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Johdanto
Tämä asennus-, käyttö- ja huolto-ohje koskee pyöreitä palopeltejä PK-I-R EI60S, EI90S ja EI120S sekä suorakaidepalopeltejä PK-I-S 
EI90S, EI120S, jotka on valmistanut Imos - Systemair. Se sisältää perustiedot rakenteesta ja asennus-, käynnistys- ja käyttöohjeet, joita 
tulee noudattaa laitteen luotettavan toiminnan varmistamiseksi. 
Laitteen oikean ja turvallisen toiminnan varmistamiseksi lue ohje huolella, käytä palopeltiä ohjeiden mukaan ja noudata kaikkia turvaoh-
jeita.
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Varoitus
Sähköiskun, tulipalon ja muiden viallisesta varokkeesta tai laitteen käytöstä johtuvien vaurioiden välttämiseksi huomioi seuraavat:

• Järjestelmä pitää asentaa asennusohjeiden mukaan.
• Katkaise jännitteensyöttö ennen huoltoa tai osien puhdistamista.
• Huollot pitää tehdä ohjeiden mukaan.

Toiminta

Yleistä
IMOS – Systemair –palopelti on suljettava ilmakanava, jota käytetään kanavaläpiviennin tilalla estämään tulen leviäminen paloa rajoitta-
van rakenteen läpi. Tulipalon yhteydessä palopelti estää määritellyn ajan tulen, savun ja kuumuuden leviämisen kanavan kautta. 

• PK-I-palopellit on suunniteltu asennettavaksi vaaka- tai pystysuuntaisiin kantaviin ja osastoiviin rakenteisiin tai pystysuoriin 
 ei-kantaviin osastoiviin seiniin.

• Kaikissa laitteissa on vakiona sähkötoimilaite tai manuaalitoimilaite.
• Lisävarusteita, kuten laippoja ja tiedonsiirtoyksiköitä, voidaan toimittaa erikseen tilauksesta
• Lisävarusteet toimitetaan irrallaan ja ne asennetaan paikan päällä. 
• Valinnaisvarusteet, kuten kytkimet ja sähkömagneetit asennetaan palopeltiin ja ne on siksi ilmoitettava tilauksessa.

Palopeltiä käytetään tiloissa, joissa se on suojassa säältä ja kanavissa, joissa siirretään ilmaa ilman muita kemiallisia lisäaineita seuraa-
vissa käyttöolosuhteissa:

• Suurin ilmanopeus 12 m/s
• Suurin suhteellinen kosteus 90 %
• Lämpötila -20 … +65°C

Huom: Asennustarvikkeet voidaan tilata yhdessä palopellin kanssa.

Sähkötoimilaitteet voivat sulkea pellin rakennusautomaatiojärjestelmän pyynnöstä tai saatuaan signaalin lämpövarokkeelta. Kaikissa 
sähkötoimilaitteella varustetuissa palopelleissä on vakiona lämpövaroke, joka aktivoi toimilaitteen lämpötilan noustessa yli 72±1,5 °C ja 
sulkee pellin 60 sekunnin sisällä.
Manuaalitoimilaitteella varustetut palopellit voivat sulkea pellin rakennusautomaatiojärjestelmän pyynnöstä, joka vivusta vetämällä tai rik-
komalla lämpövarokkeen. Kaikissa manuaalitoimilaitteella varustetuissa palopelleissä on vakiona lämpövaroke, joka aktivoi toimilaitteen 
lämpötilan noustessa yli 72±1,5 °C ja sulkee pellin välittömästi.
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1 Asennusohje
• Kaikki palopeltiin liitettävät kanavat pitää tukea tai ripustaa niin, että kanavan paino ei rasita peltiä tai sen laippoja. Lisäksi peltiin 

ei saa kohdistua kuormitusta yläpuolisista ja tai ympäröivistä rakenteista; tämä voi aiheuttaa kotelon vääntymisen ja palopellin 
toimintahäiriön.

• Palopellin toimilaite voidaan sijoittaa kummalle puolelle seinää halutaan. Se on kuitenkin asennettava niin, että siihen on helppo 
päästä käsiksi tarkastusta ja huoltoa varten. 

• Kahden palopellin välinen minimietäisyys on 200 mm.
• Seinän ja palopellin välinen minimietäisyys on 75 mm.
• Palopelti asennetaan osastoivaan rakenteeseen niin, että pelti on suljetussa asennossa seinän sisällä.
• Palopelti voidaan asentaa seinään tai välipohjaan, jonka minimipaksuus on 110 ± 10 mm standardin EN 1366-2 mukaan. 
• Kaikki palopellit voidaan asentaa pelti vaaka- tai pystyasennossa.

1.1 PK-I-palopellin asentaminen kantavaan seinään kipsillä tai betonilla
 
1.1.1 Pyöreä palopelti

1. Tee asennusaukko, jonka läpimitta on vähintään Ød + 60 mm.
2. Asenna palopelti keskelle aukkoa niin, että palopellin kannatin on seinää vasten ja pelti on seinän sisällä. Kiinnitä palopellin taivu-

tettava kannatin seinään sopivalla M8-ruuvilla.
3. Täytä aukko palopellin ympärillä kipsillä tai betonilla. Puhdista pelti tarvittaessa asennuksen jälkeen.
4. Kun palopelti on kunnolla kiinnitetty seinään, aukko voidaan peittää silikaattilevyillä tai vastaavalla materiaalilla. Käytä tulenkestä-

vää kittiä suurempien rakojen tiivistämiseen.
5. Tarkasta palopellin toiminta. (Katso käyttöohje)

Kuva 1 Pyöreän palopellin asennus kipsillä tai betonilla
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1.1.2 Suorakaiteen muotoinen palopelti
1. Tee asennusaukko, jonka mitat ovat vähintään L + 160 mm ja H + 160 mm.
2. Asenna palopelti keskelle aukkoa niin, että palopellin kannatin on seinää vasten ja pelti on seinän sisällä. Kiinnitä palopellin taivu-

tettava kannatin seinään sopivalla M8-ruuvilla.
3. Täytä aukko palopellin ympärillä kipsillä tai betonilla. Puhdista pelti tarvittaessa asennuksen jälkeen.
4. Kun palopelti on kunnolla kiinnitetty seinään, aukko voidaan peittää silikaattilevyillä tai vastaavalla materiaalilla. Käytä tulenkestä-

vää kittiä suurempien rakojen tiivistämiseen.
5. Tarkasta palopellin toiminta. (Katso käyttöohje)

Kuva 2 Suorakaiteen muotoisen palopellin asennus kipsillä tai betonilla

1.2 PK-I-palopellin asentaminen kantavaan tai ei-kantavaan seinään mineraalivillalla

1.2.1 Pyöreä palopelti
1. Tee asennusaukko, jonka läpimitta on vähintään Ød + 60 mm.
2. Ei-kantavissa seinissä aukko pitää vahvistaa metallikehyksellä. Metalliankkureiden minimipituus on 70 mm ja niiden pitää olla 

tarkoitettuja vähintään 5 mm ruuveille.
3. Asenna palopelti keskelle aukkoa niin, että palopellin kannatin on seinää vasten ja suljettu pelti on seinän sisällä. Kiinnitä palopel-

lin taivutettava kannatin seinään sopivalla M8-ruuvilla.
4. Täytä aukko palopellin ympärillä mineraalivillalla, jonka tiheys on 80 – 100 kg/m3. Puhdista pelti tarvittaessa asennuksen jälkeen.
5. Kun palopelti on kunnolla kiinnitetty seinään, aukko pitää peittää silikaattilevyillä tai vastaavalla materiaalilla. Käytä tulenkestävää 

kittiä suurempien rakojen tiivistämiseen.
6. Tarkasta palopellin toiminta. (Katso käyttöohje)
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Kuva 3 Pyöreän palopellin asennus mineraalivillalla

1.2.2 Suorakaiteen muotoinen palopelti
1. Tee asennusaukko, jonka mitat ovat vähintään L + 160 mm ja H + 160 mm.
2. Ei-kantavissa seinissä aukko pitää vahvistaa metallikehyksellä. Metalliankkureiden minimipituus on 70 mm ja niiden pitää olla 

tarkoitettuja vähintään 5 mm ruuveille.
3. Asenna palopelti keskelle aukkoa niin, että palopellin kannatin on seinää vasten ja suljettu pelti on seinän sisällä. Kiinnitä palopel-

lin taivutettava kannatin seinään sopivalla M8-ruuvilla.
4. Täytä aukko palopellin ympärillä mineraalivillalla, jonka tiheys on 80 – 100 kg/m3. Puhdista pelti tarvittaessa asennuksen jälkeen.
5. Kun palopelti on kunnolla kiinnitetty seinään, aukko pitää peittää silikaattilevyillä tai vastaavalla materiaalilla. Käytä tulenkestävää 

kittiä suurempien rakojen tiivistämiseen.
6. Tarkasta palopellin toiminta. (Katso käyttöohje)

Kuva 4 Suorakaiteen muotoisen palopellin asennus mineraalivillalla

Peitelevyjen mitat
Läpimitta (mm) X (mm) Mitta (mm) X (mm)
Ø 100 - Ø 560 200 L 200

Ø 630 - Ø 1000 300 H 200
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2 Käyttöohje
Asennuksen jälkeen palopelti pitää virittää. Tämä tarkoittaa, että palopelti on auki. Ohjausjärjestelmä, johon palopelti on kytketty mää-
rää signaalilla (kytkennästä riippuen) palopellin avoimen tai suljetun asennon.

2.1 Sähkötoimilaite
Kytke sähkötoimilaite jännitteensyöttöön (katso kytkentäkaavio). Moottori käynnistyy ja asettaa palopellin käyttöasentoon. 
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Kuva 5 Toimilaitteiden kytkentäkaavio 
BELIMO BLF24-T, BF24-T

Kuva 7 Toimilaitteen kytkentäkaavio 
BELIMO BLF230-T, BF230-T

Kuva 6 BELIMO BLF24-T-ST, BF24-T-ST 
–toimilaitteiden kytkentäkaavio

!Huom.
•  Syöttö suojaeristysmuuntajan kautta
•  Useiden toimilaitteiden rinnankytkentä 

 mahdollinen.
•  Tehonkulutusta on seurattava!

!Huom.
•  Huom: verkkojännite!
•  Verkkojännite pitää katkaista turvakytkimel-

lä (kosketinväli vähintään 3 mm).
•  Useiden toimilaitteiden rinnankytkentä arial

Liittimin varustettu kaapeli tiedonsiirto- ja tehoyksiköihin 
liittämiseen
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2.2 Manuaalitoimilaite

Kytke sähkömagneetti (8) ja rajakytkimet (9) jännitteensyöttöön ja rakennusautomaatiojärjestelmään. Vedä liipaisimesta (2) ja käännä 
vipu (1) suljetusta asennosta avattuun.

3 Huolto-ohje

3.1 Sähkötoimilaite
Palopellin toiminta tarkastetaan painamalla lämpövarokkeen kytkintä kuvan 10 mukaan.Kytkimen painaminen simuloin lämpövarokkeen 
laukeamista. Kytkin tulee pitää ON-asennossa koko tarkastuksen ajan. Toimilaite sulkee pellin toimilaitteen palautusjousen energialla. 
Palopellin tulee sulkeutua n. 20-30 sekunnissa (käyttölämpötilasta riippuen). Pellin asento voidaan tarkastaa tarkastusluukun kautta tai 
pellin asento ilmaistaan ohjausjärjestelmässä. 
Pellin pitää sulkeutua myös jännitteensyötön katketessa, jolloin pelti suljetaan toimilaitteen palautusjousen energialla. 

3.2 Manuaalitoimilaite
Palopellin toiminta tarkastetaan vetämällä vivusta (2), jolloin jousi siirtää vipua (1). (kuva 8 & 9) avoimesta suljettuun asentoon. Jos 
palopelti on varustettu sähkömagneetille, palopelti pitää tarkastaa kytkemällä siihen signaali. Toimilaite pitää virittää käsin tarkastuksen 
jälkeen.  

9

8

12

8

9 21

Kuva 8 Manuaalitoimilaite pienille palopelleille Kuva 9 Manuaalitoimilaite suurille palopelleille

Kuva 10 Lämpövaroke

switch
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3.2.1 Kiinteä mekanismi
Lämpövaroke on palopellin sisällä ja se voidaan palauttaa tarkastusluukun kautta.

1. Aseta palopelti suljettuun asentoon.
2. Irrota tarkastusluukku
3. Paina nuppia (2) niin, että jousi painuu riittävällä voimalla varokkeen (1) palauttamiseksi. (Kuva 11)

3.2.2 Irrotettava mekanismi
1. Aseta palopelti suljettuun asentoon. (kuva 12)
2. Irrota 6 ruuvia. (kuva 13)
3. Irrota tarkastusluukku (kuva 14)
4. Paina nuppia niin, että jousi painuu riittävällä voimalla varokkeen palauttamiseksi. (Kuva 15)
5. Tarkasta vivuston ja uran oikea asema, kun asennat tarkastusluukkua takaisin koteloon

Kuva 11 Varokkeen palauttaminen pienessä manuaalipalopellissä

Kuva 12 Palopellin sulkeminen Kuva 13 Irrota tarkastusluukku kiintoavaimella

1. 2.

3 1 2
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Kuva 14 Tarkastusluukun irrottaminen Kuva 15 Varokkeen palauttaminen suuressa 
 manuaalipalopellissä

Käyttöolosuhteet
Toimilaite pitää palopellin toiminnassa ja varotilassa koko käyttöiän valmistajan julkaiseman käyttöohjeen mukaisesti. Palopeltiin ei saa 
tehdä mitään muutoksia eikä sen osia saa irrottaa ilman valmistajan lupaa. Käyttäjän on säännöllisesti tarkastettava palopellin toiminta 
kansallisten ohjeiden ja normien mukaisesti. Ellei toisin ilmoiteta, käyttäjän on tarkastettava toiminta 12 kuukauden välein.  Koulutetun 
henkilön on tarkastettava palopellin toiminta. Tarkastuksessa todettu palopellin tila merkitään pöytäkirjaan yhdessä tarkastuspäiväyksen 
sekä tarkastuksen suorittaneen henkilön nimen ja allekirjoituksen kanssa. Jos palopellin toiminnassa havaitaan puutteita, pöytäkirjaan 
merkitään myös korjaussuositus.

Silmämääräisellä tarkastuksella tarkastetaan onko palopellin osissa vaurioita. Ulkopuolelta tarkastetaan palopellin kotelo ja moottori. 
Sisäosien silmämääräistä tarkastusta varten tarkastusluukku irrotetaan ja tiiviys tarkastetaan laajentuvalla materiaalilla. Myös kotelon 
sisäpuoli, pelti, lämpövaroke ja sisäpuolen tiivisteet tarkastetaan.  Pellin pitää olla käyttötilassa. Älä avaa luukkua, jos kanavistossa virtaa 
ilma!

Palopellin toimilaitteen toiminnan tarkastus
Tarkastuksen aikana pellin pitää olla käyttötilassa. Tämä tarkoittaa, että tarkastus tehdään palopelti auki. Toimilaitteen laukaisutoiminto 
tarkastetaan pitämällä lämpövarokkeen kytkin painettuna. Jousen pitää sulkea pelti. 

Tarkastuksen jälkeen palopelti palautetaan käyttötilaan vapauttamalla kytkin. 

3.

4.
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Valmistaja:
Yritys: IMOS-Systemair s. r. o.
Osoite: Kalinkovo 146
LY-tunnus: 00683868
Valmistuspaikka: Kalinkovo

Tuotteen kuvaus ja nimike:
Palopelti on tarkoitettu ilmanvaihtokanavien sulkemiseen tulipalon yhteydessä niin, että impulssista (mekaaninen, lämpö tai sähköinen) 
palopellin pelti sulkee kanavan ja estää tulen, savun ja lämmön leviämisen.

Tekniset tiedot:
TPI 28-08, Public Notice of MV SR no. 94/2004 Collection of Law, Public Notice of MH SR no. 515/2001 Collection of Law, STN 73 
0872:2003, STN EN 1366-2:2001, STN EN 13501-3:2006, STN EN 61010-1+A2:2000

Tiedot antanut henkilö:
Yritys: FIRES spol. s r. o.
Yrityksen osoite: Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovakia
LY-tunnus: CIS 01/1998
Sertifikaatti:
PKI-I-S EI90S   SK01-ZSV-0118
PKI-I-S EI120S   SK01-ZSV-0157
PKI-I-R EI60S   SK01-ZSV-0159
PKI-I-R EI90S   SK01-ZSV-0160
PKI-I-R EI120S   SK01-ZSV-0161

Kalinkovo 20. 6. 2008 Michal LASAN
Laatu- ja ympäristöpäällikkö

Leima

Tuote on valmistettu laatu- ja ympäristöhallintajärjestelmässä, joka vastaa standardeja ISO9001:2000 ja ISO14001:2004. Järjestelmä 
on BVQI:n sertifioma.

Valmistaja vakuuttaa rakennustuotteita koskevan lain mukaisesti, että 
tämä tuote täyttää

ilmoitetut tekniset ja lakisääteiset vaatimukset. Valmistaja antaa tämän vaatimustenmukaisuusvakuutuksen  
omalla vastuullaan
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Pöytäkirja
Palopellin käyttöönotto

Käyttöönottopäiväys Teksti – havaitut viat ja puutteet Tarkastajan allekirjoitus ja päiväys

Erityistarkastukset

Tarkastuspäivä Teksti – havaitut viat ja puutteet Tarkastajan allekirjoitus ja päiväys

Takuuehdot:
1. IMOS-Systemair s.r.o. myöntää kaikille PKI-palopelleille 24 kuukauden takuun lähetyspäivästä lukien.
2. Tuote on testattu tehtaassa ennen lähetystä. Valmistaja myöntää takuun, että tuotteen ominaisuudet ovat asianmukaisten teknisten 

standardien mukaiset koko takuuajan olettaen, että käyttäjä käyttää sitä käyttöohjeen mukaisesti. Jos tuotteessa havaitaan valmis-
tusvika, valmistaja korjaa vian ilmaiseksi takuuaikana.    

3. Asiakkaan on vaadittava takuuhuoltoa kirjallisesti ja esittää oikein täytetty ja leimattu takuutodistus.
4. Takuu ei kata virheellisestä käsittelystä tai asennuksesta tai käyttöohjeen ohjeiden vastaisesta toiminnasta johtuvia vikoja.
5. Takuuaikaa jatketaan vastaavalla ajalla, joka kuluisi siitä kun asiakas on lähettänyt takuuhuoltovaatimuksen siihen, kun takuuhuolto 

on valmistunut.
6. Korjaukset tehdään asiakkaan tiloissa ja valmistaja vastaa kaikista korjauskustannuksista.
7. Ellei takuun alaisia vikoja löydy, takuuvaatimuksen esittänyt asiakas maksaa huoltoteknikon tai asiantuntijan kustannukset.

Varastointiolosuhteet
Tuote tulee varastoida suljetussa ja kuivassa paikassa -30°C … +50°C lämpötilassa.
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Takuu
Lähetyspäivä:

Lähettäjän leima ja allekirjoitus

Tärkeää!
Asiakas on velvollinen säilyttämään leimatun takuutodistuksen. Takuuvaatimuksia ei hyväksytä ilman leimattua takuutodistusta.

Takuuhuolto:

Korjausilmoituksen 
päiväys

Korjauksen suori-
tuspäivä Työn kuvaus Huoltoteknikko

(leima ja allekirjoitus)

Sertifikaatti
Tyyppi Palonkestävyys Sertifikaatti Myöntämispäivä
PK-I-S EI 90 S SK01-ZSV-0118 12.6.2008

PK-I-S EI 120 S SK01-ZSV-0157 12.6.2008

PK-I-R EI 60 S SK01-ZSV-0159 12.6.2008

PK-I-R EI 90 S SK01-ZSV-0160 12.6.2008

PK-I-R EI 120 S SK01-ZSV-0161 12.6.2008

Rakenne Luokitus Valtuutettu henkilö Standardi Versio

D1 A1 FIRES s.r.o. 
Batizovce STN EN 13501-3:2006

Työmaa

Tyyppi Sijainti

Mitat Huoneluku

Sarjanro Tunnus

Valmistusvuosi Merkintä

Ohjausjännite Signaali


