
Kuivakemialliset impulssi-
jauhesammutusjärjestelmät
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Kuivakemialliset impulssi-
jauhesammutusjärjestelmät
Salgromatic STORMEX on tuonut markkinoille kehittyneimmät järjes-
telmät ja ratkaisut korkean turvatason kuivakemiallisessa jauhesam-
mutustekniikassa. DPS ja DPSex sarjojen modulaariset impulssijauhe-
sammutusyksiköt ja -järjestelmät tarjoavat mahdollisuuden help-
poon, nykyaikaiseen ja tulevaisuusvarmaan palontorjuntaan useissa 
eri sovelluksissa. Salgromatic jauhesammutteet antavat mahdollisuu-
den turvata todella vaivattomasti myös vaikeasti suojattavia kohteita, 
sekä kohteita, joita ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista suoja-
ta perinteisillä sammutustekniikoilla.

Salgromatic STORMEX järjestelmissä käytettävät teknologiat ja toteutusmalli 
mahdollistavat, että ne ovat hintatasoltaan edullisempia, vievät huomattavasti 
vähemmän tilaa ja ovat yksinkertaisempia suunnitella, asentaa ja ylläpitää kuin 
perinteiset jauhesammutusjärjestelmät. Ennen kaikkea, järjestelmät tarjoavat 
erinomaisen sammutuskyvyn ja absoluuttisen toimintavarmuuden. Perinteisiä 
järjestelmiä alhaisemmat hankinta- ja toteutuskustannukset, ylläpidon ja huollon 
helppous sekä pitkä elinkaari lisäävät merkittävästi kustannustehokkuutta ja 
kokonaistaloudellisuutta.

Salgromatic DPS jauhesammutteet ovat täysin paineettomia ja suljettuja, sekä käytännössä huoltovapaita yksiköitä, jotka ovat suunniteltu kestämään ja toimimaan ääriolosuhteissa (-60...+90°C) kaikissa 
toimintaympäristöissä. DPS jauhesammutteita on saatavilla useita eri kokoja ja malleja käyttökohteen mukaan ja valikoimasta löytyy myös räjähdyssuojatut, sekä Atex-sovelluksiin hyväksytyt versiot.

Paineeton ja turvallinen järjestelmä
Salgromatic järjestelmä on normaalitilassa täysin paineeton ja stabiili. DPS jauhesammutus-

yksikön toiminta perustuu sylinterin sisällä olevaan lämpöreaktiiviseen erikoiskemikaaliin joka 

reagoidessaan tuottaa suuren määrän kaasua paineistaen sylinterin. Kun sähkö- tai lämpösy-

tytyslaite aktivoi kemikaalin, se laajenee ja tuottaa paineimpulssin, jolloin sammutusyksikön 

purkausaukon painelevy rikkoutuu ja sammutusjauhe leviää paloalueelle erittäin suurella 

nopeudella. Sammute voidaan purkauttaa joko kohdistetusti tai hajoitetusti suoraan sammu-

tusyksiköstä, tai vaihtoehtoisesti, jakeluputkiston ja erillissuuttimien kautta levitettynä.

Sammute ei syrjäytä happea, se ei ole myrkyllistä, eikä se aiheuta merkittävää henkilöturvalli-

suusvaaraa. Sammutusjauheen partikkelikoko on 5 – 15 mikronia ja se on erikoislisäaineistet-

tu estämään paakkuuntumista ja vanhenemista. DPS jauhesammute on kosteushylkykäsitel-

ty mikä eliminoi lähes täysin korrosioivat vaikutukset verrattuna perinteisiin pulvereihin ja 

kuivasammutuskemikaaleihin.

Salgromatic STORMEX impulssijauhesammutusjärjestelmät ilmaisevat tulipalon nopeasti, tarvittaes-

sa hälyttävät vaarasta eteenpäin ja suorittavat sammutuksen joko manuaalisesti, puoliautomaatti-

sesti tai täysautomaattisesti kuhunkin käyttötarkoitukseen ja -kohteeseen sopivan palonilmaisu-, 

ohjaus- ja laukaisutekniikan kautta.

SALGROMATIC SAMMUTUSLAITTEISTOLLA TULIPALO HAVAITAAN JA SAMMUTE-
TAAN MUUTAMASSA SEKUNNISSA, MIKÄ TARKOITTAA PIENEMPIÄ VAHINKOJA, 
ALHAISEMPIA KORJAUSKUSTANNUKSIA, ENEMMÄN AIKAA PELASTAUTUMI-
SEEN, SEKÄ LYHYEMPIÄ SEISANTA-AIKOJA JA TOIMINNAN KESKEYTYKSIÄ.

DPS-0.3DPS-2.0

DPS-8

DPS-50

DPS-15DPS-EX200
DPS-2.5
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Salgromatic STORMEX järjestelmissä ja DPS sammutteissa käytetään sammutusaineena saksalaisen MPA Dres-

denin sertifioimaa ja EN 615 mukaisesti testattua Vekson ABC-tyyppistä hydrofobisoitua kuivakemiallista sam-

mutusjauhetta. Vekson sammuttaa palon sekä kemiallisesti katkaisemalla palamisen ketjureaktion, että fysikaa-

lisesti jäähdyttämällä paloa ja muodostamalla palamista estävän eristeen materiaalin pinnalle. Suuri purkautu-

misenergia, suuri tehollinen massa ja laaja pinta-ala mahdollistavat sammutteen leikkautumisen suurenkin 

liekkirintaman läpi suoraan palavaan materiaaliin ja varmistaen näin erittäin nopean palonsammutuksen.

Testattu ja hyväksytty useille eri palotyypeille

Lämpö

Happi Palava
aine

Ketju
reaktio

Tehokas, tarkka ja luotettava automaattisammutus...

DPS-7

DPS-50ex

DPS-15ex

DPS-8ex

DPS-7ex

DPS-50

DPS-15

DPS-8

Sammute-
määrä

Kokonais-
massa

Palontorjuntakyky
(Max. alue m2)

Malli /
tyyppi

Palontorjuntakyky
(Max. tilavuus m3)

7000g.

47000g.

14500g.

7000g.

7000g.

47000g.

14500g.

7000g.

12,4kg.

80,0kg.

23,0kg.

12,0kg.

12,4kg.

80,0kg.

23,0kg.

12,0kg.

21.0m2

75.0m2

48.0m2

32.0m3

21.0m2

75.0m2

48.0m2

32.0m2

42.0m3

210.0m3

96.0m3

64.0m3

42.0m3

210.0m3

96.0m3

64.0m3

DPS-EX200m 350g. 0,6kg. 1.5m2 4.0m3
DPS-EX200 700g. 1,2kg. 3.0m2 8.0m3

TEKNISET TIEDOT (sammutekohtaiset)

DPS-0.3

DPS-2.5ex

DPS-2.0ex

DPS-0.5ex

DPS-0.3ex

DPS-2.5

DPS-2.0

DPS-0.5

Sammute-
määrä

Kokonais-
massa

Palontorjuntakyky
(Max. alue m2)

Malli /
tyyppi

Palontorjuntakyky
(Max. tilavuus m3)

300g.

2000g.

1650g.

480g.

300g.

2000g.

1650g.

480g.

1,1kg.

3,6kg.

4,7kg.

1,5kg.

1,1kg.

3,6kg.

4,7kg.

1,5kg.

1.0m2

7.0m2

10.0m2

1.5m3

1.0m2

7.0m2

10.0m2

1.5m2

1.2m3

18.0m3

15.0m3

2.0m3

1.2m3

18.0m3

15.0m3

2.0m3

PALOTEKNINEN LUOKITTELU JA SOVELTUVUUS:

LUOKKA  A
Palavat ja tulenarat kiinteät materiaalit
Soveltuu täysin

LUOKKA  B
Palavat ja tulenarat nesteet
Soveltuu täysin

LUOKKA  F
Rasvat ja ruokaöljyt
Rajoitettu soveltuvuus

LUOKKA  D
Palavat ja reagoivat metallit
Rajoitettu soveltuvuus

LUOKKA  C
Palavat ja tulenarat kaasut
Soveltuu täysin

LUOKKA  E
Sähkölaitepalot ja sähkövirrasta johtuvat palot
Soveltuu täysin

• SUOJELEE
    liiketoiminnan jatkuvuutta, luotettavuutta, imagoa ja elintärkeää infraa

• TURVAA
    tuotanto- ja palveluprosesseja, koneita, laitteita, tiloja, ihmisiä ja omaisuutta

• RAJOITTAA
    palovahingot, antaa lisäaikaa ja helpottaa pelastustoimia hätätilanteessa

• MINIMOI
    toimintakatkokset, seisanta-ajan ja korjauskustannukset palon sattuessa

• PARANTAA
    turvateknistä etumatkaa, kilpailuetua ja organisaation toimintavarmuutta

• HELPOTTAA
    riskienhallintaa ja madaltaa keskeytysvahinkojen todennäköisyyttä

• SÄÄSTÄÄ
    palosuojelun kokonaiskustannuksissa tuoden samalla turvallisuuslisäarvoa

• VAPAUTTAA
    resursseja kun tiedetään että toiminnalle kohtalokkaat paloriskit ovat hallittu

...tuo merkittäviä hyötyjä sinulle ja yrityksellesi

89/106/EEC │ 2004/108/EC │ 96/577/EC │ CEN/TC 191 │ EN 12416 │ NFPA 17 │ GOST R 53286 │ CE 
STANAG 4370 │ ISO 15779 │ UL 1254 │ GOST R 53280-4 │ GA 602 │ EN 615 │ ISO 9001 │ FK (SBF) 127

TEKNISET TIEDOT (yleiset)

Liitin, tyyppi:

Sytyttimen parametrit:

Lämpösytytin, tyyppi:

Aktivointitapa:

Reagointiaika:

Sähkösytytin, tyyppi:

Aktivointimekanismi:

4-pin, Military Type MIL-C-5015 / “Flying leads”

< 500mA / 6 - 48VDC / < 10mS

SRM-PC1 / SRM-TA1

Manuaalinen, puoliautomaattinen, automaattinen

< 3 sekuntia

SRM-EID-05

Lämpösytytys, sähkösytytys

Tärinänsieto:

Käyttöikä:

Sammutusmekanismi:

Sallittu ilmankosteus:

Iskunkestävyys:

Kuljetusluokitus:

Korroosion kestävyys:

Sallittu käyttölämpötila:

5 g @ 50...250Hz

10 - 20 vuotta (tyypillinen)

Kemiallinen ja fysikaalinen

0 - 98%

10 g > 13000 Iskua

Soveltuu kuljetettavaksi kaikilla rahtimuodoilla

Ylittää > UL 1058

–50...+85°C (+110°C)

Ympäristöluokitus: Haitaton (ODP=0, GWP=0, ALT=0)

Suojausluokitus:

Atex (EX) luokitus: II 1G Exi de IIB T4

IP 55 & IP 65 / IK 10

Pintakäsittely: Punainen / valkoinen epoksijauhepinnoite / RST

Materiaali: Alumiini Mg5 / Teräs Fe37 / Ruostumaton teräs

Laitemerkintä: Lämmönkestävä polyesteri

Vaatimustenmukaisuus
soveltuvilta osin:
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(MPA Dresden, Gost, FGU Vniipo) (MPA Dresden, Gost, FGU Vniipo)

(MPA Dresden, Gost, FGU Vniipo)

(Gost, FGU Vniipo)

(Gost, FGU Vniipo)

(Gost, FGU Vniipo)



 

100% Modulaarinen - monipuolisuutta ja mahdollisuuksia

• Salgromatic järjestelmissä voidaan hyödyntää kaikkia tunnettuja paloilmaisutekniikoita ja niissä voidaan käyttää älykkäitä savu-, lämpö- ja yhdistelmäilmaisimia, paloilmaisinkaapeleita ja lämpölankoja, mekaanisia

    ilmaisimia, sekä hankalien ja vaativien kohteiden suojaukseen tarkoitettuja erikoisilmaisimia, kuten esim. näytteenottoilmaisinjärjestelmiä, linjalämpöilmaisinjärjestelmiä, sekä liekki-, kipinä- ja atex-ilmaisimia.

• Salgromatic järjestelmissä hyödynnetään ainoastaan johtavien valmistajien ja tunnetuimpien testauslaitosten sertifioimia ja olosuhdetestattuja komponentteja. Asiakkaiden yksilölliset toiveet huomioidaan myös aina

    kaikissa tekniikkavalinnoissa. Salgromatic valikoima kattaa tekniseen palontorjuntaan liittyvät, korkeimmat luotettavuus- ja toiminnallisuusvaatimukset

    täyttävät palonilmaisu- ja järjestelmäteknologiat, jotka ovat yhdenmukaisia sovellettavien direktiivien, asetusten ja paloturvastandardien kanssa. 

Salgromatic tarjoaa markkinoiden yksinkertaisimmat, kuin myös monipuolisimmatkin järjestelmäkokonaisuudet ja laitteistoratkaisut, joista löytyy varmasti oikea 
vaihtoehto juuri tarpeidenmukaisessa laajuudessa. Sammutusratkaisumme koostuu yksinkertaisimmillaan yksittäisestä ja automaattisesti toimivasta sammut-
teesta tai useammasta sammutusyksiköistä, joita ohjataan halutunlaisella suoralaukaisutekniikalla. Järjestelmä- ja laitteistokokonaisuudet ovat suunniteltu mukau-
tumaan käyttäjän tarpeisiin ja toiveisiin, ja kaikki järjestelmät voidaan toteuttaa myös keskuselektroniikkaohjauksella, jolloin järjestelmissä on käytännössä rajatto-
mat hallintamahdollisuudet ja ne voidaan liittää osaksi kaikkia valvonta-, hälytys- ja tehdasjärjestelmiä.

Hälytys- ja
merkinantolaitteet

Erikoisilmaisimet ja
suoralaukaisulaitteet

Ultravioletti ja IR
liekki-ilmaisimet

Paloilmaisinkaapelit
ja lämpölangat

Monimetalli
sauvalämpöilmaisimet

Savu-, lämpö- ja
yhdistelmäilmaisimet

Palopellit ja savunpoistoEtävalvonta ja -hallinta

Käyttölaitteet

Ohjain- ja keskuslaitteet

I/O laajennus- ja
väylämoduuli

Automaatio

GSM Hälytys ja valvonta

Langaton
tiedonsiirto

Kipinäilmaisimet

Näytteenottoilmaisimet

Sähköttömät laukaisumekanismit

Sammutusyksiköt

ErikoistoimilaitteetMuu liitännäistekniikka

idea
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Paloilmoitin

Aluehälytyskeskus ja palokunta



Salgromatic STORMEX

Perinteiset jauhejärjestelmät

Hiilidioksidijärjestelmät

Synteettiset sammutuskaasut

Inerttikaasujärjestelmät

Vesisumu- ja sprinklerjärjestelmät
5.000€ 10.000€ 15.000€ 20.000€ 25.000€ 30.000€

TARKOITUKSENMUKAINEN JA TULEVAISUUSVARMA 

SALGROMATIC sammutusjärjestelmät suun-
nitellaan tarkasti suojattavan tilan tai kohteen asetta-
mien vaatimusten ja alan standardien mukaan asiak-
kaan toiveet huomioiden. Sammutteen mitoituksessa 
ja komponenttivalinnoissa huomioidaan myös aina 
palotyyppi ja palokuorma, sekä eri toiminta- ja ympä-
ristöolosuhteissa vaikuttavat tekijät mikä varmistaa 
palosuojauksen täsmällisen soveltuvuuden, tehok-
kuuden, luotettavuuden ja turvallisuuden kaikissa 
tulipalotilanteissa. Tulevaisuusvarmasti.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN JA TURVALLINEN 

SALGROMATIC järjestelmät ovat 100% ympä-
ristöystävällisiä ja kestävän kehityksen mukaisia 
(ODP=0, GWP=0, ALT=0). Salgromatic laitteistot eivät 
kuormita luontoa, eivätkä ne aiheuta toimiessaan 
lisävahinkoja. Salgromatic järjestelmät ovat myös 
monia muita teknisiä sammutteita huomattavasti 
henkilöturvallisempia, sillä ne eivät aiheuta tukehtu-
misvaaraa ihmiselle. Salgromatic on lääketieteellisesti 
tutkittu ja palotestattu alan johtavien viranomaisten 
toimesta ympäri maailmaa. Turvallisuustasoa nostaa 
merkittävästi myös järjestelmien paineettomuus.

Salgromatic sopeutuu kaikkialle ja tarjoaa kattavat edut

AINA KÄYTÖSSÄ JA TOIMINTAVALMIINA 

SALGROMATIC sammutusjärjestelmä valvoo 
24/7 ja ilmoittaa tarvittaessa vaarasta heti eteenpäin. 
Näin voitetaan aikaa tilanteen selvittämistä ja siihen 
puuttumista varten, jolloin varsinaisen palo ei välttä-
mättä ehdi edes syttyä. Mikäli palo kuitenkin syttyy, 
on laitteisto aina palopaikalla ensimmäisenä ja valmii-
na suorittamaan sammutuksen välittömästi. Salgro-
matic laitteistoilla voidaan haluttaessa toteuttaa 
myös kahdennettu ja monivaiheinen sammutus mikäli 
palon uudelleensyttyminen on todennäköinen riski.

HELPPO MUOKATTAVUUS JA LAAJENNETTAVUUS 

SALGROMATIC järjestelmien modulaarinen, 
sekä yksinkertainen ja selkeä laitteistorakenne mah-
dollistavat, että järjestelmien sammutuskapasiteettia 
voidaan helposti kasvattaa tai pienentää suojatun 
kohteen muuttuneita olosuhteita vastaaviksi. Järjes-
telmä pystytään tarvittaessa irrottamaan ja uudelleen 
asentamaan toiseen kohteeseen erilaisella kokoonpa-
nolla. Näin sammutusjärjestelmä ei ole koskaan 
paikkaan tai olosuhteisiin sidottu ja sitä voidaan aina 
helposti muuttaa tai päivittää tulevaisuudessa mah-
dollisesti muuttuvien tarpeiden mukaan.

TÄYDELLINEN YHTEENSOPIVUUS JA LIITETTÄVYYS 

SALGROMATIC sammutusjärjestelmät ja 
palontorjuntaratkaisut voidaan haluttaessa liittää 
lähes kaikkiin tehdasjärjestelmiin ja niillä voidaan 
ohjata tarvittaessa muita ulkopuolisia laitteistoja, 
kuten koneohjaukset, erilaisten laitteiden hätäpysäy-
tykset, palopellit ja ilmanvaihtokojeet. Salgromatic 
sammutusjärjestelmistä voidaan viedä palohälytys-, 
laitevika- ja tilatiedot talotekniikkaan, kiinteistö- / 
prosessiautomaatioon, paloilmoitinkeskukseen tai 
muuhun palohälytys- tai valvontalaitteistoon. Järjes-
telmät voidaan haluttaessa varustaa myös langatto-
malla tiedonsiirtoyhteydellä ja niihin voidaan lisätä 
tarvittaessa erilaisia toimi-, käyttö- ja hälytyslaitteita 
tarpeiden tai vaatimuksien mukaan.

EI TURHIA HÄLYTYKSIÄ TAI LISÄKULUJA 

SALGROMATIC järjestelmissä toimintaolo-
suhteiden aiheuttama mahdollinen virhehälytys tai 
vika ei koskaan aiheuta sammutteen tahatonta 
purkautumista, eikä mahdollinen vikatila estä järjes-
telmän toimintaa tulipalotilanteessa. Järjestelmämme 
minimoivat erheelliset hälytykset ja myös turhat 
sammutteen purkautumiset, sekä näistä aiheutuvat 
kulut. Sinun ei myöskään tarvitse huolehtia tulevai-
suudessa koituvista yllättävistä kuluista, koska järjes-
telmiemme elinkaaren aikaiset ylläpito- ja käyttökulut 
voidaan laskea tarkasti etukäteen. Jos järjestelmä on 
toiminut, sen uudelleenaktivointi voidaan tehdä jopa 
muutamissa tunneissa, jolloin sammutuslaitteisto on 
taas nopeasti käyttö- ja toimintakunnossa.

Salgromatic on markkinoiden kompaktein sammutusjärjestelmä ja sillä saavutetaan huomattavia tila- ja 

kustannussäästöjä, koska se ei vaadi välttämättä lainkaan lattiatilaa, eikä edellytä rakenteellisia muutoksia 

suojattavissa tiloissa, alueilla ja kohteissa. Salgromatic on täydellinen ratkaisu useimpiin jälkiasennussovelluk-

siin, sillä sitä ei tarvitse välttämättä huomioida vielä rakennusaikaisessa suunnittelussa ja se voidaan asentaa 

ilman että yrityksen toiminta ja operaatiot häiriintyvät lainkaan.

Olemme yhdistäneet innovatiiviset suunnitteluratkaisumme edistyksellisiin teknologioihin, jotka poistavat 

perinteisiin sammutusjärjestelmiin liittyvät ongelmat tuoden samalla markkinoiden monipuolisimmat edut ja 

laajimman sovellettavuuden. Tällä varmistetaan, että tulevaisuuden vaatimukset sammutuslaitteille yhdisty-

vät jo tänä päivänä kaikissa Salgromatic sammutusjärjestelmissä ja palontorjuntaratkaisuissa.

• KORKEA TEKNINEN SUORITUSKYKY JA LUOTETTAVUUS 
    Salgromatic laitteistot toimivat luotettavasti kaikissa olosuhteissa ja toimintaympäristöissä 

• ABSOLUUTTINEN TOIMINTAVARMUUS 
    Salgromatic järjestelmä ei menetä toimintakykyään missään tulipalo- tai onnettomuustilanteessa

• HELPPO SUUNNITELLA, ASENTAA, KÄYTTÄÄ JA YLLÄPITÄÄ 
    Salgromatic on markkinoiden helpoin ja huolettomin automaattinen palonsammutusratkaisu 

• PAINEETON JA TURVALLINEN JÄRJESTELMÄ 
    Salgromatic on normaalitilassa stabiili ja paineeton laitteisto, eikä se vuoda, halkea tai pilaannu 

• VÄHÄINEN HUOLLON JA YLLÄPIDON TARVE 
    Salgromatic laitteistot vaativat vähemmän huoltoa kuin mikään muu perinteinen järjestelmä

• EI KÄSISAMMUTUKSEN RISKEJÄ 
    Salgromatic automaattisammutus eliminoi käsisammutukseen liittyvät vaarat ja riskitekijät

• VAATIMUSTENMUKAINEN JA PALOTESTATTU 
    Salgromatic sammutus on hyväksytty johtavien testauslaitosten toimesta ympäri maailmaa 

• KESTÄVÄ RAKENNE JA PITKÄ ELINKAARI 
    Salgromatic on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin ja laitteiston käyttöikä voi olla jopa 25-30 vuotta

Kompakti, kestävä ja kokonaistaloudellinen

Laitteistojen paineettomuus tuo säästöjä niin järjestelmien asennuksessa, ylläpidossa kuin tarkastuksissakin, 
koska ne eivät ole painelaitelain alaisia eivätkä vaadi näihin liittyviä koestuksia. Salgromatic on kustannusteho-
kas ja vaivaton sammutusratkaisu suunnittelusta hankintaan ja ylläpitoon.

ELINKAARI- JA YLLÄPITOKUSTANNUKSET
10 VUODEN AJALLE

Taulukko kuvaa eri sammutustekniikoilla 
toteutettujen sammutuslaitteistojen 
keskimääräisiä ylläpito- ja huoltokustan-
nuksia 10 vuoden ajanjaksolle. Oletuksena 
on keskikokoinen tilasuojausjärjestelmä.
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Salgromatic järjestelmät mahdollistavat korkeatasoisen, luotettavan sekä kustannustehokkaan ja 

tulevaisuusvarman teknisen palosuojauksen ja ne voidaan vaivattomasti mukauttaa kunkin suojatta-

van kohteen erityisvaatimuksiin sopiviksi toiminta- ja käyttöympäristöstä riippumatta.

Kysy lisää, me autamme teitä löytämään tarpeisiinne parhaiten sopivat sammutusratkaisut.

Lähes rajattomat käyttömahdollisuudet
Salgromatic STORMEX jauhesammutusjärjestelmät soveltuvat erinomaisesti niin kohde-, paikallis-, tila- kuin 

aluesuojauksiinkin sekä yksilöllisiin erikoissuojauksiin lähes kaikissa kuviteltavissa olevissa käyttökohteissa.

Tyypillisimpiä sovellusalueita ja käyttökohteita

• Kiinteistöjen ja rakennusten tekniset tilat

• Maali-, räjähde-, kemikaali- ja ATEX tilat

• Varasto- ja hallitilat, terminaalit ja hangaarit

• Mittarikentät ja polttoaineenkäsittelyalueet

• Galleriat, museot, kirjastot, arkistot ja kirkot

• Sähköpääkeskukset, tukiasemat ja telemastot

• Varavoimakontit, laitekontit ja materiaalikontit

• Lämpökeskukset ja pumppaamot

• Generaattorit, muuntamot ja sähkökojeistot

• Erilaiset sähkö-, ohjaus-, data- ja laitekaapit

• Teollisuuden koneet, laitteet ja prosessit

• Sähkö-, automaatio- ja talotekniikkatilat

• Kaapelikellarit, kuilut, välitilat ja kanavat

• Teollisuuskompressorit ja työstökoneet 

• Hissien konehuoneet ja liukuporrasmekanismit

• Lentokenttä-, sotilas ja satamakalustot

• Tuulivoimalat ja öljynporauslautat

• Linja-autot, erilaiset ajoneuvot ja työkoneet

• Vesikulkuneuvot, veneet, alukset ja laivat

• Junat, metrot ja liikenteenohjausjärjestelmät

Salgromatic STORMEX
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Salgromatic, -MAG, -AeroMAG, -SalgroMAG, -DPS, ArmorOn, 
StormEx, ‘Your Key to Smart Protection’, ‘100% Green Fire 
Extinguishing Technology’, ‘It Saves Businesses - It Saves Jobs 
- It Saves Lives’, ‘Fire Protection Reinvented’ ‘Total Fire 
Knock-Down Ability at Any Site’, sekä niiden logotyypit ja 
mahdolliset suomenkieliset käännösversiot ovat rekisteröityjä 
tai rekisteröimättömiä Salgromatic Fire Systemsin ja Salgrom 
Technologies Oy:n ja niiden lähiyhtiöiden tai omistajiensa 
tavaramerkkejä ja tuotenimiä riippumatta siitä, käytetäänkö 
niiden yhteydessä ™ tai ® merkintöjä.

Copyright © 2016 Salgrom Technologies Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.

Korkeatasoiseen, nykyaikaiseen ja kestävän kehityksen arvojen 
mukaiseen automaattiseen sammutusjärjestelmään panostami-
nen kannattaa yrityksellenne nyt ja pitkälle tulevaisuuteen.

Salgromatic on kotimainen sammutuslaitevalmistaja, sekä nykyaikaiseen 
ja modulaariseen palontorjuntatekniikkaan erikoistunut yhtiö. Kehitämme 
ja tuotamme palontorjuntaratkaisuja, sekä niihin liittyviä asiantuntija-, 
asennus- ja elinkaaripalveluja kaikkien kokoluokkien yrityksille ja organi-
saatioille useilla eri toimialoilla. Asiakaskuntaamme kuuluu monia omien 
alojensa johtavia yrityksiä ja teollisuuslaitoksia, julkishallintoja sekä 
tunnettuja tuotemerkkejä, mutta palvelemme yhtälailla aina myös pk-yri-
tyksiä, yrittäjiä kuin yksityissektoriakin. Olemme joustava, sopivan kokoi-
nen ja luotettava kumppani asiakkaalle kuin asiakkaalle.

TUTUSTU LISÄÄ AUTOMAATTISIIN SAMMUTUSRATKAISUIHIMME
JA REFERENSSEIHIMME OSOITTEESSA  www.salgromatic.fi

TIESITKÖ TÄMÄN ?

Salgromatic laitteistot ja palonsammu-
tusratkaisut edustavat alansa edistyksel-
lisintä ympäristö- ja ilmastoajattelua ja 
ne mahdollistavat paloteknisen yritystur-
vallisuuden yksilöllisen ja vastuullisen 
optimoinnin 100% vihreiden ja kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisesti, sillä 
niillä ei ole lainkaan haitallista vaikutusta 
ympäristöön, ilmastoon tai luontoon.

Salgrom Technologies ja Salgromatic Fire 
Systems ovat mukana kestävän kehityk-
sen yhteiskuntasitoumuksessa ”Suomi, 
jonka haluamme 2050” ja rakentamassa 
vahvasti hiilineutraalia yrityspaloturvalli-
suutta ja globaalia yhteiskuntaa yhdessä 
YK:n 2030 kestävän kehityksen ohjelman 
kanssa. Idea on yksinkertainen – konk-
reettisia tekoja ja mitattavia tuloksia.

Seuraa tavoitteidemme edistymistä! 
www.sitoumus2050.fi 
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