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Järjestelmä suojaa työkoneen paloilta automaattisesti

Linja-auton automaattipalosuojaus

Forest-järjestelmä toimii täysin automaattisesti. Tulipalon sattuessa se ilmaisee palon, hälyttää, pysäyttää moottorin ja sammuttaa palon automaattisesti. Haluttaessa järjestelmä voidaan kytkeä pois automatiikalta, jolloin järjestelmä ilmaisee palon
ja kuljettaja voi itse tarvittaessa laukaista sammutteen nappia painamalla.
Metsäkoneissa tulipalo syttyy usein kuljettajan ollessa pois paikalta, vähän työpäivän päättymisen jälkeen. Vaikka kuljettaja ei olisikaan lähtiessään muistanut kytkeä Forest-järjestelmää automaattitilaan, järjestelmä sammuttaa palon silti automaattisesti. Järjestelmä menee automaattitilaan, kun metsäkoneen päävirtakytkin katkaistaan.

Vakuutusyhtiöden hyväksymä
FK-127
(työkoneet)
ja FK-128
(linja-autot).
Järjestelmän
laajuus ja käytettävä
sammute räätälöidään
toiveiden
mukaan

Järjestelmän kokoonpano suunnitellaan suojattavan kohteen laajuuden ja asiakkaan haluamien toimintojen mukaan. Myös
järjestelmässä käytettävä sammute valitaan yksilöllisesti. Vaihtoehtoina ovat mm. nestepohjaiset sammutetyypit, jauhe ja
kaasu. Tavallisimmin sammutteena käytetään nestettä, jonka sammutusteho perustuu jäähdyttävään vaikutukseen. Jos nestepohjainen sammute ei jostain syystä käy, silloin käytetään muuta sammutevaihtoehtoa.

Forest-sammutusjärjestelmän rakenne
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metsäkonepalon
tehokkaasti
Forest-järjestelmä toimii täysin automaattisesti. Tulipalon sattuessa se ilmaisee palon, hälyttää,
pysäyttää moottorin
ja sammuttaa palon automaattisesti. Haluttaessa järjestelmä voidaan kytkeä pois automatiikalta, jolloin järjestelmä ilmaisee palon
ja kuljettaja voi itse tarvittaessa laukaista sammutteen nappia painamalla.
Metsäkoneissa tulipalo syttyy usein kuljettajan ollessa pois paikalta, vähän työpäivän päättymisen jälkeen. Vaikka kuljettaja ei olisikaan lähtiessään muistanut kytkeä Forest-järjestelmää automaattitilaan, järjestelmä sammuttaa palon silti automaattisesti. Järjestelmä menee automaattitilaan, kun metsäkoneen päävirtakytkin katkaistaan.
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Yleistä
Mikro-Pulssin Forest-sammutusjärjestelmä on suunniteltu
erityisesti työkoneiden suojaamiseen.
Yksi yleisimmin suojattavista kohteista on metsätyökoneet,
jotka ovat herkkiä syttymään konetilaan kertyvän puupurun
ja öljyn takia.
Kun työskennellään palovaarallisissa ympäristöissä,
kuten metsissä, sahoilla, puutavaratehtailla ja varastoissa,
on mahdollinen tulipalo saatava nopeasti sammumaan
vahinkojen minimoimiseksi.

Kuvassa näkyy laitteen perusmalli. Järjestelmää voi laajentaa keskuksella, sähköisillä ilmaisimilla, summerilla jne.
Järjestelmällä on vakuutusyhtiöiden
hyväksyntä
ExactGuard automaattinen sammutusjärjestelmän
tarkoitus on
suojata kohde mahdollisilta tulipaloilta jo
Vakuutusyhtiöt vaativat metsäkoneisiin automaattisen sammutusjärjestelmän edellytyksenä palovakuutuksen
alkuvaiheessa, jotta vältytään aineellisiltahenkilövahingoilta.
Järjestelmä
tulipalon kovalla
myöntämiselle. ja
Forest-järjestelmä
täyttää SBF 127 (RUS
127) ja FK 127sammuttaa
-säädösten vaatimukset.
nestepainevaahdolla suuttimien kautta. Järjestelmä on erillään Linja-auton muista hallintalaitteista eli ei
pysäytä tai estä ajoneuvon hallintaa järjestelmän toimiessa.
Mikro-Pulssi Oy • Kaskimäenkatu 1 • 33900 TAMPERE • Puh. (03) 3122 1400 • Fax (03) 3122 1469
Sähköposti: mpoy@mikro-pulssi.fi • etunimi.sukunimi@mikro-pulssi.fi • www.mikro-pulssi.fi
Muuta tietoa:
Mikro-Pulssi Oy • Kaskimäenkatu 1 • 33900 TAMPERE • Puh. (03) 3122 1400 • Fax (03) 3122 1469
- Pakkasen kestävä (-30 C), vaahtoava,
korroosionesto
Sähköposti:
mpoy@mikro-pulssi.fi • etunimi.sukunimi@mikro-pulssi.fi • www.mikro-pulssi.fi
- Viilentää ja ehkäisee uudelleen syttymistä.
- Luonto-, henkilö- ja materiaaliystävällinen.
Forest-sammutusjärjestelmän keskusyksikkö
- Kotimainen järjestelmä

Palosuojaus Tukiainen
Ollilantie 4, 90440 KEMPELE
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