
Firefly esittelee maailman ensimmäisen 
kolmannen osapuolen hyväksymän Quick-
sammutusjärjestelmän
Parempi turvallisuus nopeammalla 
vasteajalla

Paloturvallisuusjärjestelmän vasteaika on 
olennaisen tärkeää riskialttiiden koneiden tai 
alueiden suojelemiseksi tulipaloilta. Mitä 
nopeammin tulipalo voidaan havaita ja sammuttaa, 
sitä vähemmän vahinkoa se aiheuttaa. 
Tuotannolliset menetykset voidaan minimoida ja 
työntekijöiden turvallisuutta parannetaan 
huomattavasti.

Käyttämällä sopivaa, nopealla vasteajalla 
varustettua palontorjuntalaitteistoa on mahdollista 
minimoida tulipalon leviäminen muille alueille.

Perinteiset sprinkleri- tai vesisumujärjestelmät 
tarjoavat hyvän kokonaisvaltaisen suojan 
laitokselle tai rakennukselle, mutta eivät ole 
ihanteellisia riskialttiiden alueiden tai  koneiden 
suojaamiseksi. Kun sprinklerijärjestelmä on 
aktivoitu, tulipalo on todennäköisesti jo 
aiheuttanut vahinkoja ja on mahdollista, että 
se leviää jopa muille alueille.

Quick-sammutusjärjestelmän tarkoituksena on 
toimia riittävän nopeasti välttääkseen tai 
vähentääkseen huomattavasti vahinkoja ja 
tuotannon seisokkeja, ehkäistä tulipalon 
yltymistä ja leviämistä muille alueille sekä 
lisätä henkilökunnan turvallisuutta.

Mikä on Quick-sammutusjärjestelmä? 

Quick-sammutusjärjestelmä on kiinteä, 
automaattinen sammutusjärjestelmä, joka 
sisältää liekin havaitsemisen, vesisumutuksen ja 
ohjausjärjestelmän. Järjestelmä takaa nopean 
vasteajan ja tehokkaan sammutuksen.

Järjestelmä on suunniteltu palojen/liekkien 
nopeaan tunnistamiseen ja sammuttamiseen 
riskialttiiden koneiden tai alueiden ympärillä.

Quick-sammutusjärjestelmän suunnittelu 
noudattaa samoja linjoja kuin 
kipinäntunnistusjärjestelmä, jossa yhdistyvät 
tunnistaminen, sammutus sekä ohjauspaneeli. 
Kipinäntunnistusjärjestelmä on kuitenkin 
suunniteltu havaitsemaan ja sammuttamaan 
syttymislähteet, kun taas Quick-
sammutusjärjestelmä on suunniteltu havaitsemaan 
ja sammuttamaan tulipalot/liekit hyvin varhaisessa 
vaiheessa.

Fireflyn Quick-sammutusjärjestelmä 

Firefly Quick-sammutusjärjestelmä perustuu 
Fireflyn korkean suorituskyvyn palonilmaisimiin ja 
tehokkaisiin vesisumujärjestelmiin. Fireflylla on 
useita eri ominaisuuksia omaavia 
liekintunnistimia, jotka vastaavat kunkin 
sovelluksen edellytyksiä.

Firefly-vesisumusammutusjärjestelmillä on 
merkittäviä liekinsammutusominaisuuksia, jotka 
käyttävät erittäin pieniä määriä vettä. 
Hydraulijärjestelmän ainutlaatuinen rakenne 
mahdollistaa järjestelmän erittäin nopean 
vasteajan.

Fireflyn Quick-sammutusjärjestelmän vasteaika on 
yleensä 1-3 sekuntia. Erikoissovelluksille on 
mahdollista saada jopa lyhyempi vasteaika.



Fireflyn Quick-sammutusjärjestelmä käyttää samaa 
ohjauspaneelia kuin kipinäntunnistusjärjestelmä, 
joten nämä kaksi järjestelmää voidaan 
integroida helposti yhdistämällä ennaltaehkäisy 
ja suojaus optimaalisen järjestelmän 
toiminnallisuuden saavuttamiseksi.

Firefly Quick-sammutusjärjestelmän 
käyttöesimerkit: 

• Pehmopaperikoneet
• Jalostuskoneet
• Infrapunakuivainten suojaus

paperikoneissa
• Höyläkoneet
• Levypuristimet
• Öljypumpputilat
• Murskaimet
• Kuljettimet
• Lastaus- ja purkualueet
• Muuntajat
• Turbiinit
• Jyrsintilan suojaus
• Jne.

Quick-sammutusjärjestelmien 
testausprotokolla 

Quick-sammutusjärjestelmiin sovellettava 
testausprotokolla on nimeltään ‘DFL 
TM170307-1261 – Quick-sammutusjärjestelmät

tietyille riskialttiille alueille, joita tyypillisesti 
esiintyy teollisuuden sovelluksissa'. Sen on 
kehittänyt DFL, ISO/IEC 17025 sertifioitu 
testauslaitos, joka on valtuutettu suorittamaan 
täysimittaisia palokokeita.

Tämä testausprotokolla perustuu CEN / TS 14972: 
2011, liitteeseen B, jossa on täydet palotestit sekä 
kiinteitä polttoaineita että nestemäisiä 
polttoaineita varten. Siinä on erittäin tiukat 
vaatimukset suurimmista hyväksytyistä 
sammutusajoista ja se kattaa järjestelmän täydellä 
tunnistus-, sammutus- ja ohjausjärjestelmällä. 
Testausprotokolla määrittää myös suurimman 
sallitun vasteajan ("Koko järjestelmän vasteaika"), 
joka on useimmissa testeissä 5 sekuntia.

Testausprotokolla edellyttää 1 minuutin pituisen esi-
paloajan heptaanilla kaikissa palokokeissa. Tämä 
toimenpide suoritetaan, jotta järjestelmää voidaan 
testata "pahimmissa tapauksissa" ja että voidaan 
varmistaa, että palo on selvästi kehittinyt ennen kuin 
sammutus käynnistetään. Todellisuudessa 
sammutustoiminto aktivoituu vain muutamassa 
sekunnissa Quick-sammutusjärjestelmän avulla, 
mikä helpottaa tulipalon sammuttamista.

All this together makes the DFL TM170307-1261 a 
very conservative and a highly demandin

Testausprotokolla sisältää 9 erilaista testisarjaa 
erilaisille sovelluksille sekä vertailutestin 
järjestelmän muiden polttoaineiden ja 
vasteaikatestien kanssa järjestelmän täydellisen 
vasteajan tarkistamiseksi.

Testausprotokolla edellyttää myös, että 
sammutusjärjestelmän asennusta edeltää 
sovelluksen riskinarviointi.

Firefly – maailman ensimmäinen 
kolmannen osapuolen hyväksymä 
Quick-sammutusjärjestelmä 
Huhtikuussa 2017 Firefly suoritti testit DFL-
testimenetelmän mukaisesti. DFL TM170307-1261. 
Testit suoritettiin DFL: ssä, ISO / IEC 17025-
sertifioidussa testauslaitoksessa useiden 
vakuutusyhtiöiden valvonnan alla.

Firefly suoritti huhtikuun testien aikana palotestit 
testisarjoissa 1,2,4,5,8 ja 9. Kaikki testit suoritettiin 
menestyksekkäästi ja hyväksytysti. 
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