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AUTOMAATTISET PALOSAMMUTUSLAITTEISTOT SÄILIÖAUTOJEN
MOOTTORI- ja LISÄLÄMMITINTILOISSA

Peruste
Tämä ohjeistus perustuu Finanssialan keskusliiton ohjeistukseen linja-autojen FK—128: 2014 –
06 (fi) sekä moottoriajoneuvojen ja työkoneiden FK-127:2012-11 (fi) paloturvallisuuden paran-
tamisesta.
Mikäli myöhemmin tässä dokumentissa ei toisin mainita, noudatetaan FK-127 -ohjeistusta.

Vaatimukset
Sammutusjärjestelmä ja sen mitoitus tulee selkeästi määritellä hyväksyttävästi läpäistyn, akkre-
ditoidun testauslaitoksen suorittaman, FK-127 liitteen 2A tai 2B mukaisen täyden mittakaavan
palokokeen perusteella. Sammutusjärjestelmän tulee olla FK/Finanssialan Keskusliiton hyväk-
syntä-rekisterissä.

Sammutteena on käytettävä nestettä. Sammutteena saa käyttää vain sammutusjärjestelmän
valmistajan hyväksymään nestettä. Sammutteen määrä tulee olla vähintään 3 litraa suojattavaa
kuutiometriä kohden. Suojattavan kuutiomäärän laskenta FK-127 mukaisesti.

Sammutusnestesäiliön tulee olla asennettavissa sekä vaaka- että pystyasentoon.

Moottori- ja lisälämmitin tilan kaikki palovaaralliset kohteet tulee kohdesuojata, suuttimilla tai
vastaavalla rakenteella ja sammutus tulee olla mahdollista kaikissa suojattavissa koh-
teissa saman aikaisesti.

Järjestelmän on toimittava automaattisesti. Manuaalinen laukaisu säiliöauton ulkopuolelta (hy-
tin vasen takanurkka) on oltava mahdollista. Järjestelmän on aktivoiduttava automaattisesti
lämpötilan kohottua moottoritilassa laitteiston valmistajan suunnitteleman paloilmaisin järjes-
telmän mukaisesti. Mikäli mahdollista, niin manuaalinen laukaisukeskus sijoitetaan samalle puo-
lelle kuin mahdollinen päävirtakytkin ajoneuvon ulkopuolella.

Ajoneuvon ohjaamo tulee varustaa visuaalisella, punaisella palohälyttimellä, jossa käytetään
vilkkuvaa valoa. Visuaalinen hälytin sijoitetaan siten, että kuljettaja näkee sen ajon aikana. Li-
säksi on käytettävä akustista hälytintä. Akustinen hälytin tulee sijaita ajoneuvon ulkopuolella,
ajoneuvon omaa äänimerkkiä ei saa käyttää palohälyttimenä.

Erillistä laukaisukeskusta, pl. mekaaninen laukaisulaite, ei vaadita.

Ohjainlaitteesta tai painemittarista on kyettävä visuaalisesti havainnoimaan järjestelmän tila
(kunnossa/ei kunnossa).

Tärkeää!
Polttoaine- ja sähköjärjestelmiä ei pysäytetä liikenneturvallisuuden säilyttämiseksi järjestel-
män aktivoituessa. Sammutusjärjestelmää ja tai sen osia ei saa kytkeä ajoneuvon hallintalait-
teisiin.

Yleistä
Järjestelmän tärkeät osat yhdistävien sähköjohtojen tulee olla suojattuja
mekaaniselta vahingoittumiselta ja kestettävä lämpötilan ja ympäristöaltistuksen muutoksia.
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Liikkuvien kaapelien tulee soveltua tällaiseen asennukseen.

Kaikkien laukaisukeskus, ilmaisimen ja laukaisupiirin liitäntöjen on oltava tehty
luotettavilla liittimillä. Kaikki kaapelit ja niihin liittyvät piirit on asennettava siten,
etteivät ne vahingoitu tai siirry käytön, huollon tai kunnossapidon aikana.

Ajoneuvoon kytkettävien sähkölaitteiden tulee olla ajoneuvojen sähkölaitteiden vaatimusten
mukaisia ja täyttää EMC vaatimukset hyväksytysti.

Sammutusjärjestelmän kaikkien osien tulee olla hyväksyttäjä ajoneuvojen ja niiden osien tärinän
keston määrittelevän vaatimuksen IEC60082-2-6 mukaisesti.

Ilmaisimien liitosten tulee olla vesitiiviitä ja täyttää vähintään, IP 65 luokituksen.

Sammutusjärjestelmä ja sen komponentit tulee olla CE merkittyjä ja sen/niiden tulee täyttää sil-
le/niille asetetut standardit, mukaan luettuna paineastia määräykset.

Palonsammutusjärjestelmän sähköjärjestelmä ja sen osat eivät saa olla millään
tavoin yhdysrakenteisina ajoneuvon omassa sähköjärjestelmässä, pois lukien akku/akusto.

Teholähde
Laukaisukeskus ja ilmaisimien, laukaisupiirien, hälyttimien ja painekytkimen
kaltaisten laitteiden tehonsyöttö on järjestettävä ajoneuvon akusta.
Kytkentä on tehtävä ennen päävirtakytkintä, ja sillä on oltava oma enintään 10 A
sulake.

Asennus-huoltoliike
Tarkastuksen/asennuksen saa suorittaa järjestelmävalmistaja/-toimittaja tai tämän hyväksymä
henkilö FK-127:n sekä laitteistovalmistajien ohjeistuksien mukaisesti.

Asennus-huoltoliikkeellä tulee olla voimassa FK-127:n mukaisesti liikkeen toimintaa vastaava
vastuuvakuutus.

Asennus-huoltoliikkeen työntekijöiden tulee olla vakituisessa työsuhteessa sekä ammatillisesti
päteviä. Asennus-huoltoliikkeellä tulee olla vähintään 5 vuoden kokemus tässä ohjeistuksessa
määritettyjen automaattisten palosammutuslaitteistojen asennuksesta ja huollosta.
Asennus-huoltoliikkeellä tulee olla kokemus vähintään 50 järjestelmän asennuksesta sekä vuo-
sittain vähintään 50 laitteiston huollosta.
Asennusliikkeen tulee toimittaa referenssi-lista edustamistaan sammutuslaitteistoista ja teke-
mistään asennuksista.

Huolto
Sammutusjärjestelmän huolto tulee suorittaa vähintään 1 kerta vuodessa sammutusjärjestel-
män valmistajan ohjeistuksen mukaisesti. Kuljettajan suorittama visuaalinen tarkastus tulee
suorittaa päivittäin, ajoneuvoa käytettäessä.

Muuta
Tätä ohjetta päivitetään alalla tapahtuvaa kehitystä seuraten sekä tarpeen mukaan.


