SPOROČILO ZA MEDIJE

ZA OBJAVO

Vnela se je postelja, prebudil le protipožarni sistem
V enem od domov za ostarele občane, ki jih varuje Sintal, se je ponoči vnelo
ležišče – Oskrbovanca v sobi sta spala, prebudil pa se je protipožarni sistem –
Kakovostna in dobro vzdrževana oprema ter učinkovito
posredovanje interventa sta preprečila hujše posledice
– V Sintalu lani pregledali 21.583 gasilnikov, 5.909 hidrantov in 1169
javljalnikov požara
(Ljubljana, 24. september 2012) V noči s sobote na nedeljo se je spet izkazalo, kako
pomembna za varnost ljudi je kakovostna in dobro vzdrževana protipožarna zaščita. V enem od
domov za ostarele občane, ki jih varuje družba za varovanje Sintal, je z nočne omarice na
posteljo padla svetilka, žarnica pa je razgrela ležišče do tlenja. To ni prebudilo dveh
oskrbovancev v sobi, se je pa zdramil protipožarni sistem in poslal alarmni signal v varnostnonadzorni center (VNC) Sintala, ki je obvestil odgovorne v domu. Zaposleni v domu z več kot
stotimi sobami so prostore pregledali, vendar niso opazili nepravilnosti. Operaterju VNC so
sporočili, da je šlo za lažni alarm. Požarni javljalnik pa se ni dal in je ponovno sprožil alarm, zato
je operater varnostno-nadzornega centra na objekt poslal interventa. Ta je v sobi, kjer sta
oskrbovanca še vedno spala, odkril tleče ležišče. Ker je šlo za začetni požar, so ga lahko pogasili
intervent in zaposleni z gasilnim aparatom. Hujših posledic ni bilo, nastala je le manjša
materialna škoda.

Javljalniki in gasilniki priporočljivi tudi tam, kjer niso obvezni
Zakonodaja, ki ureja področje protipožarne zaščite, upošteva, da je poleg kakovostne opreme
ter dobrega načrtovanja in vgradnje za učinkovito delovanje protipožarnih sistemov nujno tudi
redno vzdrževanje opreme. Tehniki družbe za varovanje Sintal letno pregledajo protipožarne
sisteme na več tisoč objektih. Vgradnja sistemov in pregledovanje sta na večini teh objektov

zakonsko določena, med njimi so poslovni in proizvodni prostori, javne ustanove, tudi določene
večstanovanjske stavbe itd.
Medtem v zasebnih hišah in stanovanjih protipožarni sistem in njegovo vzdrževanje nista
obvezna, a se ljudje vse bolj zavedajo njunega pomena. Igor Rot, vodja projektive v Sintalu,
opaža, da se vse več ljudi odloča za vgradnjo sistemov v svoje domove, predvsem pri
novogradnjah. »Tam se sistem lahko kombinira s protivlomnim sistemom, kar zniža strošek,«
dodaja. Zaradi stroškov po navadi lastniki s požarnim varovanjem ne opremijo vseh prostorov,
ampak samo tiste bolj ogrožene, npr. prostore s pečjo ali kaminom, kuhinjo, bivalne prostore
(dnevna soba).

Javljalniki v rizičnih prostorih in vsaj en gasilnik
»Ne glede na to, da ni obvezna, priporočam vgradnjo javljalnikov v bolj rizične prostore, in to ne
samo v novogradnjah. Lastniki naj izberejo opremo znanih, zanesljivih proizvajalcev. O izbiri
opreme naj se posvetujejo s strokovnjakom,« svetuje Igor Rot. Čeprav ni zakonskih zahtev, je za
nemoteno delovanje nujno redno vzdrževati javljalnike po navodilih proizvajalca.
Matjaž Černe, vodja Sintalovega servisa gasilnikov in hidrantov, pa priporoča, da je v vsakem
domu najmanj eden gasilni aparat za gašenje začetnih požarov. »Najprimernejši je gasilnik na
prah ABC, ki je certificiran za gašenje trdih snovi, tekočin in plinov (ne pa tudi kovin, kar za
potrebo doma tako ali tako ni pomembno). Je bistveno cenejši od gasilnikov na CO2, ki imajo
tudi ožji spekter uporabe, problematično je le, da je prah težko odstraniti,« pravi vodja
Sintalovega gasilnega servisa.

V Sintalu lani pregledali 21.583 gasilnikov, 5.909 hidrantov in 1169 javljalnikov
Kot rečeno, vzdrževanje protipožarnih sistemov določa zakonodaja. Gasilnike in hidrante,
denimo, je tam, kjer so obvezni, potrebno vzdrževati enkrat na leto. »V letu 2011 smo pregledali
kar 21.583 gasilnih aparatov in 5.909 hidrantov,« je povedal Matjaž Černe. Druge elemente
protipožarnih sistemov (javljalnike …) je potrebno pregledati večkrat, na tri mesece, tehniki
Sintala pa so jih lani pregledali 1169.

