
ÄLYPALOVAROITIN



Ø Älypalovaroitin hyödyntää rakennuksessa olevaa
sähköverkkoa. Kun palovaroitin reagoi savuun, se laukaisee
sähkökeskuksessa olevan vikavirtasuojakytkimen, jolloin
sähköt katkeavat ennalta valituista kohteista.

Ø Itse vikavirtasuojakytkin toimii normaalisti henkilösuojana
sähköiskuja vastaan ja sijaitsee sähkökeskuksessa. 
Älypalovaroittimen piiriin kytketyt sähkölaitteet saavat siis
samalla myös suojauksen sähköiskuja vastaan, jolloin
kokonaisturvallisuus paranee huomattavasti.

Ø Sähköt palautuvat takaisin, kun vikavirtasuojan vipu
nostetaan normaaliasentoon.

Ø Tavanomainen varoitin ei voi ehkäistä savuavan
sähkölaitteen syttymistä tulipaloksi.



• Omakotitalot
• Rivitaloasunnot
• Kerrostaloasunnot
• Saneerauskohteet
• Uudiskohteet
• Kesämökit
• Toimistot ja Liiketilat
• Teollisuus
• Asuntovaunut
• Verovähennyskelpoinen
• Mahdollistaa vakuutusmaksualennuksen



• Palovaroittimien sijoittelussa pyritään antamaan
mahdollisimman aikainen hälytys alkavasta
palotilanteesta.

• Palovaroittimia suositellaan asennettavaksi jokaiseen
makuutilaan ja yhtenäiseen asuintilaan 1 kpl jokaista
alkavaa 60 m2 kohden. On myös huomioita varoittimien
toimintasäde, jonka maksimi on 6 m. 

• Pyri sijoittamaan varoitin keskelle huonetta, kuitenkin
yli 3 m etäisyydelle höyryä tai savua tuottavasta
laitteesta. 

• Vältä sijoittamista alueille, joihin savun vapaa kulku
on estynyt tai kunnossapito ja testaus ovat erityisen
vaikeita.

max 6 m



KÄYTTÄJÄN TOIMENPITEET

• Huolto: Imurointi ja pyyhkiminen kevyesti
kostutetulla rätillä.

• Paristo: Varoittimissa on varavirtalähteenä 9 VDC 
paristo. Pariston kesto 5 / 10 vuotta. Paristo
vaihdettavissa käyttäjän toimesta.

• Testaus: Varoittimen toiminta on varmistettava
kuukausittaisella testauksella.   

Sähkönumero 7129 501 7129 502 7129 503 7129 504

Tuote Ionisoiva 
Älypalovaroitin 
upporasiaan

Ionisoiva 
Älypalovaroitin 
pinta-
asennusrasiaan

Optinen 
Älypalovaroitin 
upporasiaan

Optinen 
Älypalovaroitin 
pinta-
asennusrasiaan

Ilmaisun tyyppi Savu, ionisaatio Savu, ionisaatio Savu, 
fotoelektroniikka

Savu, 
fotoelektroniikka

Syöttö / 
Varalähde

230 Vac / 9 Vdc 230 Vac / 9 Vdc 230 Vac / 9 Vdc 230 Vac / 9 Vdc

Johdotus 3 x MMJ, 1,5 – 2,5 
mm2

3 x MMJ, 1,5 – 2,5 
mm2

3 x MMJ, 1,5 – 2,5 
mm2

3 x MMJ, 1,5 – 2,5 
mm2

Kiinnitys Upporasiaan Pinta-
asennusrasiaan

Upporasiaan Pinta-
asennusrasiaan

Halkaisija, 
varoitin / pinta-
asennusrasia

122mm / - 122mm / 142mm 122mm / - 122mm / 142mm

TUOTETIEDOT



Nuku rauhassa, olitpa 
kotona tai et.     

Fidepro valvoo 
puolestasi.


