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Maatilalla sattuva tulipalo on pait-
si inhimillinen tragedia myös suu-
ren luokan taloudellinen mene-
tys. Palon aiheuttamat rahalliset 
vahingot nousevat yhä useammin 
suurpaloluokkaan eli yli 200 000 
euron.

Tulipalon aiheuttamat vahingot 
ovat erityisen suuret kotieläinti-
loilla, joilla kotieläinrakennuksen 
kautta muodostuu yleensä suurin 
osa tilan liikevaihdosta ja tulok-
sesta. Uuden sikalan tai navetan 
rakennuskustannukset nousevat 
yhä useammin useisiin satoihin 
tuhansiin euroihin, jopa yli mil-
joonan euron, joten rakennuksen 
ja tuotannon suojaus palovaroi-
tinjärjestelmällä on perusteltua.

Finanssialan keskusliiton va-
kuutuslainsäädäntö- ja turvalli-
suusyksikkö teki vuosina 2006-
2007 tutkimuksen, jossa vertailtiin 
viiden eri palovaroitinjärjestel-
män toimivuutta sikalaolosuhteis-
sa. Palovaroittimet testattiin ensin 
Kuopiossa Pelastusopiston palote-
atterissa ja sen jälkeen ne asennet-
tiin Maa- ja elintarviketalouden 
tutkimuskeskuksen sikatalouden 
koesikalaan Hyvinkäälle. Laitteis-
toja seurattiin vajaan vuoden ajan, 

jonka jälkeen tehtiin uusi poltto-
koe Pelastusopistolla. Näin pyrit-
tiin selvittämään se, miten varoit-
timien toiminta muuttuu niiden 
altistuessa sikalaolosuhteisiin.

Viisi varoitinta testattiin
Tutkimukseen kutsuttiin kymme-
nen laitetoimittajaa, joista testiin 
osallistui viisi. Testiin osallistuneet 
laitteet olivat (suluissa laitetoimit-
taja) ICAS IRS-3 (BL-Palontor-
junta Oy), ELOTEC VOICE AE 
211 (Elotec Finland Oy), ELTEK 
ARD-2/BSX 80 (Honeywell Life 
Safety Oy), AUTRONICA AS-75 
(YIT Kiinteistötekniikka Oy) se-
kä FIRESYS (Palontorjuntaväline 
Markku Kauriala Oy).

Laitteista neljä perustuu savun-
ilmaisuun ja ne ovat tyypiltään ns. 
näytteenottavia. Imuputkisto si-
joitetaan eläintilaan ja analysoin-
tiyksikkö analysoi putkistossa ole-
vien reikien kautta imettävää il-
maa palokaasujen havaitsemisek-
si. Yhdessä laitteista analysointi 
tehdään optisesti, yhdessä laseriin 
perustuen ja kaksi laitetta on ns. 
ionisavuilmaisimia. Kaikissa lait-
teissa on ilmansuodatus, mutta 
ionisavuilmaisimet on varustettu 

Maatilojen tulipalot luokitellaan yhä useammin 
suurpaloiksi. Uusiin navetoihin ja sikaloihin 
asennetaankin nykyään lähes poikkeuksetta pa-
lovaroitinjärjestelmä. Finanssialan keskusliitto 
tutki viiden palovaroitinjärjestelmän toimintaa 
ja sikalaolosuhteiden vaikutusta laitteiden toi-
mintavarmuuteen.

   Matti turtiainen

Finanssialan keskusliiton teke-
mällä maatilapalovaroittimien 
testillä haluttiin selvittää paitsi 
laitteiden toiminta maatilaym-
päristössä myös luoda pohjaa 
maatilakäyttöön soveltuvien pa-
lovaroittimien hyväksymisme-
nettelylle, kertoo tutkimuksen 
johtaja Finanssialan keskuslii-
ton turvallisuusasiantuntija Rai-
mo Lehto.

"Alamme valmistelemaan jon-
kinlaista hyväksymismenettelyä 
maatilapalovaroittimille. Tämän 
testin antama tieto viedään hy-
vin todennäköisesti niihin sään-
nöksiin", Lehto toteaa.

Mallia hyväksymismenette-
lyyn tullaan Lehdon mukaan ha-
kemaan mahdollisesti Norjasta, 
missä vastaava menettely on ol-
lut käytössä jo pidemmän aikaa. 
Mahdollista on myös yhteispoh-
joismaisen hyväksymismenette-
lyn käyttö, mikä mahdollistai-
si laitteiden hyväksymisen ns. 

ristiin. Tällöin yhdessä maassa 
tehty hyväksyntä riittäisi myös 
muualla.

Nyt tehty tutkimus antoi Leh-
don mielestä selvän kuvan maa-
tilakäyttöön soveltuvista varoit-
timista.

"Suosittelisin tämän tutki-
muksen perusteella maatilayrit-
täjille nimenomaan esisuoda-
tuksella varustettuja näytteenot-
tavia varoittimia", Lehto sanoo.

Kun ilmaisin yhdistetään vie-
lä paloilmaisintoiminnolla va-
rustettuun keskukseen, nähdään 
keskukselta heti hälytyksen tul-
tua suoraan, mistä se tulee. Näin 
voidaan heti suunnistaa oike-
aan paikkaan, mikäli käytössä 
on useampia kuin yksi näytteen-
ottopiiri. Turvallisuusalan am-
mattilaisena Raimo Lehto esit-
tää toiveen, että ainakin kaikki 
uudet kotieläinrakennukset va-
rustettaisiin palovaroitinjärjes-
telmällä.

Maatilapalovaroittimille valmistel-
laan omaa hyväksymismenettelyä

Maatilapalovaroitintutkimus 
valmistui
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Norjassa palovaroittimet ovat ver-
rattain yleisiä maatiloilla. Jonkin-
lainen palovaroitinjärjestelmä löy-
tyy liki 17 000 norjalaistilalta. Ta-
kavuosina norjalaiset vakuutus-
yhtiöt alkoivat kampanjoimaan 
paloturvallisuuden puolesta siten, 
että ne kustansivat asiakastiloil-
leen palovaroitinlaitteiston, jonka 
viljelijät lunastivat osamaksulla it-
selleen 7-8 vuoden aikana. Tämän 
jälkeen yhtiöt antoivat asiakkail-
leen alennuksen palovakuutus-
maksuista.

Viime aikoina Suomessa on 
kuultu uutisia maatilojen tulipa-
loista lähes kuukausittain ja meil-
läkin vakuutusyhtiöt ovat lähte-
neet näkyvästi kampanjoimaan 
paloturvallisuuden ja palovaroi-
tinjärjestelmien käytön puoles-
ta. Maatilarakennusten palova-
kuutusmaksusta voi yleensä saada 

alennusta, mikäli rakennukset on 
suojattu yhtiöiden hyväksymillä 
laitteilla.

Lähivakuutus myöntää 15 pro-
sentin suuruisen alennuksen ko-
tieläinrakennuksen vakuutus-
maksuista, jos rakennuksessa on 
toimiva ja hyväksytty palovaroi-
tinjärjestelmä. Kehittämispääl-
likkö Juha Helander kertoo, et-
tä alennus myönnetään, mikäli 
kotieläinrakennus on varustet-
tu jollakin neljästä palovaroitin-
testiin osallistuneesta näytteen-
ottoperiaatteella toimivista lait-
teista (Elotec Voice, ICAS IRS-3, 
Eltek ARD-2 ja Autronica AS-
75). Aiemmin alennukseen oi-
keuttavia laitteita oli vain kaksi, 
mutta palovaroitintutkimuksen 
perusteella alennukseen oikeut-
tavien laitteiden määrää lisättiin 
kahdella.

Tapiola myöntää asuin- ja tuo-
tantorakennusten sekä tuotanto-
eläinten palovakuutusmaksuista 
20 prosentin alennuksen, mikä-
li ne on suojattu yhtiön hyväksy-
mällä varoitinjärjestelmällä. Ta-
piola edellyttää Lähivakuutuksen 
tavoin, että järjestelmä on ns. näyt-
teenottavaa tyyppiä. Alennukseen 
oikeuttavat samat neljä laitteistoa: 
Elotec Voice, ICAS IRS-3, Eltek 
ARD-2 ja Autronica AS-75.

Tapiola pyrkii myös aktivoi-
maan maatila-asiakkaitaan pohti-
maan tilojensa turvallisuusasioita 
omalla projektillaan. Markkinoin-
tipäällikkö Jukka Saastamoinen 
kertoo, että kuluvan vuoden aika-
na yhtiön 2000 suurinta asiakas-
tilaa käydään läpi tilojen turval-
lisuusasioihin keskittyvässä kam-
panjassa. Tässä yhteydessä myös 
palovaroitinasiaa tuodaan esille 

aktiivisesti.
Pohjolalla on vastaava käytäntö 

kuin Lähivakuutuksella ja Tapio-
lalla, kertoo tuotepäällikkö Eero 
Heikinmaa. Kotieläinrakennus-
ten vakuutusmaksuista myönne-
tään 10-20 prosentin suuruinen 
alennus, mikäli ne on varustet-
tu näytteenottotyyppisellä palo-
varoitinlaitteistolla. Pohjola voi 
harkita hyväksyvänsä siis muut-
kin kuin FKL:n palovaroitintes-
tissä mukana olleet laitteet alen-
nusten perusteeksi.

"Varoittimen toimintaperiaat-
teen on kuitenkin oltava vastaa-
va eli näytteenottava. Lisäksi ko-
tieläinrakennuksesta on löydyt-
tävä riittävä ja toimiva alkusam-
mutuskalusto sekä muutenkin ti-
lan turvallisuusasioiden on olta-
va kunnossa", Heikinmaa muis-
tuttaa. 

Vakuutusmaksuihin alennusta 
palovaroittimilla

myös imuilman esisuodatuksella 
eli niissä on kaksinkertainen suo-
datus.

Yksi laite on tyypiltään lämpö-
tilanilmaisuun perustuva. Siinä 
eläintilassa kiertävässä putkessa 
oleva kaasu laajenee lämpötilan 
noustessa saaden aikaan hälytyk-
sen.

Kaikki laitteet voidaan yhdis-
tää robottipuhelimeen, joka häly-
tyksen sattuessa soittaa asetettuun 
matkapuhelinnumeroon tai lähet-
tää siihen tekstiviestin.

Sikalajakso polttokokeiden  
välissä
Ennen laitteiden asentamista 
MTT:n Hyvinkään koesikalaan 
seurantajakson ajaksi, ne testattiin 
polttokokeissa Pelastusopiston pa-
loteatterissa. Laitteet testattiin kol-
mella erilaisella alkupalotyypillä. 
Kaksi alkupalotyypeistä jäljitte-
li kyteviä paloja (kytevä puupalo, 
kytevä sähkökaapelipalo) ja kol-
mas polttomoottorikuormaajan 
paloa.  Kytevät alkupalot muodos-
tivat enemmän savua kuin lämpöä 
kun taas polttomoottorikuormaa-
jan palo tuotti heti korkean läm-
pötilan.

Kaikki testipalot tehtiin kahdel-
la eri kattokorkeudella, 2.4 ja 3.5 
metriä, millä pyrittiin jäljittele-
mään sekä vanhojen että uusien 
kotieläinrakennusten olosuhteita.

Polttokokeiden jälkeen laitteet 
siirrettiin sikalaolosuhteisiin ja 
polttokokeet uusittiin vajaan vuo-
den jälkeen. Tällä pyrittiin selvit-
tämään, miten laitteiden herkkyys 
muuttuu, kun ne joutuvat tekemi-
siin vaativien maatilaolosuhteiden 
kanssa.

Pieniä eroja toimivuudessa
Palotestien perusteella todettiin, 
että testeissä mukana olleet sa-
vuun näytteenottoperiaatteella 
reagoivat palovaroitinjärjestelmät 
toimivat kaikki testeissä melko hy-
vin. Sikalajakson jälkeen varoitti-
mien toimivuudessa havaittiin 
pieniä eroja. Jotkut laitteista rea-
goivat paloihin sikalajakson jäl-
keen herkemmin kuin ennen si-
kalajaksoa ja jotkut käyttäytyivät 
taas päinvastoin.

Lämpötilan muutokseen kapil-
laariputken avulla reagoivan lait-
teiston todetaan oikein toimies-
saan olevan todella herkän run-
saasti lämpöä muodostaville alku-

paloille. Se ei kuitenkaan kyennyt 
havaitsemaan kyteviä, pääasiassa 
savua ilman lämpöä muodostavia 
alkupaloja. Tämän järjestelmän 
toimintaan sikalajakso ei näyttä-
nyt vaikuttavan lainkaan.

Laitteita ei kuitenkaan tutki-
muksessa pystytty laittamaan kes-
kinäiseen paremmuusjärjestyk-
seen, sillä paloteatterin olosuhteet 
eivät pysyneet riittävän vakioina. 
Vaikka reagointiajoissa saatiinkin 
eroja, todetaan palotestien perus-
teella, ettei eri laitteiden reagoin-
ti testien alkupaloihin tosi tilan-
teen kannalta oleellisesti eroa toi-
sistaan.

Savuilmaisimet varmimpia,  
huolto tärkeää
Selväksi sen sijaan testaajille tu-
li se, että kaikki laitteet vaativat 
säännöllistä huoltoa ja puhdistus-
ta sekä testausta toiminnan var-
mistamiseksi. Olosuhteet koti-
eläintiloissa ovat äärimmäiset ja 
pöly, rasva sekä ilmankosteus voi-
vat kaikki aiheuttaa häiriöitä lait-
teiden toimintaan. Kaikkein var-
mimmin testin perusteella toimi-
vat palovaroittimet, joissa on imu-
ilman esisuodatus.

Sikalajakson aikana näytteen-
ottoputkistoja jouduttiin puhdis-
tamaan säännöllisesti. Pahimmil-
laan putkistoissa olevia reikiä oli 
tukkeutunut kokonaan. Imuput-
kistojen lisäksi myös säännöllisen 
suodattimien puhdistuksen on ol-
tava rutiinitoimenpide.

Loppuyhteenvetona palova-
roitintestissä todetaan kaikkien 
mukana olleiden, savuilmaisuun 
näytteenottoperiaatteella toimivi-
en palovaroitinjärjestelmien sovel-
tuvan maatilaympäristöön hyvin. 
Erittäin tärkeää niiden toiminta-
varmuuden ja myös erheellisten 
hälytysten välttämisen kannalta 
on kuitenkin jatkuva ja säännölli-
nen laite- ja suodatinhuolto.

Lämpötilan muutoksiin kapil-
laariputkiperiaatteella reagoiva 
järjestelmä sietää näiden testien 
perusteella maatilaolosuhteita hy-
vin ja on oikein toimiessaan erit-
täin nopea reagoimaan lämpöä 
muodostaviin paloihin. Sen rea-
gointikyky kyteviin, alussa vain 
viileää savua muodostaviin pa-
loihin on kuitenkin selvästi rajal-
lisempi kuin näytteenottoon pe-
rustuvien laitteiden kyky.
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Stratos Micra 100
Stratos Micra 100-paloilmaisin perustuu laserin käyttöön palokaasujen 
sisältämien hiukkasten tunnistuksessa. Ilmaisin on näytteenottavaa tyyp-
piä ja maksimipituus näytteenottoputkelle on 100 metriä. Yhdella sadan 
metrin linjalla voidaan kattaa noin 400 m2:n ala. Stratos Micra-ilmaisi-
meen voidaan liittää 1 tai 2 näytteenottolinjaa. Ilmaisin voidaan yhdistää 
osoitteelliseen paloilmoitinkeskukseen ja sen herkkyys voidaan asettaa 
olosuhteiden mukaan usealle eri tasolle.
Myynti: YIT Kiinteistötekniikka Oy (www.yit.fi)

Maatilat muodostavat aivan oman 
kokonaisuutensa palovaroittimien 
toimintaa ajatellen. Pölyt, kaasut 
ja ilmankosteus asettavat herkät 
elektroniset laitteet kovien haas-
teiden eteen. Tuoreessa maatila-
palovaroitintestissä todettiinkin 
laitteiden merkistä riippumatta 
vaativan säännöllistä tarkkailua ja 
huoltoa toiminnan varmistami-
seksi. Laitekohtaisesti ohjeellinen 
tarkistus- ja huoltoväli vaihtelee 
yleisimmin yhdestä kolmeen kuu-
kauteen. Huolettomuuteen ei siis 
ole aihetta, vaikka varoitinjärjes-
telmän hankkisikin. Nyrkkisään-
tönä voisi olla vaikkapa se, että mi-
tä pölyisemmät ja vaihtelevammat 
olosuhteet, sitä useammin laitteita 
on syytä tarkastaa ja huoltaa.

On muistettava, että palovaroi-
tin ei suojaa tulipalolta vaan antaa 
parhaimmillaankin hieman lisää 
sammutusaikaa. Tämä lisäaika tu-
lee kuitenkin nimenomaan palon 
leviämisen kannalta kriittiseen al-
kusammutukseen. Palovaroittimi-
en lisäksi maatilalla tarvitaan siis 
riittävä ja toimintavarma alku-
sammutuskalusto ja taito käyttää 
sitä tositilanteessa.

Koneviesti kartoitti markkinoil-
ta löytyviä maatilakäyttöön sovel-
tuvia palovaroittimia. Kymmenel-
tä tiedossa olleelta palovaroitinten 
laite-edustajalta pyydettiin tietoja 
maatilakäyttöön soveltuvista pa-

lovaroittimista. Tietoja saatiin vii-
deltä laitetoimittajalta.

Kaksi pääryhmää
Palovaroittimet tai paremminkin 
paloilmaisimet jakaantuvat kar-
keasti ottaen kahteen eri kategori-
aan: lämpötilan nousuun reagoi-
viin ilmaisimiin ja palokaasuihin 
reagoiviin ilmaisimiin. Lämpöti-
lan nousua havainnoidaan yleen-
sä tarkkailtavaan tilaan asennetta-
van ilmaisinputken sisällä olevan 
kaasun paineen avulla. Kun läm-
pötila nousee, nousee myös put-
kessa olevan kaasun paine, joka 
puolestaan laukaisee hälytyksen. 
Tämänkaltaiset ilmaisimet ovat 
yleensä nopeita reagoimaan äkil-
lisesti leimahtavaan paloon, joka 
aiheuttaa heti kovan lämmön. Sen 
sijaan kytevän palon ne havaitse-
vat hitaammin. Tällaisten laittei-
den huoltotarve on vähäinen.

Palokaasuihin reagoivat ilmai-
simet ovat yleensä ns. näytteen-
ottavia. Tällöin tarkkailtavaan ti-
laan asennetaan reijitetty putki, 
jonka kautta imetään ilmaa analy-
soitavaksi. Mikäli palokaasuja ha-
vaitaan, laukeaa hälytys. Tällaiset 
ilmaisimet on varustettu yleensä 
ilman epäpuhtaudet poistavilla 
suodattimilla, jotka luonnollises-
ti likaantuvat aiheuttaen huolto-
tarvetta. Monet ilmaisimet tark-
kailevat toimintaansa ja hälyttä-

vät myös tukkeutuneista suodat-
timista. Näytteenottoperiaatteella 
toimivat ilmaisimet soveltuvat eri-
tyisen hyvin kytevien palojen ha-
vaitsemiseen. Tällöin aluksi muo-
dostuu savua ja varsinainen tuli-
palo leimahtaa vasta kytemisvai-
heen jälkeen. 

Jäljempänä esiteltävien laittei-
den joukossa on myös yksi opti-
seen liekinilmaisuun perustuva 
ilmaisin. Sen reagointi perustuu 
tiettyjen tulelle ominaisten infra-
punasäteilyn aallonpituusaluei-
den havainnoimiseen.

Hinnat tarjousten perusteella
Palovaroitinjärjestelmä kootaan 
useista eri komponenteista ja sen 
takia kiinteää listahintaa eri val-
mistajien järjestelmille ei löydy. Eri 
komponenteille -paloilmaisimille, 
paloilmoitinkeskuksille ja robotti-
puhelimille -  löytyy toki hintansa, 
mutta tiettyyn kohteeseen sopivan 
järjestelmän hinta selviää parhai-
ten tarjouspyynnöllä. Laitekom-
ponenttien lisäksi kustannuksia 
kertyy asennuksesta ja suunnit-
telusta. Katsauksessa on keskityt-
ty erityyppisten paloilmaisimien 
esittelyyn, sillä hälytysten nopeus 
ja varmuus riippuu yleensä juuri 
niiden toiminnasta. Eri valmista-
jien ilmaisimia ja ilmoitinkeskuk-

sia voidaan tietyin varauksin kyt-
keä myös samaan hälytinjärjestel-
mään.

Maatilan palovaroitinjärjestel-
mien hinnat vaihtelevat hyvinkin 
paljon, mutta yleisesti ottaen ne 
lasketaan tuhansissa euroissa. Fi-
nanssialan keskusliiton maatila-
palovaroitintutkimuksessa mu-
kana olleiden laitteiden hankinta- 
ja asennuskustannusten MTT:n 
koesikalaan todettiin liikkuneen 
2000 ja 10 000 euron välillä. Se, 
onko muutama tuhatlappunen 
liikaa oman kotieläinrakennuksen 
suojauksesta, on jokaisen yrittäjän 
omassa harkinnassa.

Joissain tapauksissa kannatta-
nee harkita koko maatilan turval-
lisuuden valvonnan keskittämistä 
yhden ilmoitinkeskuksen kautta. 
Joihinkin keskuksiin pystyy nimit-
täin liittämään paloilmaisimien li-
säksi myös liiketunnistimia, jotka 
valvovat kutsumattomia vieraita-
kin silloin, kun isäntäväki on un-
ten mailla. "Oma lukunsa on vie-
lä se, miten nopeasti ilmaisimien 
antama hälytys päätyy isännän tai 
emännän matkapuhelimeen. Tä-
hän vaikuttaakin sitten jo moni 
rakennustekninen tai yhteiskun-
nan yleiseen infrastruktuuriin liit-
tyvä seikka."

Ionisoiva, optinen vai laseriin perustuva?

Palovaroittimia moneen 
lähtöön
Maatiloille, erityisesti kotieläintiloille hankitaan 
yhä enemmän palovaroitinjärjestelmiä. Palova-
roittimia valittaessa on tärkeää tietää, minkälai-
nen voisi todennäköinen tulipalo valvottavassa 
tilassa olla. Kaikilla laitteilla on oma tyypillinen 
reagointitapansa, joka sopii hyvin tietyn tyyppi-
sen palon syttymistilanteeseen antaen hälytyksen 
riittävän nopeasti. Koneviesti kartoitti, minkälai-
sia varoittimia markkinoilta löytyy.

   Matti turtiainen

Elotec AE-11
Palovaroitintestissä mukana ollut 
Elotec Voice AE-11 koostuu Voice 
ES 801-paloilmoitinkeskuksesta ja 
Aspect-näytteenottoilmaisimesta. 
Ilmaisimeen voidaan liittää 1 tai 
2 Maksimissaan 100 metriä pit-
kää linjaa. Valvottava alue on 1-
putkisella enimmillään 1000 m2 
ja 2-putkisella 2000 m2. Ilmaisinta 
voidaan käyttää pienemmissä ra-
kennuksissa myös itsenäisenä jär-
jestelmänä ilman kytkemistä palo-
ilmoitinkeskukseen.

Ilmaisin on toimintaperiaatteel-
taan ionisoiva, vaihtoehtona myös 
optinen ilmaisin. Ilmaisimessa on 
kaksinkertainen suodatus, joka 
poistaa kosteuden sekä pölyn. 
Maahantuoja : Elotec Finland Oy 
(www.elotec.fi)

ICAS IRS-3
ICAS suosittelee maatilaolosuhteisiin IRS-3-näytteenottoilmaisimeen 
perustuvaa varoitinjärjestelmää. Ilmaisimeen voidaan liittää 2 maksi-
missaan 100 metriä pitkää ilmaisinputkilinjaa. Käytännössä valvottava 
alue voi olla kahdella linjalla jopa 3500 m2.

Näytteenottoilmaisin voidaan liittää joko suoraan robottipuhelimeen 
tai ilmoitinkeskukseen. Samaan ilmoitinkeskukseen voidaan liittää myös 
lämpöilmaisimia, palovaroittimia sekä liikeilmaisimia.

IRS-3-ilmaisin on varustettu suodattimilla, jotka poistavat lian ja pö-
lyn imuilmasta ennen sen johtamista varsinaiselle ilmaisimelle. Ilmaisin 
on tyypiltään ioni-ilmaisin.
Maahantuoja: BL-Palontorjunta Oy (www.icas.fi)

ExAct FD-20
ExAct FD-20 on optinen liekki-
ilmaisin, joka soveltuu leimahta-
vien palojen ilmaisuun. Optinen 
ilmaisin havaitsee palolähteen lä-
hettämän infrapunasäteilyn aal-
lonpituusalueilla 220 ja 2800 na-
nometriä. Yhdellä ilmaisimella 
pystytään valvomaan maksimis-
saan 500 m2:n tilaa.

ExAct FD-20 voidaan liittää jo-
ko konventionaaliseen ilmaisinsil-
mukkaan tai osoitteelliseen palo-
ilmoitinkeskukseen.
Myynti: Mikro-Pulssi Oy 
(www.mikro-pulssi.fi)

SecuriSens ADW 511
SecuriSens ADW 511-järjestel-
mä koostuu keskusyksiköstä se-
kä kuparisesta ilmaisinputkesta. 
Keskusyksikkö valvoo lämpötilan 
muutoksen putkessa aiheuttamaa 
painemuutosta. Ennalta asetettu-
jen raja-arvojen ylitys aikaansaa 
hälytyksen. Keskusyksikkö testaa 
putkiston kuntoa muodostamalla 
siihen ajoittain ylipaineen, jolloin 
mahdolliset putkistovauriot voi-
daan havaita nopeasti

ADW 511-lämpöilmaisinjär-
jestelmä on liitettävissä kaikkiin 
markkinoilla oleviin paloilmoi-
tinkeskuksiin. Lämpöilmaisinputken maksimipituus 130 metriä. Läm-
pöilmaisin on ohjelmoitavissa joko maksimaali- tai differentiaali-ilmai-
simeksi.
Myynti: Mako Oy (www.mako.fi)

Autronica AutroSense75
AutroSense 75 on näytteenottava, 
ilmansuodatuksella varustettu op-
tinen ilmaisin, joka on suunnitel-
tu pölyisiin ja kosteisiin tiloihin. 
Ilmaisimeen voidaan liittää 1 tai 
2 näytteenottolinjaa, joiden kum-
mankin pituus voi olla 50 met-
riä. Yhdellä linjalla voidaan suoja-
ta noin 200 m2 ala. Ilmaisin voi-
daan yhdistää konventionaaliseen 
tai osoitteelliseen paloilmoitinkes-
kukseen.
Myynti: YIT Kiinteistötekniikka 
Oy (www.yit.fi)

SecuriSens ADW 511, LINEAARINEN LÄMPÖILMAISIN PALOSUOJAUKSEEN 
Kun tavanomainen palosuojaus ihmisten, rakennusten ja omaisuuden palosuojauksessa saavuttaa 
rajansa, turvaudutaan erikoisilmaisuun 
Korkeat lämpötilat, kosteus, korrosoivat kaasut ja ilmansaasteet vaikeuttavat luotettavaa palonilmaisua 
perinteisin menetelmin 

ADW 511-lämpöilmaisin on kehitelty näihin vaikeisiin olosuhteisiin 

ADW 511-lämpöilmaisimen toiminta on lineaarinen ja se on ohjelmoitavissa maximaali- tai 
differentiaali-ilmaisimeksi (toiminta-alue -40…+120 ºC) 

ADW 511-lämpöilmaisin on huoltovapaa 

ADW 511-lämpöilmaisin täyttää EN 54-5 luokan A1 vaatimukset ja sillä on VdS-hyväksyntä 

ADW 511-järjestelmä koostuu keskusyksiköstä sekä kuparisesta ilmaisinputkesta. Keskusyksikkö 
valvoo lämpötilan muutoksen putkessa aiheuttamaa painemuutosta ja aseteltujen raja-arvojen 
ylityksestä aiheutuu palohälytys. Keskusyksikkö testaa putkiston kuntoa muodostamalla siihen ajoittain 
ylipaineen jolloin mahdolliset putkistovauriot voidaan havaita nopeasti 

ADW 511-lämpöilmaisinjärjestelmä on liitettävissä kaikkiin markkinoilla oleviin paloilmoitinkeskuksiin. 

ADW 511-lämpöilmaisinputken pituus aina 130 m asti 

Käyttökohteita:
 maantie-, rautatie- ja metrotunnelit sekä matkustajalaiturit 
 pysäköintihallit 
 teollisuuskuljettimet, -rakennukset ja -alueet 
 jalostamot ja erilaiset tuotantolinjat 
 palavien nesteiden varastot 
 kaivokset 

In line with continuous product development we reserve the right to modify or update specifications without notice.
Stratos-Micra and Stratos-HSSD are trade marks. AirSense, ClassiFire and HSSD are Registered Trademarks.

S t r a t o s - M i c r a  1 0 0 S P E C I F I C A T I O N

Supply Voltage 21.6V - 26.4V DC
Size 300W x 180H x 85D
Weight 3.7kg
Operating temperature range -10 to +60°C
Operating humidity range 0 - 96% non-condensing
Sensitivity range (%Obs/m) Min = 25%  Max = 0.03% FSD
Maximum sensitivity resolution 0.003% obscuration per metre
Detection principle Laser light scattering mass detection and particle evaluation
Particle sensitivity range 0.003µ to 10µ
Dust discrimination principle Digital Spike Elimination
Current consumption 400mA @ 24V DC
Maximum sampling pipe length 100m
Sampling pipe internal diameter 7.5-22mm
Chamber service intervals Greater than 8 years (dependent on environment)
Dust separator replacement intervals Typically 3 years (dependent on environment)
Laser lifetime (MTTF) greater than 1000 years
Programming PC or Command Module
Data bus cable RS485 data cable
Maximum data bus length between isolators 1.2 km

AirSense Technology Benelux BV
e-mail: info@airsense.nl

AirSense France
e-mail: airsensefr@cistron.nl

AirSense Oy
e-mail: matti.valtonen@airsense.inet.fi

AirSense Engineering SDN BHD
e-mail: airsense@po.jaring.my

AirSense SEC
e-mail: airsense@unitel.co.kr

AirSense (China) Technology Co. Ltd
e-mail: jim.chen@go-dex.com

AirSense Thailand
e-mail: power@sitem.co.th

AirSense Technology Limited
71 Knowl Piece • Wilbury Way

Hitchin • Hertfordshire • SG4 0TY
Tel: +44 (0)1462 440666 • Fax: +44 (0)1462 440888

e-mail: sales@airsense.co.uk • www.airsensetechnology.com

All Stratos-HSSD® detectors in this product range use the acclaimed combination of laser
forward light scattering and the unique Perceptive Artificial Intelligence system - ClassiFire®.
The three products above are of identical sensitivity capability, but vary in the recommended
amount of sampling pipe. They are designed for the protection of differing capacity areas, or
for incorporation into larger fire detection systems with a combination of appropriate detection
devices and technologies.

The Stratos-Micra 100 detector is designed to compliment the AirSense range of aspirating
detectors. Since its introduction, the Stratos-Micra 25 detector has proven a world-beater in
terms of localised incipient fire detection. Now the concept has been extended to permit a
maximum recommended sampling pipe length of 100 metres.

The system is fully compatible with all other Stratos detectors and ancillary devices such as
remote bargraph displays and the Command Module for interconnection of large quantities of
Stratos detection devices. The Stratos detectors are directly compatible with a range of
addressable detection panels from a growing list of international manufacturers.

Stratos-Micra 100 - aspirating High Sensitivity Smoke Detector

Stratos-Micra 25 Stratos-Micra 100 Stratos-HSSD®
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Features 

• Can be equipped with Analogue Addressable or 
Conventional detector chambers 

• One or two detection areas 
• Addressable pipes, one detector chamber for 

each pipe 
• Alarm indicator for each pipe 
• Optical smoke detection for best all-round  

performance 
• Enhanced or standard sensitivity 
• Up to 2x50 metres total pipe length 
• Maximum transport time: 120 seconds 
• Handles rough environments such as cow 

sheds, stables, etc. 
• Corrosion-proof 
• Self-learning air-flow monitoring circuit for easy 

commissioning and improved reliability 
• Fault monitoring of aspirator, dust separator and 

power supply 

Principle 

An aspirator collects air samples from the pro-
tected area through a pipe system, consisting of 
one or two  25mm sampling pipes. The air passes 
through a dust separator before entering the de-
tector chamber(s) equipped with one optical 
smoke detector for each pipe. 

Indication devices 

• Two LED indicators for detector in alarm 
• LED indicator for air-flow fault 
• LED indicator for missing filter 
• LED indicator for normal operation (power) 

Versions 

BW-75/ADR  for addressable analogue system 
BW-75/ADR/K for addressable analogue system, 
       extra environmentally protected 
BW-75/ADS  for addressable analogue system, 
       enhanced sensitivity 
BW-75/ADS/K for addressable analogue system, 
       enhanced sensitivity, 
       extra environmentally protected 
BW-75/KON  for conventional system 
BW-75/KON/K for conventional system, 
       extra environmentally protected 

                

Application 

AutroSense 75 is intended for use in corrosive and 
polluted environments and can be tailored to dif-
ferent applications by equipping the detector with 
the correct detector chamber(s). 

One or two sampling pipes can be connected to 
the detector. In addressable systems each pipe 
will have its own address. 

In conventional systems both detector chambers 
will normally be connected to the same detector 
loop, meaning that both pipes will be in the same 
detection zone. 
Individual indication of zones can be achieved by 
using two detector loops from panel. 

Applications include: 

• Churches 
• Warehouses 
• Atriums 
• Agricultural buildings 
• Ships 
• Correctional institutions 
• etc. 

Aspirating smoke detector AutroSense 75

Paloilmoitin voidaan joissain tapauksissa yhdistää lypsyrobotin ro-
bottipuhelimeen, mikä säästää kustannuksia.
ã


