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ВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА КРОЗ 
ОБЈЕКАТ

 Кроз ПВЦ цеви (проводници прве 
категорије, који поседују само ел 
изолациони слој)

 На зиду испод малтера
 Преко зида причвршћене 

обујмицама
 Интегрисано са конструкцијом
 Дезинтегрисано испод летви од 

ПВЦ-а

 Електропроводници се полажу 
хоризонтално или вертикално.

 Најчешће се воде по зидовима 
30 cm испод плафона, а од тог 
вода спуштају вертикално до 
прекидача и утичница.

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or  
the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red  
x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.



ЗАВРШНИ ЕЛЕМЕНТИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Сијалична места

 Обично сијалично место на плафону 
 Обично сијалично место на зиду
 Нужно (противпанично и безбедносно) 

осветљење
 Серијска сијалична места
 Аутоматско сијалично место
 Сијалично место које се укључује помоћу два 

(наизменична) прекидача
 Сијалична места која се укључују помоћу 

степенишног аутомата или комбинације 
наизменичних и унакрсних прекидача

 Непромочиво сијалично место

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the  
red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.



ЗАВРШНИ ЕЛЕМЕНТИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

 Обичан прекидач
 Серијски прекидач
 Наизменични прекидач
 Унакрсни прекидач

 Подела према начину 
руковања
 Обртни
 Прегибни
 Потезни
 Притисни
 Тастер

 Подела према начину 
уградње:

 У зиду

 На зиду

 За уградњу у апаратима

 За суве просторије

 За влажне просторије 

 За просторије са 
експлозивним гасовима

 За грубе погоне

Прекидачи



ЗАВРШНИ ЕЛЕМЕНТИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Утичнице

 За суве просторије
 За влажне просторије

 На зиду
 У зиду

 Монофазне 
 Трофазне

 За телекомуникационе уређаје



ЕЛЕКТРИЧНИ 
ИЗВОРИ 

СВЕТЛОСТИ

 Извори са ужареном нити

 За општу употребу
 Рефлекторски извори
 Халогени извори

 Извори са електричним пражњењем

 Ниског притиска
 Флуоресцентне цеви
 Натријумови извори ниског притиска

 Високог притиска
 Живини извори високог притиска
 Метал-халогени извори
 Натријумови извори високог 
притиска

 Индукциони извори светлости

 LED извори (Светлеће диоде)



СВЕТИЉКА

 Арматура која садржи извор и одређује 
дистрибуцију светлости

 Смањује сјајност извора

 Штити извор светлости

 Обезбеђује смештај погона извора

 Обезбеђује одговарајући естетски квалитет

 Одржава радну температуру извора у 
одређеним границама

 Једноставна монтажа и одржавање



КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ ЗА ДОМАЋИНСТВО

 Термички апарати
 Бојлери
 Електрична грејна плоча
 Електрични штедњаци

 Грејне плоче
 Рерна
 Електрични ражањ
 Електрични роштиљ
 Фритеза
 Тостер
 Апарати за кување 

кафе

 Електрично грејање (ТА пећи 
и грејалице)
 Чисто
 Равномерна топлота
 Скупо
 Суши ваздух

 Машине за прање
 Веша
 Судова

 Електричне пегле
 Хладњаци
 Расхлађивачи ваздуха
 Електричне механичке справе



ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

 Телефон 
 Интерфон
 Радио
 Телевизија
 Сигнализација
 Електрично звоно
 Антене
 Електрични часовници
 Интернет



УРЕЂАЈИ КОЈИ ПОВЕЗУЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ 
СА ДРУГИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА

 Уређај за пречишћавање отпадних вода
 Уређај за препумпавање канализације

 Хидрофорско постројење
 Уређај за даљинско очитавање водомера у 

стамбеним зградама
 Термоподстаница

 Ваздушно грејање и проветравање (калорифери)
 Климатизација



ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

 Прихватни систем
 Спусни проводници

 Fe/Zn траке
 “Природни” делови објекта:

 Метални делови објекта
 Челична конструкција
 Челична арматура
 Фасадни елементи

 Систем уземљења
 Радијални (тракасти)
 Вертикални (цевни)
 Прстенасти
 Темељни



ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
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