
13501-3. 
Klasifikacija sadrži oznake ‘(i → o)’, 
‘(o → i)’, ili ‘(i ↔ o)’ kojima je 
naznačeno da li je element ispitan i da 
li zadovoljava 
zahteve pri delovanju požara unutar 
kanala, izvan kanala ili sa obe strane.

Na osnovu scenarija i rezultata 
ispitivanja sledi - KLASIFIKACIJA
KANALA:



  

EN 13501-4:2017
Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i elemenata zgrade — Deo 4: Klasifikacija na osnovu 
podataka dobijenih ispitivanjem otpornosti na požar na komponentama sistema za kontrolu dima

EN 13501-3:2014
Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih elemenata — Deo 3: Klasifikacija na 
osnovu podataka iz ispitivanja otpornosti na požar proizvoda i elemenata koji se koriste u servisnim 
instalacijama zgrada: kanali i klapne otporni na požar

Primeri klasifikacija:

KANALI ODIMLJAVANJA JEDNOSEKTORSKI
E600120(ho) S 1500 single

KANALI ODIMLJAVANJA KROZ DRUGI POŽARNI SEKTOR
EI 120(ve-ho) S 1500 multi

KANALI NADPRITISKA
EI 120 (ve ho , o → i)S

Kanali odimljavanja jednosektorski,
Kanali odimljavanja kroz drugi požarni sektor :

Kanali nadpritiska, kanali ventilacije bez upotrebe pp klapni,
kanali ventilacije od zida do pp klapne, kuhinjski odvodi :



  

 Канали одимљавања од челичног лима, изоловани пожарно отп класификовани су, 
према критеријумима стандарда PN-EN 13501-4+A1:2010, у категоријама отпорности у пожару: 
• El 60 (ve-hо) S500multi  – у случају хоризонталних или вертикалних канала, пресека не 

већег од 1250 x 1000 mm, са изолацијом од плоча XXXXXXX, 
дебљине 60 mm, уграђених у унутрашња ојачања смештена дуж 
осе канала на размацима од по 500 mm 

• El 120 (ve-hо) S500multi – у случају хоризонталних или вертикалних канала, пресека 
не већег од 1250 x 1000 mm, са изолацијом од плоча YYYYYYY, 
дебљине 60 mm, уграђених у унутрашња ојачања смештена дуж 
осе канала на размацима од по 500 mm 

• El 120 (ve-hо) S1500multi – у случају хоризонталних или вертикалних канала, 
пресека не већег од 2500 x 1250 mm, са изолацијом од плоча
YYYYYYY, дебљине 60 mm, уграђених у унутрашња ојачања 
смештена дуж осе канала на размацима од по 300 mm 

Канали вентилације и климатизације од челичног лима, изоловани пожарно отпорним 
склопом производа из система CCCCCCC класификовани су, према критеријумима стандарда PN-
EN 13501-3+A1:2010, у категоријама отпорности у пожару: 

• El 60 (ve ho i o) S – у случају хоризонталних или вертикалних канала, 
пресека не већег од 1250 x 1000 mm, са изолацијом од плоча
XXXXXX, дебљине 60 mm, 

• El 120 (ve ho i o) S – у случају хоризонталних или вертикалних канала, 
пресека не већег од 1250 x 1000 mm, са изолацијом од плоча
YYYYYYY, дебљине 60 mm, 

• El 120 (ve ho i o) S – у случају хоризонталних или вертикалних канала, 
пресека већег од 1250 x 1000 mm, али не већег од 2500 x 1250 mm, 
са изолацијом од плоча YYYYYYY, дебљине 60 mm. 

klasifikacija proizvoda



  

Pregledna tabela svih tipova XXXXXXXX kanala za odvođenje dima 



  

Вентилациони канали (тестирани према ЕН 1366-1) и класификовани према 
ЕН13501-3 не могу бити означени CE znakom јер не постоји стандард за производ.
стандард производа ЕN15871 није ратификован. 
Стандард naEN 15871:2017
Ventilacija u zgradama - Kanali otporni na požar

Тренутно само секције канала за контролу дима до 1250мм x 1000мм или do 
1000мм пречника могу бити означене са CE, под условом да је изолација 
причвршћена на делове канала пре него што напусти фабрику и стога су канал и 
изолациони део покривени системима фабричке контроле производње (FPC) .
Међутим, пошто се изолација поставља на лицу места, тада део не може бити 
покривен FPC системом и стога није могуће прилепити CE ознаку.

Секције канала за контролу дима са једним одељком (тестиране према ЕН 1366-9) и 
класификоване према ЕН13501-4 могу бити означене CE, Јер постоји хармонизовани 
стандард: EN 12101-7:2012 - Sistemi za kontrolu dima i toplote - Deo 7:Kanali za 
odimljavanje

За канале за контролу дима са више одељака (тестирано према ЕН 1366-8) европски 
класификацијски документ ЕН13501-4 предвиђа да се могу класификовати само изоловани 
канали.

Mogućnosti za stavljanje CE znaka :



  

EN 12101-7:2012 
Sistemi za kontrolu dima i toplote - Deo 
7:Kanali za odimljavanje

CEN/TR 12101-5:2009 
Sistemi za kontrolu dima i toplote - Deo 5: 
Smernice za preporuke za rad i metode 
proračuna sistema za odvođenje dima i 
toplote

EN 12101-6:2019 
Sistemi za kontrolu dima i toplote - Deo 6: 
Specifikacije sistema za natpritisak - Setovi

EN 12101-13:2020 
Системи за контролу дима и 
топлоте - Део 13: Системи са 
надпритиском- Пројектовање и 
метода израчунавања, уградња, 
испитивање прихватљивости, 
рутинско испитивање и 
одржавање

Стари стандард БС476 
је замењен од јула 
2013. године новим 
европским стандардом 
ЕН 12101-7 за одвод 
дима и ЕН 15871 за 
вентилационе канале, 
кухињске одводе и 
стварање надпритискаnaEN 15871:2017

Ventilacija u zgradama - Kanali otporni na 
požar

Standardi :



  

EN 12101-7:2012 
Sistemi za kontrolu dima i toplote – Deo 7:Kanali za odimljavanje



  

EN 12101-7:2012 
Sistemi za kontrolu dima i toplote – Deo 7:Kanali za odimljavanje



  



  

Na osnovu FPC i dr. sledi:

Sertifikat konstantnosti perfomansi

i izdavanje:

Deklaracija o perfomansama proizvoda DoP

Uvek je potrebno ispuniti:

ZAKONSKI OKVIR ( zakoni i propisi )



  


