
VOZILA IN 
OPREMA

NADALJEVALNI TEČAJ ZA 

GASILCA



OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA

• Gasilska zaščitna obleka

• Gasilska čelada

• Gasilski škornji in visoki čevlji

• Gasilske zaščitne rokavice

• Podkapa in podobleka

• Gasilski zaščitni pas
Vsak del opreme mora imeti všit zaščitni znak 

kakovosti GZS (oprema ustreza vsem standardom)



Gasilska zaščitna obleka

• Ustrezati mora standardu EN 

469 

• Troslojna :

1. sloj: ognjevarnost

2. sloj: vodoodpornost in 

paropropustnost

3. sloj:temperaturna zaščita

• Vsi sloji se dopolnjujejo in 

tvorijo zaščito kot celoto

• Rumeno-sivi odsevni trakovi

• Enodelna (kombinezon) ali 

dvodelna (hlače in vetrovka)



Gasilska čelada

• Ščiti pred mehanskimi 

poškodbami

• Ustrezati  standardu EN 443

• Sestavni deli: 

– Zunanja školjka

– Notranja košara

– Vizir

– Podbradni jermen z 

zaskočno sponko

– Zaščitna zavesa 

– Dodatna oprema 

(slušalke in mikrofon)



Gasilski škornji in visoki čevlji

• Ustrezati morajo 

standardu EN 344 in 

345.

• Sestavljen je iz:

– Negorljivega materiala

– Zaščitne kapice za prste

– Jeklen vložek v podplatu

– Antistatičnega podplata



Gasilske zaščitne rokavice

• Ustrezati morajo 

standardu EN 659. 

• Negorljiva tkanina.

• Vodoodbojna 

medvloga.

• Negorljiv sukanec.

• Ščitijo roke pred 

mehanskimi 

poškodbami in 

opeklinami.

• Segati morajo čez 

zapestje.



Podkapa in podobleka

• Negorljiv material.

• Ščiti pred 

opeklinami.

• Pri gašenju 

notranjih požarov.



Gasilski zaščitni pas

• Varnostna vponka

• Delo na višini, v 

globini …



Delovne črpalke

Fizikalno ločimo naslednje tipe črpalk:

– centrifugalne

– batne

– membranske

– zobniške

– cevne (peristaltične)

– krilne

Glede na namembnost v gasilstvu 
ločimo:

- vgradne črpalke

- prenosne črpalke



Vgradne črpalke

• vgrajene v vozilih 
- pretok od 800 l/min do 10000 l/min

- srednji tlak (10 bar)

- srednji tlak (10bar) in visok tlak (40bar)

• poganja jih motor vozila



Prenosne črpalke

Delimo jih glede na:

– pretok.

– pogon:

• bencinski 2- ali 4-
taktni,

• dizel motor.

• elektro motor

– vrsto črpanega medija:

• čista voda,

• umazana voda.



Prenosne črpalke za čisto 

vodo
Delitev:

– pretok,

– pogonski motor,

– število stopenj.

Označevanje:

– Motorna Brizgalna,

– 8/8 = 800l/min/8 barov,

– črpalke zmorejo več, toda 

za lažje označevanje se

določi mejna vrednost.



Črpalke za nečiste vode
Prečrpavanje umazane vode 

(blato, pesek …).

Imenujemo jih tudi samosesalne 
črpalke.

Črpalke nimajo vakuumske 
črpalke.

Črpalke je potrebno zaliti z 
medijem.

Imajo posebno oblikovan rotor, ki

prečrpa tudi manjšo količino 
zraka ter

nečistih delcev.

Pretoki do 600 l/min, tlak do 3 
bare.



Črpalka za čisto vodo

Delimo jih glede na:

– pretok,

– pogonski motor.

Namenjene so prečrpavanju 
manjših količin vode.

Za ustvarjanje podtlaka so 
nameščeni različni sistemi:

– zalivanje z medijem,

– ročna batna sesalna 
naprava

– motorna batna sesalna 
naprava

Samodejne rotacijske sklopke.

Pretok do 800 l/min.

Tlak do 6 barov.



Gasilske cevi

Ločimo:

– tlačne cevi,

– sesalne cevi.



Sesalne cevi

Osnovne dimenzije:

– D 25 mm

– C 52 mm

– B 75 mm

– A 110 mm

Po dolžini ločimo:

– 1,6 m,

– do 5 m (C cevi).



Standard za tlačne cevi

Oznaka 

cevi
D H C B

Notranji 

premer v 

mm

25 32 52 75

Dolžine v m

5, 15, 20 15, 20 15, 20

15, 20 

(30m za 

lestve)

Delovni tlak 16 40 16 16

Preizkusni 

tlak
25 60 25 25

Razpočni 

tlak
40 90 60 50



Spojke

• Delimo jih na:

– sesalne spojke,

– tlačne spojke,

– stabilne spojke,

– slepe spojke,

– prehodne spojke.

• Razlikujejo se po:

– dolžini grla,

– obliki tesnila,

– materialu:

• aluminij,

• medenina (NS in 

vnetljive tekočine).



Cevna obveza                     Cevni pritrdilec

Cevni nosilec



Cevni mostički                   Košara za cevi



Hidranti

Delimo jih na vrsto vgradnje :

Nadtalni                         Podtalni



Ključi

• za normalni tlak ABC

• za normalni tlak univerzalni ABC

• za visoki tlak H

• univerzalni hidrantni ključ

• za podtalni hidant



Ročniki

POZNAMO:

– nizkotlačne B-C-D

– visokotlačne H

NAMEN:

– namenjeni so usmerjanju 

vodnega curka do požara.



Ročniki

• Monsun ročnik • Suličasti ročnik



Trojak

Služi razdelitvi enega vodnega vira na tri 
vodne vire.

Najpogostejši so CBC.

Obstajajo tudi:

– CCC,

– DCD,

– BBB,

– BAB.

Označevanje (gledano v

smeri napada):

– 1. voda (levi ventil),

– 2. voda (desni ventil),

– 3. voda (sredinski ventil).



Ostale armature

Uporno koleno            Sesalni koš      Vodna zavesa



Zbiralec vode               Ventil             Omejevalec tlaka



Armature za proizvodnjo 

zračne pene
Zračna pena je sestavljena iz:

– vode,

– penilnega sredstva,

– zraka.

Armature:

– medmešalci,

– predmešalci,

– ročniki za peno.

Mešalno razmerje:

1 % - 6 % (nastavljamo).

Pena:

– težka (4-20),

– srednja (20-200),

– lahka (200-1000).



Medmešalec

DELOVANJE:
• na podlagi podtlaka 

(injektor),

• penilno sredstvo se 
vsesa v vodo,

• mešanici vode in 
penilnega sredstva se pri 
ročniku primeša še zrak,

• pretok 200, 400, 800 l/min,

• minimalni tlak za 
delovanje 2 bara.



Ročniki za peno

Delimo jih po namenu:

– za težko peno

– za srednje težko peno

– za težko in srednjo peno 
(kombinacija)

Po pretoku:

– 200 l/min,

– 400 l/min.

Nastavek za ročnik visoki tlak.



Agregati za lahko peno

Imajo lastni pogon na:
– vodo – turbina,

– električni motor,

– motor na notranje izgorevanje.

Samostojni agregat:
- prevozni, prenosni,

- nastavek pri dimovleku,

- nastavek pri nadtlačnem

prezračevalniku.

Namen:
– za gašenje večjih požarov v 

prostorih,

– požarov lahko vnetljivih tekočin,

– lahko se uporabljajo tudi za 
podtlačno in nadtlačno 
prezračevanje prostorov.



Prezračevalniki

• Nadtlačni • Podtlačni


