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Aerosolisammutustekniikka



AIHEALUEET:

2.

Johdanto

▪ Tässä materiaalissa käsitellään vain yleisimmin tunnettua K-tyypin kaliumnitraatti-
pohjaista kuivatiivistettyä kondensioaerosolisammutusta ja -järjestelmiä. Muita 
vastaavia tekniikoita, kuten S-tyypin strontiumnitraattiaerosoleja tai ’dispersed
aerosols’ ei ole huomioitu niiden harvinaisuuden vuoksi.

➔ Kattava sisältö tarjoaa hyödyllistä perusinformaatiota sekä teknisesti syventävää faktatietoa helposti 
ymmärrettävässä muodossa, soveltuen hyvin siten niin ensikuulijoille, kuin myös alan ammattilaisillekin.

▪ Historia, kehitys ja nykytila sekä käyttö ja mahdollisuudet

▪ Soveltuvuus ja rajoitteet sekä toiminta- ja suojausperiaatteet

▪ Suunnittelu-, mitoitus-, asennus- ja tarkastusperusteet

▪ Laitetyypit ja sovellusalueet sekä heikkoudet, edut ja hyödyt

▪ Ympäristö-, henkilöturvallisuus- ja viranomaisnäkökohdat

▪ Standardit sekä sertifiointi-, testaus- ja hyväksyntäprosessit
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▪ Sammutustekniikka sai alkunsa suurvaltojen avaruusohjelmien tarpeista hallita kohonneita paloriskejä ja 
kehittää absoluuttisen luotettava menetelmä ääriolosuhteisiin, jolla pystyttäisiin suojaamaan raketit, 
sukkulat, satelliitit ja avaruusasemat tulipalojen varalta, myös ilmakehän toisella puolella, jossa ei 
luonnollisestikaan pystytty käyttämään perinteisiä tai tunnettuja sammutustekniikoita.

▪ Tapahtuma joka vauhditti koko alan kehitystä ja pyrkimyksiä saavuttaa edistystä ongelman 
ratkaisemisessa oli Apollo 1:n komentomoduulissa sattunut traaginen tulipalo 1967.

➔ Strateginen läpimurto tehtiin hieman myöhemmin Neuvostoliitossa, jossa 60-70 lukujen vaihteessa testattiin 
onnistuneesti rakettipolttoaine- ja ohjusteknologian pohjalta kehitettyä kiinteää sammutusmateriaalia.
Tätä keksintöä voidaan pitää ensimmäisenä muotona nykypäivän aerosolisammutustekniikasta.

3.

Historia ja syntyvaiheet

➔ USA liittyi mukaan sammutustekniikan yhteiseen kehitystyöhön vuosina 70-75, jolloin toteutettiin 
suurvaltojen välinen, historiallisesti merkittävä ja symbolinen APOLLO-SOYUZ avaruuslentoprojekti.
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▪ Keksintö liitettiin 70-luvulla Soyuzin (FCDT) avaruus- ja puolustusmateriaaliohjelmaan, 
joka määritti sen pian uudeksi teknologiaksi ja aloitti menetelmän hyödyntämisen. 

▪ Patentoitu Soyuzilla 80-luvulla ja tuotteistettu sarjaksi erikokoisia ’MAG’ sammutteita 
muodostaen perustan ensimmäisen sukupolven aerosolisammutusjärjestelmille.

▪ Vapautunut saataville 90-luvun alussa, mutta korkea hinta ja vaikea saatavuus 
Neuvostoliiton  hajottua rajoittivat järjestelmän käytön lähinnä valtiotasolle.

➔ Soyuz pysyi patentin haltijana aina 2000-luvulle 
saakka. Järjestelmäteknologian suurin hyödyntäjä 
Venäjän lisäksi oli USA:n puolustusministeriö, jonka 
toimesta sammutustekniikkaa alettiin tutkia, testata 
ja kehittää laajemmin myös moninaisiin sotilaallisiin 
ja teollisiin käyttötarkoituksiin.

➔ Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluvirasto (EPA) 
hyväksyi Soyuz:n ’MAG’ aerosolin viralliseksi Halon-
korvaajaksi (SNAP) vuonna 1996, joka oli tuolloin 
aerosolisammutteiden ensimmäinen merkittävä              
ja länsimainen hyväksyntä koko maailmassa.

FCDT Soyuz MAG aerosolisammute 
kuvattuna yllä US NAVY:n Naval Air 
Warfare Centerin testisovelluksessa

4.

Tuotteistus kaupalliseen muotoon

 ’FCDT’ = The Federal Centre for Dual-Use Technologies
 ’MAG’ = Mass Aerosol Generator (massa-aerosolikehitin)
 ’SNAP’ = Significant New Alternatives Policy (EPA:n listaus)
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Soyuz MAG-14
aerosolisammutteen
rakenne ja läpileikkaus



➔ Soyuz MAG
aerosolisammutteita

➔ Pyrogen EXA
aerosolisammutteita

▪ Ensimmäinen ’vapaan maailman’ aerosolituote ennen patentin vapautumista 
oli tekniikkaa lisenssillä myynyt ja markkinoinut Pyrogen (Australia ja 
Malesia). Myöhemmin myös Pyrogen USA ja Pyrogen UK.

5.

Patentin vapautuminen ja kehitysilmiöt

➔ Alkuaikoina markkinoille ilmestyi heikkolaatuisia ja epämääräisesti 
toimivia kopioita, erityisesti Soyuz ja Pyrogen merkkien MAG ja EXA 
sammutteista. Vastuuttomat ja osaamattomat toimijat vaikuttivat paljolti 
aerosolien huonoon maineeseen koko alalla, mikä tulee erottaa 
nykypäivän sertifioiduista tuotteista ja yrityksistä. 

 Globaali kehitys kohti tulevaisuutta alkoi ja johti tekniikan merkittävään 
muuttumiseen, laajenevaan käyttöön ja markkina-asemaan vuosia myöhemmin.
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▪ Patentin vapauduttua Pyrogen alkoi kehittää ja toi markkinoille pian   
tämän jälkeen omat MAG ja EXA-sarjojen aerosolisammutteensa, aluksi 
osin Soyuz-pohjaisina ja myöhemmin täysin omana tuotantonaan.

▪ 90-luvun lopulla syntyi useita yrityksiä kehittämään omia aerosoli 
sammutteitaan mutta ongelmaksi muodostui stabiilin ja toimivan 
sammutuskemikaalin valmistus, sillä tarvittava tutkimustiede, kemian-
osaaminen ja valmistus-tekniikka hallittiin tuolloin ainoastaan Venäjällä.



6.

Nykytila - 2021

▪ Globaalisti nopeasti kasvava ja yleistyvä palontorjuntatekniikka, jolla on jo kaupallisesti hyvin 
merkittävä asema. Menetelmää on jälleen kehitetty sen synnystä tähän päivään yli 40 vuotta.

▪ Maailmalla useita valmistajia, joista tunnetuimmat tuotemerkit ovat testattu ja hyväksytty 
käytettäväksi useissa erilaisissa sovelluksissa ja teollisissa ammattiympäristöissä.

▪ Hyödynnetty eniten yhdysvalloissa, venäjällä, aasiassa ja australiassa, mutta kuluneen 
vuosikymmenen aikana sammutusmenetelmän käyttö on levinnyt kaikkialle maailmaan.
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 TUKES ilmoitti virallisesti Joulukuussa 2020, että aerosolijärjestelmät tulkitaan pelastustoimen 
laitteista annetun lain mukaisiksi automaattisiksi sammutuslaitteistoiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että 
aerosolisammutusjärjestelmät ovat viranomaisnäkökulmasta yhdenvertaisesti hyväksyttäviä muiden 
sammutustekniikoiden lailla ja niitä voidaan kiinteästi asentaa rakennuksiin, mikäli toteuttamisessa 
noudatetaan laitelakia ja sammutuslaitteistoja koskevaa Suomen sisäasiainministeriön asetusta.



▪ Aerosolisammutus ei ole kaasua, nestettä tai jauhetta vaan modulaarinen, itsesäilövä ja 
paineeton palontorjuntamenetelmä, joka synnyttää erittäin hienojen hiukkasten ja kaasujen 
seoksen kiinteästä lähtöaineseoksesta hallittujen kemiallisten ja fysikaalisten reaktioiden avulla.

▪ Aktivoitaessa järjestelmä, sammute muodostuu ja purkautuu palokohteeseen sovelluksesta 
riippuen joko yhdestä tai useammasta aerosolisammutusyksiköstä (aerosoligeneraattori).

7.

Menetelmän yleiskuvaus
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➔ Aerosoli on vaaleaa, kaasumaista ja tiheää usvaa, jolla on tunnusomainen hieman kitkerä tuoksu. Tekniseltä 
kannalta aerosolit ovat pääasiassa typen (n.70-80%), hiilidioksidin ja mikroskooppisen pienten (0,5–1 mikronin 
kokoisten) kaliumkarbonaattihiukkasten seoksia, joilla on erittäin hyvät sammutusominaisuudet ja pitokyky.



8.

Käyttökohteet ja sovellettavuus

▪ Aerosolisammutusjärjestelmiä käytetään tyypillisesti normaalisti miehittämättömissä teknisissä 
paloriskikohteissa ja niillä voidaan suojata tuloksekkaasti hyvinkin erilaisia koneita, tiloja,                         
laitteita ja osastoja, sekä tuotanto- ja palveluprosessien kannalta kriittisiä kohteita.

▪ Aerosolisammutusjärjestelmät tarjoavat teollisten sovellusten lisäksi mahdollisuuden turvata 
vaivattomasti myös vaikeasti suojattavia ja hankalapääsyisiä alueita, sekä kohteita, joita ei ole 
tarkoituksenmukaista, taloudellisesti järkevää tai mahdollista suojata muilla sammutusmenetelmillä.

➔ Aerosolisammutusjärjestelmät soveltuvat niin kohde-, paikallis-, tila- kuin osastosuojauksiinkin 
sekä yksilöllisiin erikoissuojauksiin useissa erilaisissa sovelluksissa ja toimintaympäristöissä.

Vastaanottajan organisaation sisäiseen käyttöön. www.salgrom.fi©  Salgrom Technologies Oy  │   

Aerosolisammutustekniikka
YLEIS- JA AJANTASATIETO – 1/2021



▪ Kiinteä lähtöaine (sammutuskemikaali) on stabiili, reagoimaton ja paineettomassa muodossa oleva 
myrkytön erikoiskemikaali, joka pysyy muuttumattomana kunnes se aktivoidaan. Lähtöaineiden 
nykyaikaiset versiot koostuvat pääasiassa kaliumsuoloista, eivätkä seokset sisällä pyroteknisiä 
materiaaleja tai kiihdyttimiä siinä määrin, kuin varhaisempien sukupolvien aerosolisammutteet.

▪ Pääainesosa sammutteiden lähtöaineissa on kaliumnitraatti, jonka osuus on yleensä noin 55-75% ja                    
joita on merkeittäin lisäaineistettu eri tavoin ja eri suhteessa. Teknisiä lisäaineita voivat olla mm:

 Vasemmalla vanhemman ja oikealla uudemman sukupolven aineseosvalmisteita. Kiinteät sammutuskemikaaliseokset ovat 
käytännössä lähes immuuneja ulkopuolisille vaikuttajille sekä mekaaniselle rasitukselle mukaan lukien radioaktiivinen säteily.

9.

Kiinteä lähtöaine tekniikan perustana

➔ Plastisoitu nitroselluloosa ➔ Glyserolitriasetaatti ➔ Rautaoksidi ➔ Disyndiamidi 
➔ Fenoliformaldehydihartsi ➔ Nitroguanidiini ➔ Iditoli ja rikki ➔ Magnesium
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▪ Sammutusyksikkö on aerosolilaitteiston keskeisin osa ja se     
koostuu tyypillisesti ulkokuoresta, kiinteästä lähtöaineesta, 
jäähdytyselementistä tai jäähdytysrakeista, sähkö- ja lämpö-
sytytinlaitteista, sekä erilaisista teknisistä lisä- ja apuosista.

▪ Ovat tyypillisesti osa useampia sammutusyksiköitä käsittävää 
järjestelmäkokonaisuutta mutta toimivat myös tarvittaessa             
täysin itsenäisinä ja yksittäisinä sammutuslaitteina.

▪ Yksittäisten sammutteiden suojauskapasiteetit vaihtelevat alueella 
0.1m3…120.0m3 riippuen yhden sammutusyksikön sisältämän 
kiinteän sammutuskemikaalin tehollisesta massasta.

➔ SALGROMATIC SAMMUTUSYKSIKÖITÄ (AEROSOLIGENERAATTORI) ERILAISILLA PURKAUS- JA ASENNUSRAKENTEILLA:

10.

Sammutusyksiköiden kuvauksia

Käänteisesti purkautuva Ympäriinsä purkautuva Kohdistetusti purkautuva Päädystä purkautuva Sivusta purkautuva
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Reverse Discharge
Generators

Circular Discharge
Generators

Conical Discharge
Generators

Axial Discharge
Generators

Radial Discharge
Generators



▪ Aktivointitapa voi olla joko sähkö-automaattinen, sähkö-manuaalinen, lämpö-automaattinen tai 
näiden yhdistelmä. Käyttötarkoitukseen sopivat palonilmaisu- ja laukaisutekniikat valitaan 
järjestelmävaatimusten, kohdesoveltuvuuden ja tarkoituksenmukaisuuden perusteella.

2. Terminen aktivointisignaali

3. Automaattinen itselaukaisumekanismi

1. Sähköinen aktivointisignaali

1) Sähkölaukaisimia voivat olla mm. erilaiset 
elektroniset ohjaustekniikat, laukaisupaneelit 
sekä automaatio- ja paloilmaisinjärjestelmät.

2) Termisiä laukaisimia voivat olla mm. erilaiset 
lämpöaktivointilangat ja lämpöampullit.

3) Itselaukaisu tapahtuu kun tulipalon lämpörasitus 
johtuu sammutusyksikön kuoreen ja sitä kautta 
edelleen kiinteään lähtöaineeseen.

➔ Useimmilla aerosolisammutteilla on käytännössä 100% toiminnallinen luotettavuus, 
sillä niiden perustana oleva sisäinen lämpöreaktiivinen mekanismi aktivoi järjestelmän 
kuumuuden vaikutuksesta. Näin ollen järjestelmät ja sammutteet säilyvät toiminta-
kuntoisina siitäkin huolimatta, vaikka kaikki ohjauselektroniikka tai palonilmaisu-
ja laukaisutekniikka niiden ympäriltä olisi tuhoutunut onnettomuustilanteessa.

11.

TEKNOLOGIAAN SULAUTETTU TURVA- JA ITSEAKTIVOINTIMEKANISMI
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 Salgromatic SPIDER, täysin itsenäinen ja riippumaton ultramoderni aerosolisammutusjärjestelmä, 
joka toimii ilman ulkoista energiaa. Asennus ja käyttöönotto voidaan suorittaa alle 10 sekunnissa. 



▪ Järjestelmän laukaisu käynnistää sammutusyksikön sisällä monivaiheisen ja erittäin nopean 
tapahtumajakson, jossa kiinteästä lähtöaineesta alkaa muodostua suuria määriä                                        
kaasuja ja hiukkasia eksotermisen prosessin seurauksena.

▪ Fysikaalisten ja kemiallisten reaktioiden sarjassa (kaasufaasi, nesteytyminen,                                       
tiivistyminen ja kiteytyminen) kehittyvät mikrokokoiset kaliumpartikkelit sekoittuvat                        
hiilidioksidiin, typpeen sekä vesihöyryyn muodostaen varsinaisen sammutusaineseoksen.

▪ Seos jäähdytetään ja johdetaan suodatinverkon läpi ulostulosuuttimelle, jossa se muodostuu tasalaatuiseksi 
aerosoliksi ja purkautuu suojattavalle alueelle tai tarkasti haluttuun kohteeseen muutamassa sekunnissa. 

12.

➔ Kaasumaiset, kolmiulotteiset ominaisuudet sekä suuri 
purkausnopeus mahdollistavat ilmaa keveämmän sammutteen 
tasaisen jakaantumisen kaikkialle suojatussa osastossa ja palon 
sammuttava pitoisuus saavutetaan tyypillisesti noin 5-30 sekunnissa.

➔ Kohdesuojauksissa sammutusvaikutus on käytännössä välitön.

➔ Aerosolisammutteilla on pitkä vaikutusaika ja aerosolihiukkaset 
voivat leijua kuivassa huoneilmassa ilman tuuletusta jopa yli 
vuorokauden, mikä auttaa ehkäisemään palon uudelleensyttymistä.
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▪ Aerosolien sammutusvaikutus perustuu 
ensisijaisesti palamisen ketjureaktion 
katkaisuun (inhibitio), jossa aerosolin 
sisältämät kaliumyhdisteet kiinnittyvät paloa 
ylläpitäviin hydroksyyliradikaaleihin ja 
irrottavat ne paloketjusta poistamatta happea.

13.

 Aerosolit eivät syrjäytä happea ja happipitoisuus sammutuksessa pysyy tasolla 17-20%. Aerosolin pääainesosat 
ovat kaliumkarbonaatteja, typpeä, hiilidioksidia sekä vesihöyryä, eivätkä ne aiheuta tukehtumisvaaraa ihmiselle.

➔ Aerosoleilla on myös osittain fysikaalinen sammutusvaikutus. Lämpöä absorboiva jäähdytys-
vaikutus  on sitä suurempi, mitä enemmän aerosoliseos sisältää kaliumpartikkeleita pinta-alaltaan 
(hiukkastiheys). Kiinteän lähtöaineen kemiallinen ja rakenteellinen koostumus sekä valmistusprosessi 
vaikuttavat varsinaisen aerosolin ominaisuuksiin ja sitä kautta sammutusmekanismien suhteeseen.
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14.

➔ Käytetyt sammutteet voidaan kierrättää normaalisti ilman erityismenetelmiä. Vanhentuneet ja 
käyttämättömät sammutteet hävitetään paikallisten tai kansallisten jätemääräysten mukaisesti.

▪ Aerosolisammutteet muodostetaan eksotermisen reaktion avulla, minkä vuoksi sammutustapahtuma   
ei ole koskaan absoluuttisen puhdas. Suojatulle alueelle voi sammutuksen jäljiltä jäädä nokimaisia 
hiukkasia ja hienoa pölyä, joka voi tilan käyttötarkoituksesta riippuen vaatia puhdistustoimenpiteitä.

▪ Koska aerosoli pystyy leijumaan ilmassa erittäin pitkiä aikoja, se voidaan tuulettaa tilasta ilmavirran          
ja savunpoiston avulla. Asettuneet aerosolihiukkaset voidaan puhaltaa, imuroida tai pyyhkiä pois.

▪ Oikein suunniteltuina aerosolit harvoin aiheuttavat raskasta jälkisiivousta tai -vahinkoja materiaaleille  
tai teknisille laitteille. Mitä pienempi suunnittelupitoisuus, sitä puhtaampi on sammutustapahtuman 
tulos. Herkissä laitetiloissa suositellut toimenpiteet tulisi aloittaa 24 tunnin kuluessa sammutuksesta.

▪ Aerosolisammutteet ovat luonteeltaan hygroskooppisia, mikä tarkoittaa sitä, että aerosolipartikkelit 
voivat suurina määrinä reagoida korkean ilmankosteuden kanssa ja aiheuttaa lievää hapettumista 
herkimmille materiaaleille mikäli altistus jatkuu pitkään. Mahdolliset epäsuotuisat vaikutukset tai    
muut jälkivahingot voidaan eliminoida oikealla suunnittelulla ja suositelluilla jälkitoimenpiteillä.

 Aerosolin purkauduttua suojattavaan tilaan ja sammutettua tulipalon, tulisi sallia vähintään 3 minuutin pitoaika. 
Vähintään 10 minuutin pitoaika tulisi sallia muovikaapeleiden ja kytevien kiinteiden materiaalien tulipaloissa. 
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AEROSOLISAMMUTTEITA EI OLE TARKOITETTU JULKISTEN HENKILÖTILOJEN SUOJAAMISEEN. AEROSOLISAMMUTUSLAITTEISTOJA 

TULISI KÄYTTÄÄ LÄHTÖKOHTAISESTI AINOASTAAN MIEHITTÄMÄTTÖMISSÄ JA NORMAALISTI MIEHITTÄMÄTTÖMISSÄ KOHTEISSA.

▪ Kuivatiivistetyt kondensioaerosolit ovat sähköä johtamattomia ja soveltuvat useille eri palotyypeille.

▪ Salgromatic aerosoli on testattu myös D-luokan paloille, kuten mm. Lyijy, Nikkelikadmium ja Litium-Ioni 
akkumateriaaleille. Se pystyy torjumaan litium liekkipalon ja –räjähdyksen, muttei pysty rajoittamisen      
lisäksi täysin katkaisemaan lämpösiltaa, joka ko. paloissa on käytännössä lähes mahdottomuus.

15.

➔ Aerosoleja ei suositella ilman alustavaa testausta palonsammutukseen, joka johtuu tietyistä kemikaaleista tai 
kemikaaliseoksista kuten selluloosanitraatti, reaktiiviset metallit kuten natrium, kalium, magnesium, titaani, zirkonium, 
uraani, plutonium, metalli-hybridit, metalliamidit, tietyt orgaaniset peroksidit ja hydratsiini, valkoinen fosfori, metalli 
orgaaniset yhdisteet tai fluori. Erikoismateriaalien palonsammutustarpeissa tulee aina konsultoida laitevalmistajaa.
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➔ Pelastusopiston poltto- ja palotestauskokeissa 2018/2019 todennettu alhaisin 
sammuttava pitoisuus Salgromatic aerosolilla luokan A paloille on ollut alle 24g./m3. 

▪ K-tyypin aerosoleilla on erittäin hyvä sammutuskyky useille   
eri palotyypeille ja niitä tarvitaan määrällisesti esimerkiksi 
kaasusammutteisiin (Haloni 1301) verrattuna noin 3-6 kertaa 
vähemmän ja inerttikaasuihin verrattuna noin 30-60 kertaa 
vähemmän, vaikuttaen täten myös tilansäästöön.

▪ Tyypillinen tarve nykyaikaista aerosolisammutetta merkistä 
vaihdellen on noin 60-100 grammaa tilavuusyksikköä kohden. 
Joillain merkeillä tehollinen tarve voi olla jopa 200 grammaa 
tilavuusyksikölle (mitoitusarvot esitetty 30% turvamarginaalilla)

▪ Valmistajat voivat ilmoittaa minimi suunnittelupitoisuudet eri 
tavoilla. Eri palotyyppien sammuttamiseen vaadittava tehollinen 
tarve (kiinteän aineen massa) voi vaihdella merkistä riippuen.

▪ Valmistajien ilmoittamat suunnittelupitoisuusarvot                  
ovat tyypillisesti luokan A ja/tai B-paloille.

 Eri sammutteiden tehollinen ja tilankäytöllinen tarve
havainnollistettuna sammutesylinterien lukumäärällä.

16.
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▪ Aerosolisammutuslaitteisto on yleensä sammutusyksiköistä,      
ohjaus- ja laukaisuelektroniikasta, paloilmaisimista, ja erilaisista  
toimi- ja hälytyslaitteista koostuva (yleensä automaattisesti ja 
itsenäisesti toimiva) palon rajoittamiseen ja sammuttamiseen 
tarkoitettu modulaarinen järjestelmäkokonaisuus.

▪ Hyvin toteutettu laitteisto erottaa oikean palohälytyksen 
erheellisestä tiukimpienkin vaatimusten mukaan, jolloin   
järjestelmiä voidaan käyttää hyvin erilaisissa ympäristöissä                 
ja olosuhteissa suorituskykyisesti, luotettavasti ja helposti.

▪ Aerosolisammutuslaitteisto voi koostua myös yksittäisestä 
aerosolisammutusyksiköstä ja sen laukaisuun tarvittavasta 
sähköttömästä palonhavaitsemis- ja aktivointilaitteesta.                  
(mm. pienemmät kohde- ja paikallissuojausjärjestelmät)

Huonetila- / osastosuojauslaitteisto (’AMAG’) 

Kohde- / paikallissuojauslaitteisto (’HEX’)

17.

➔ Aerosolisammutuslaitteistot voidaan jakaa suojaus-
periaatteen, toteutustavan ja järjestelmätyypin mukaan 
kahteen eri pääryhmään; Tilasuojaus ja Kohdesuojaus
-järjestelmiin sekä kahteen eri alaryhmään;
Keskuselektroniikka ja Suoralaukaisuohjatut järjestelmät.
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➔ Tarkoittaa rakennuksen osan, tilan tai tietyn, tyypillisesti suljetuksi luokiteltavan osaston (max. 1000-2000m3) 
varustamista sammutuslaitteistolla siten, että syttynyt tulipalo sammutetaan täyttämällä koko tila sammutteella.

18.

1) HUONETILA- JA OSASTOSUOJAUS (Total Flooding and Volumetric Extinguishing Systems)

➔ Tarkoittaa pienten, suljettujen tai osittain avointen tai rajattujen kohteiden, kuten sähkökaappien tai erilaisten 
laitteiden, koneiden tai tuotantolinjan osien suojaamista ilman, että muut järjestelmät osallistuvat sammutukseen.

2) KOHDE- JA PAIKALLISSUOJAUKSET (Direct to Source and Localized Extinguishing Systems)
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▪ Aerosolitilasuojauksia voidaan verrata monilta osin perinteisiin kaasusammutusjärjestelmiin 

laitteiston peruskomponenttien ja ohjaustekniikan osalta, sillä useastikaan niissä ei ole 

muuta eroa, kuin että varsinaisen sammutuksen suorittava aine ja tekniikka on eri.

19.

YLEISIMPIÄ KÄYTTÖKOHTEITA:HYVÄ TIETÄÄ:

➔ HV, MV ja LV kytkinlaitokset ja kojeistot

➔ Kiinteistö- ja teollisuusmuuntamot

➔ Sähkö-, automaatio- ja kojeistohuoneet

➔ Laitekontit ja sähköasemarakennukset

➔ Tietoliikenne-, ristikytkentä- ja UPS-tilat

➔ Lämmönjakohuoneet ja talotekniikkatilat

➔ Kaapelikellarit, kaapelikuilut ja välitilat

➔ Akku- ja energianvarastointitilat

➔ Generaattori- ja varavoimahuoneet

✓ Kaikkia palonilmaisu- ja ohjaustekniikoita 
voidaan käyttää osana järjestelmää.

✓ Yleisiä suunnittelustandardeja ovat mm.       
EN 15276-2, ISO 15779 ja NFPA 2010.

✓ Voidaan käyttää GSM tiedonsiirtoa ja liittää 
kaikkiin kiinteistö- ja tehdasjärjestelmiin.

✓ Voidaan hallita ulkopuolisia laitteistoja 
kuten IV, palopellit, hätäpysäytykset jne.

✓ Voidaan tarkastaa ja hyväksyä käyttöön 
rakennuslupaehtoisena järjestelmänä.
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20.

Serveri- ja laitetilaTeollisuusmuuntamo110kV GIS kytkinlaitos UPS- ja akkuhuone

Konesalin kaapelitila Generaattori- ja varavoimatilaPääkeskus- ja tekniikkatila
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21.

Tehtaan automaatiotilaSähköasemarakennusMuuntamo ja MV-tila Akkutestaustila

Varmuuskopio- ja datasäilytystila Voimalaitoksen pumppaamotilaKaivoksen kojeisto- ja sähkötila
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▪ Kohdesuojauslaitteistojen toteutuksessa on tilasuojauksiin verrattuna enemmän teknisiä ja 

suunnittelullisia parametreja, minkä vuoksi ratkaisut voivat olla hyvinkin yksilöllisiä. Suunnittelun 

vapaus ja teknologian sovellettavuus antavat laajat puitteet erilaisille toteutusvaihtoehdoille.

22.

YLEISIMPIÄ KÄYTTÖKOHTEITA:HYVÄ TIETÄÄ:

➔ Sähkö-, automaatio- ja ohjauskojeistot

➔ Tele-, data-, kuitu-, ohjaus- ja laitekaapit

➔ Erilaiset koneet, laitteet, kojeikot ja prosessit

➔ Akku- ja energianvarastointijärjestelmät

➔ Tuotantolinjojen ja prosessialueiden osat

➔ Materiaalikuljettimet ja syöttölaitteet

➔ Työstökoneet ja teollisuusuunit

➔ Liikkuvan kaluston konehuoneet

➔ Tekniikan ja mekaniikan laitekotelot

✓ Kaikkia palonilmaisu- ja ohjaustekniikoita 
voidaan käyttää osana järjestelmää.

✓ Saatavana valmiita ja testattuja sammutus-
järjestelmäsarjoja useisiin sovelluksiin.

✓ Voidaan käyttää GSM tiedonsiirtoa ja liittää 
kaikkiin kiinteistö- ja tehdasjärjestelmiin.

✓ Voidaan hallita ulkopuolisia laitteistoja 
kuten IV, palopellit, hätäpysäytykset jne.

✓ Kohdesuojauksille ei ole olemassa yleisiä 
suunnittelu- tai tarkastussääntöjä.
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23.

Työkoneen moottoriTeollisuusuuniRasvakeitin Kojeistokaappi

Koneistuskeskus TuotantolinjaAkkukotelo
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24.

F1 Kilpaveneen moottoriMateriaalinsyöttölaiteTalon pääsulaketaulu Teollisuuskompressori

Automaattivarasto Linja-auton konetilaTeollisuuden kojeistoja
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➔ TUNNISTETAAN paloriskien aiheuttajat ja eri palotyypit, sekä mahdollinen poikkeava palokuorma suojattavassa tilassa sekä varmistetaan, 
että sammutuslaitteisto soveltuu kyseessä olevaan tilaan ja vastaa sen käyttötarkoitusta. Tähän voivat vaikuttaa mm. tilan tyyppi ja ”luonne”, 
koko, rakenne, tilankäyttö ja kalustus. Otetaan huomioon henkilöturvallisuusasiat ja mahdolliset yksilölliset suunnittelusäännöt.

➔ KARTOITETAAN kaikki sellaiset kohdat joista sammute voi päästä vuotamaan ulos tai seikat, jotka voivat vaikuttaa heikentävästi 
sammutusjärjestelmän toimintaan tai sammutuskykyyn. Lähtökohtana tulisi pitää tilannetta, jossa kanavistot ovat suljettuina ja mahdollinen 
ilmanvaihto pysäytettynä ennen järjestelmän laukaisua. Avonaisten aukkojen osuus ei tulisi ylittää 0.1% tilan kokonaispinta-alasta.

➔ LASKETAAN suojattavan tilan pinta-ala sekä tilavuus ja määritetään suunnittelutiheys ja siihen tarvittava lähtöaineen määrä. 
Nettotilavuutta määritettäessä on otettava huomioon mahdolliset välitilat, korotetut lattiat, alaslaskukatto, sekä suuret läpäisemättömät ja 
umpinaiset rakenteet. Erilaiset avonaiset aukot ja ilmanvaihto voivat vaikuttaa suunnittelupitoisuuteen ja tarvittavaan lähtöaineen määrään.

➔ VALITAAN sopivat sammutusyksiköiden mallit ja lukumäärät, joilla tarvittava lähtöaineen määrä, haluttu suojaustaso, palon sammuttava 
suunnittelupitoisuus (mitoitustiheys) ja sammutteen tasainen jakaantuminen tilassa saavutetaan. Rakennusten, tilojen ja rakenteilla 
erotettujen kohteiden tulee olla sellaisia, että riittävä sammutusainepitoisuus voidaan saavuttaa ja ylläpitää suunnitellun vähimmäisajan.

➔MÄÄRITETÄÄN laukaisumekanismit, ohjauselektroniikka ja käyttölaitteet, viivelaitteet, palonilmaisujärjestelmä, ilmaisintyypit ja niiden 
lukumäärät, hälytyslaitteet, sekä muut mahdollisesti tarvittavat toimilaitteet ja apukomponentit. Kaikkien järjestelmäkokoonpanoissa 
käytettävien komponenttien tulee olla hyväksyttyjä ja täyttää niitä koskevat vaatimukset.

➔ SUUNNITELLAAN oikeat sijoittelut, asennusratkaisut ja tehdään tarvittavat esivalmistelut laadukasta toteutusta varten.

25.

Tunnistetaan Kartoitetaan Lasketaan Valitaan Määritetään
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▪ Montrealin pöytäkirjan (1994) tuloksena ympäristöturvalliset sammutusteknologiat nousivat tärkeään 
asemaan, sillä kansainvälinen sopimus kielsi otsonikerrosta heikentävien aineiden ja kaasujen käytön.          
U.S. EPA (SNAP) tulkitsee aerosolit virallisiksi Halon korvaajiksi, koska aerosolisammutteilla ei ole 
vahingoittavia vaikutuksia ilmastoon, vesistöihin, eläimiin, kasveihin tai mikro-organismeihin.

✓ Aerosolisammutteet ja aerosolisammutusjärjestelmät eivät oikein suunniteltuina aiheuta suurempaa 
ympäristö-, terveys- tai henkilöriskiä kuin muut saatavilla olevat sammutteet samassa loppukäytössä.

✓ Aerosolit eivät sisällä CFC-, HFC- tai PFC yhdisteitä, klooria, bromidia tai rikkifluoridia, eivätkä muodosta 
halogeenihappoja tai fluorivetyjä joutuessaan kosketukseen yhdessä kuumien pintojen tai tulen kanssa.

✓ Veden ohella ainoa 100% ympäristöystävällinen ja kestävän kehityksen arvojen mukainen sammutusaine.

26.

FINANSSIALAN KÄYTTÖÖNYLEIS- JA AJANTASATIETO – 5/2019

➔ Ei edistä kasvihuoneilmiötä ...... GWP ≈ 0
➔ Ei tuhoa otsonikerrosta ............. ODP ≈ 0
➔ Ei elinikää ilmakehässä ............... ALT ≈ 0

 Salgrom Technologies ja Salgromatic ovat alan ensimmäinen yritys ja tuotemerkki, jotka 
ovat olleet mukana jo vuodesta 2015 kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa ”Suomi, 
jonka haluamme 2050” ja rakentamassa hiilineutraalia yritysturvallisuutta ja yhteiskuntaa 
yhteistyössä YK:n 2030 kestävän kehityksen ohjelman kanssa. Salgromatic aerosolisammutteet 
ovat ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioituja sekä ympäristön ja ilmaston kannalta turvallisia 
järjestelmätuotteita.
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 Henkilöturvallisuus on tekijöidensä summa, koostuen laadukkaasta ja turvallisesta 
sammutteesta, laadukkaista ja hyväksytyistä laitteistokomponenteista, laadukkaasta 
suunnittelusta ja toteutuksesta, käyttäjien asianmukaisesta ja jatkuvaluonteisesta  
perehdyttämisestä sekä laitteiston ja tilan oikeaoppisesta ja vastuullisesta käytöstä.

27.

▪ Koska aerosolit muodostuvat eksotermisessa reaktiossa sammutesylinterin sisällä, mistä johtuen ne sisältävät aina joissain 
määrin haitallisia sivutuotteita, kuten hiilimonoksidia (CO) ja typen oksideja (NOx). Haitallisten sivutuotteiden määrään 
vaikuttavat useat eri tekijät, mutta suurimpana vaikuttajana on mitoitustiheys eli suunnittelupitoisuus. Mitä suurempi määrä 
sammutetta (g/m3), sitä suurempi on haitallisten aineiden pitoisuus. ’Turvallinen’ altistumisaika voi vaihdella muutamasta 
minuutista (5-10 minuuttia) aina jopa tuntiin asti. Tarkemmat tiedot valmistajien käyttöturvallisuustiedotteista.

▪ Aerosoleilla on eräänlainen ’varoittava’ ominaisuus, sillä aerosolin ollessa tiheää vaaleaa usvaa, jolla on tunnusomainen 
kitkerä tuoksu, ei altistuminen sille näin ollen ole mahdollista siten, ettei sitä tiedostaisi tai siihen ehtisi reagoida. Aerosolin 
hengittäminen aiheuttaa kihelmöintiä ja ärsytystä hengitysteissä ja limakalvoilla sekä mahdollista hengenahdistusta mikäli 
altistus korkealle pitoisuudelle (suojatun tilan sisällä) kestää useita minuutteja. Jos ärsytystä kehittyy, on riittävää siirtyä
raikkaaseen ilmaan, mikä on suositeltavaa aina jos on hengittänyt aerosolia tai jotain muuta teknistä kaasusammutetta.

✓ Lyhytaikaisella altistumisella ei ole toksikologisia pitkän aikavälin vaikutuksia, koska aerosolipartikkelit eivät ole       
myrkyllisiä ja ne liukenevat ihmisen elimistössä. Laukaisutilanteessa tapahtuvaa mahdollista hiukkasaltistumista            
voidaan vaarallisuudeltaan verrata eritasoisiin suurmetropolin katupöly- ja kaupunkisaasteisiin. 

➔ Purkautuessaan vaalea savumainen aerosoli (tiheä usva) heikentää näkyvyyttä suojatussa 
tilassa ja voi vaikeuttaa poistumisteiden havaitsemista. Vahingossa tapahtuva altistuminen 
vältetään asianmukaisella perehdytyksellä ja varotoimilla, kuten varoituskylteillä, opasteilla, 
laukaisunestolaitteilla, ennakkohälytyksellä ja purkautumista edeltävällä laukaisuviiveellä.

Vastaanottajan organisaation sisäiseen käyttöön. www.salgrom.fi©  Salgrom Technologies Oy  │   

Henkilö- ja käyttöturvallisuus

Aerosolisammutustekniikka
YLEIS- JA AJANTASATIETO – 1/2021



▪ Ensimmäinen standardi aerosolisammutteille maailmassa oli australialainen AS 4487, joka 
otettiin käyttöön vuonna 1997. Päivitetty versio standardista julkaistiin vuonna 2013.

▪ Standardisointi ja säädöskehitys aktivoituivat muutokseen 2000-luvulla. Tänä päivänä yleisesti 
tunnettuja ja hyvin laadittuja tuotetestaus-, suunnittelu- ja toteutusstandardeja ovat mm:

28.

➔ EN 15276 osat 1 & 2 vahvistettiin 04.05.2019 suomalaisiksi kansallisiksi standardeiksi
SFS-EN 15276-1:2019 ja SFS-EN 15276-2:2019 (Suomen Standardisoimisliitto, SFS ry)
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Kiwa-Inspecta Aerosol Fire Suppression Equipment Inspectors 1/2021
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▪ Palosuojauksen kohteesta, laitteistotyypistä ja määräyksistä riippuen, testatut ja hyväksytyt 
aerosolilaitteistot täyttävät asianmukaisesti suunniteltuina, toteutettuina ja tarkastettuina      
sovellettavien asetusten ja pelastustoimen lakien vaatimukset (kansallisia eroja voi esiintyä).

▪ Jos sammutusjärjestelmän hälytysyhteys on liitetty kiinteistön paloilmoitinlaitteistoon ja sitä 
kautta hätäkeskukseen on puolueettoman osapuolen tarkastus tällöin lakisääteinen edellytys, 
jonka saa suorittaa vain TUKES ja Finas hyväksytty sekä kyseiseen työhön akkreditoitu 
tarkastuslaitos.

▪ Jos järjestelmän hälytysyhteyttä ei liitetä hätäkeskukseen tai sammutuslaitteisto on muutoin 
omaehtoinen, ei lakisääteisiä viranomais- tai tarkastusvelvoitteita järjestelmälle tällöin ole.

29.

 KIWA-Inspecta on tällä hetkellä ainoa alalla toimivista yrityksistä, jolla on vaadittava          
asiantuntemus aerosolilaitteistojen tarkastamiseen sekä virallinen FINAS akkreditointi.

➔ Salgromatic aerosolilaitteistoja on 
tarkastettu Suomessa vuodesta 2013.
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▪ Hyväksyntäprosessit järjestelmille voivat muodostua joskus pitkiksi, koska aerosolisammutteiden 
palo-, komponentti- ja järjestelmätestauksiin osaavasti ja luotettavasti kykeneviä paloakkreditoituja 
sertifiointielimiä on maailmalla verrattain vähän. Myös kustannukset voivat olla erittäin korkeat.

VdS (Germany) valvoo ja kirjaa Salgromatic palo-, komponentti- ja järjestelmä-
testauksia Ruotsin SP Technical Research Institute of Swedenissä 2014 & 2015.

Salgromatic VdS sertifiointiin liittyviä polttokokeita
Ruotsin SP instituutin isossa palolaboratoriossa.

➔ Tunnettujen testauslaitosten toimesta tehty arviointi sekä komponentti- ja palotestaus ovat varmenne 
järjestelmän sammutuskyvystä ja luotettavuudesta. Tämä on hyvä ottaa huomioon valittaessa laitetoimittajaa.

30.
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▪ Aerosolilaitteistoille on olemassa useita harmonisoituja ja erilaisiin suojauksiin kehitettyjä 
palotestimenetelmiä, jonka lisäksi niille voidaan tehdä palotestauksia myös yksilöllisten 
vaatimusten sekä sovelluskohtaisten säädösten ja teknisten ohjeistuksien mukaan.

Salgromatic sertifiointiin liittyviä polttokokeita Ruotsissa SP 4912 testimetodin mukaan, jonka paloskenaariot ovat 
kehitetty linja-autojen konehuoneisiin asennettavien sammutusjärjestelmien palonsammutuskyvyn testaukseen. 
Testimenetelmä on totuudenmukaisempi ja monilta osin vaativampi, kuin vanhempi SBF/FK128 mukainen testaus.

➔ Suorituskykyinen aerosolilaitteisto pystyy oikein suunniteltuna ja mitoitettuna sammuttamaan pitkällekin kehittyneen 
palon avonaisista aukoista ja ilmanvaihdosta huolimatta. (Mahdollisia suorituskykyeroja valmistajien välillä voi esiintyä)

31.
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▪ Aerosolilaitteille on olemassa useita erilaisia tyyppi- ja suorituskykytestausmenetelmiä eri sovelluksiin.            
Yhteistä näille testauksille on mm. lukuisa toistojen määrä poltto- ja toiminnallisuuskokeiden osalta.

 Tunnetuimmat aerosolit ovat olosuhde- ja tyyppitestattu useisiin erilaisiin sovelluksiin. Hyvä sietokyky 
toimintaympäristön poikkeamille mahdollistaa käytön myös erittäin vaativissa ja hankalissa sovelluksissa. 

32.

Salgromatic sammutteita Stanag/NATO 4370
ja MIL-standardin mukaisessa olosuhdetestissä 

Salgromatic palotestausta IMO MSC.1/Circ.
1270 mukaisessa 500m3 polttokoehuoneessa

Olosuhderasitettuja sammutteita
valmiina toiminnallisuuskokeisiin

➔ Salgromatic on hyväksytty käytettäväksi mm. Posivan ydinpolttoaineen loppusijoitusonkalossa turvallisuusluokassa A. (”Working 
Report and Results of Monitoring Foreign Materials at Olkiluoto in 2015” - Allowed organic materials in safety level A in ONKALO”). 
Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka suorituskykyinen, olosuhdeimmuuni ja toimintavarma luotettava aerosolisammutus on.  
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Esimerkkejä sovellettavista tyyppitestauksista
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Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

▪ Aerosolisammutusjärjestelmät ovat pelastustoimen laitteita, joiden tulee olla käyttötarkoitukseensa 

soveltuvia. Laitteistoja tulee voida käyttää̈ turvallisesti ja ilman vaaraa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle. 

▪ Laitteistotoimittajan on pystyttävä luotettavasti osoittamaan, että järjestelmät ja komponentit täyttävät niille 

asetetut vaatimukset. Vaatimusten täyttyminen voidaan osoittaa erilaisin asiakirjoin ja sertifikaatein. 

➔ Esimerkkinä yllä Salgromatic aerosolisammutteisiin ja –järjestelmiin liittyviä suoritustasoa, soveltuvuutta, 
tuote- ja järjestelmätestausta, sekä erilaisia sertifiointeja, hyväksyntöjä ja yhdenmukaisuutta koskevia asiakirjoja.

Aerosolisammutustekniikka
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▪ Kestävyys, huoltotiheys ja toimintaikä eri käyttöolosuhteissa

▪ Sammutteen tehollinen tarve ja mitoitustiheys eri palotyypeille

▪ Hyväksynnät, sertifioinnit, vaatimustenmukaisuus ja hintataso

▪ Lähtöaineen valmistusmenetelmä, koostumus ja kuljetusluokitus

▪ Haitallisten sivutuotteet laukaisutilanteessa ja henkilöturvallisuus

▪ Aerosolin muodostusreaktion nopeus, puhtaus ja paineenmuodostus

▪ Aerosolin hygroskooppisuus ja sen mahdolliset vaikutukset

▪ Sammutteiden valmistusmateriaalit ja tekniset rakenneratkaisut

▪ Suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohjeet sekä tekniset toteutusmallit

34.

▪ Kaikki aerosolisammutteet ja –järjestelmät eivät ole samanlaisia.    
Tuotemerkkien ja valmistajien välisiä eroavaisuuksia voivat olla mm:

 Riippuen kiinteän sammutuskemikaalin itseaktivoitumislämpötilasta, jotkin aerosolit ovat 
luokiteltu 4.1 (palavat kiinteät aineet) ryhmään ja ovat siten DGR kuljetusmääräysten alaisia.
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Valmistajakohtaisia eroavaisuuksia

➔ Salgromatic on hyväksytty kuljetettavaksi kaikilla rahtimuodoilla, sillä sitä ei ole luokiteltu DGR määräysten alaiseksi.
Salgromatic sammutteilla on ainoana markkinoilla SFS-EN-15276 standardin mukainen 20 vuoden sertifioitu käyttöikä.  
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✓ Ei putkistoja, letkuja, venttiileitä, solenoideja tai suuttimia 

✓ Ei lattiatilavaatimuksia, pullohuoneita tai säiliökeskuksia

✓ Ei hankalaa kaasusylinterien kuljetuksia, käsittelyä tai vaakauksia

✓ Ei painelaitesäädösten vaatimuksia tai kalliita koeponnistuksia

✓ Ei suurta ylipaineen muodostusta tai siihen liittyviä riskejä

✓ Ei tiiveystestejä, paineentasauspeltejä tai koelaukaisutarvetta

✓ Ei lainkaan vuotovaaraa tai ilmastohaitallisia vaikutuksia

✓ Ei rakenteellisia muutoksia tai erityisjärjestelyjä kohteissa

✓ Ei monimutkaisia tai kalliita huolto- ja ylläpitotoimenpiteitä

✓ Ei vastaavia turvallisuusriskejä kuin joillain kaasusammutteilla

✓ Ei asiakkaan toimintojen keskeyttämistä asennuksen aikana

✓ Ei odottamattomia elinkaarenaikaisia lisäkustannuksia

▪ Aerosolipohjaisiin järjestelmiin päädytään teollisuuden teknisissä ympäristöissä yhä enenevissä 
määrin, mikä johtuu pääosin tekniikan suorituskyvystä, toteutuksen, käytön ja omistamisen 
helppoudesta sekä taloudellisuudesta verrattuna perinteisiin kaasusammutusjärjestelmiin.
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Aerosolit verrattuna kaasusammutukseen
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➔ Lähes kaikki sammutustekniikat ovat usein toisiaan tukevia menetelmiä, sillä esimerkiksi palosuojattava 
kohde minne vesi- tai kaasupohjainen sammute ei sovellu, voidaan käyttää aerosoleja, ja sama myös toisin päin.



➔ TÄYSIN MODULAARINEN JÄRJESTELMÄMALLI JA -TEKNOLOGIA
Nopea muokata ja skaalata muuttuvien tarpeiden ja olosuhteiden mukaan 

➔ VÄHÄINEN HUOLLON, TARKASTUSTEN JA YLLÄPIDON TARVE
Vaativat vähemmän huoltoa kuin perinteiset sammutusjärjestelmät

➔ VANKKA JA KESTÄVÄ RAKENNE SEKÄ PITKÄ ELINKAARI
Sammutusjärjestelmän käyttöikä riippuen olosuhteista aina 20 vuoteen asti

➔ KORKEA TEKNINEN SUORITUSKYKY JA LUOTETTAVUUS
Erittäin luotettava vaativimmissakin olosuhteissa ja toimintaympäristöissä

➔ TALOUDELLINEN SUUNNITELLA, TOTEUTTAA, YLLÄPITÄÄ JA OMISTAA
Laitteistot ovat vaivaton ja taloudellinen turvaratkaisu useimmilla osa-alueilla

➔ NOPEA UUDELLEENAKTIVOINTI JOS JÄRJESTELMÄ ON TOIMINUT
Sammutteet vaihtamalla laitteisto saadaan nopeasti takaisin käyttökuntoon

➔ JÄLKIASENNUKSEN HELPPOUS JA HANKINNAN VAIVATTOMUUS
Helposti ymmärrettävä järjestelmä ja nopea toteuttaa hankaliinkin kohteisiin

➔ TARKOITUKSENMUKAINEN, SOVELTUVA JA KUSTANNUSTEHOKAS
Fiksu ja turvallinen ratkaisu useimpiin teknisten ympäristöjen sovelluksiin

36.
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Merkittävimmät teknologiset vahvuudet
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➔ SUOJELEE
liiketoiminnan jatkuvuutta, yritysimagoa
luotettavuutta ja elintärkeää infraa.

➔ TURVAA
tuotanto- ja palveluprosesseja, koneita,
laitteita, tiloja, ihmisiä ja omaisuutta.

➔ RAJOITTAA
palovahinkoja, antaa lisäaikaa ja helpottaa
pelastustoimia onnettomuustilanteessa.

➔ MINIMOI
toimintakatkokset, seisanta-ajan ja
korjauskustannukset palon sattuessa.

➔ PARANTAA
turvateknistä etumatkaa, kilpailuetua
ja organisaation toimintavarmuutta.

➔ HELPOTTAA
riskienhallintaa ja madaltaa pahojen 
keskeytysvahinkojen todennäköisyyttä.

➔ SÄÄSTÄÄ
palosuojelun kustannuksissa tuoden           
samalla mittavaa turvallisuuslisäarvoa.

➔ VAPAUTTAA
resursseja kun tiedetään että toiminnalle 
kohtalokkaat paloriskit ovat hallinnassa.

➔ MAHDOLLISTAA
kestävän kehityksen ja vihreiden arvojen 
mukaisen toimintapolitiikan toteuttamisen. 

➔ VARMISTAA
helpomman huomisen kun käytössä ovat
jo valmiiksi muutosjoustavimmat ratkaisut.

37.
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Mittavia hyötyjä ja todellista lisäarvoa
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Tuotanto- ja prosessiteollisuus Kuljetus- ja liikennöintialat Infrastruktuuri ja siviilialat Logistiikka- ja materiaalinkäsittely

Satama- ja meriteollisuus Henkilö- ja palvelualat Armeija ja puolustusteollisuus Kiinteistö- ja rakennusalat

Tietoliikenne ja ICT-alat Sähkö- ja energiatuotanto Metalli- ja kaivosteollisuus Kone- ja laitevalmistus
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Teollisuudenalat ja sovellusalueet
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➔ Aerosolisammutuslaitteistoille on tarpeita ja käyttökohteita kaikilla teollisuudenaloilla ja liiketoimintasektoreilla.



▪ Turvakulttuurin nousu sekä alati monimutkaistuva ja teknistyvä ympäristö ja sitä kautta kohoavat sekä 
hankalammin hallittavat paloriskit luovat kasvavaa tarvetta helposti muunneltaville sammutusratkaisuille.

▪ Aerosolisammutuslaitteistot ovat vaivaton ja nykyaikainen tapa ennakoida ja parantaa turvallisuutta. 
Modulaaristen ja paineettomien sammutusjärjestelmien tarjoamien lukuisten etujen vuoksi niiden käyttö, 
tarpeet ja kysyntä ovat lisääntymässä voimakkaasti kaikilla teollisuuden aloilla ja liiketoimintasektoreilla.

39.

➔ Aerosolilaitteistojen standardisointi on alan ajantasaisin ja niiden sovellettavuus laajin kaikista tunnetuista 
sammutustekniikoista. Tämä avaa täysin uusia mahdollisuuksia paloriskienhallinnan sekä vahingonehkäisyn 
helppouteen ja omaehtoisen järjestelmähankinnan kasvamiseen tulevaisuudessa toimialoista riippumatta. 
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Hankinnan perusteet ja tulevaisuus
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Kiinneaerosolisammutus Impulssijauhesammutus Kalvonestesammutus
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