MONIPUOLISET KOHDESUOJAUSJÄRJESTELMÄT PALONTORJUNTAAN

SUOJAA TOIMINTASI TULIPALOLTA
Tulipalossa paitsi yrityksen kalusto ja tilat myös tiedot ovat vaarassa tuhoutua. Tämä voi
olla kohtalokasta liiketoiminnalle. Tuotannon voi rakentaa uudelleen, mutta tärkeintä ei:
asiakassuhdetta ja lupausta toimitusvarmuudesta. Palontorjuntajärjestelmämme avulla varaudut ennalta ja vältät tulipalon tuhoja.
JÄRJESTELMIÄMME KÄYTETÄÄN MM.
• kaivosteollisuudessa
• mekaanisessa puuteollisuudessa
• voima- ja lämpölaitoksissa
(turve, hake, pelletti ja muut biopolttoaineet)
• metallipölyjen siirtojärjestelmissä
• kumi- ja muoviteollisuudessa
• elintarviketeollisuudessa
• muilla palavia pölyjä tai jauheita käsittelevillä
teollisuuden aloilla
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Järjestelmämme havaitsee ja eliminoi tuotantoprosesseissa esiintyvät syttymislähteet, ennen kuin ne aiheuttavat suuremman
tulipalon:

Puhaltimen sähkömoottori
on ylilämpösuojattu

1. Keskusyksikkö valvoo ilmaisimilla yhtä aikaa useita kriittisiä pisteitä, kuten pölynpoistoputkistoja, kuljettimia ja moottoreita.
2. Ylikuumenemisesta, liekistä ja kipinöistä lähtee
viesti keskusyksikköön.
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3. Järjestelmä hälyttää, sammuttaa alkavan palon ja tarvittaessa pysäyttää viallisen laitteen.

MIKSI KOHDESUOJAUS KANNATTAA
HANKKIA HETI
Estää vahingot ja tuotantokatkokset
– maksaa itsensä nopeasti takaisin
Mitä kustannuksia aiheutuu ylikuumentuneiden laitteiden korjauksista, niiden aiheuttamista lisävahingoista, palaneista suodattimista ja
siiloista ja kokonaan tai osittain tuhoutuneesta tehtaasta? Mitä maksavat näistä aiheutuvat tuotantokatkokset? Ja tärkeimpänä, pysyvätkö
asiakkaasi keskeytyksen ajan?

Toimii, ennen kuin tilanne kehittyy
vaaralliseksi
Sprinkleri on erinomainen tilasuojaukseen, mutta prosessisuojauksessa se on auttamattoman hidas eikä siten estä laitteiden tuhoutumista
ja tuotannon keskeytystä.
Kipinä voi aiheuttaa pölyräjähdyksen, jonka palorintama etenee
1200 m/s. Pölyräjähdys on siten lähes hallitsematon reaktio. Suomalaisen Atexonin erittäin nopeat palonilmaisimet pystyvät kuitenkin havaitsemaan kipinät ja hiilihehkut jopa yhdessä tuhannesosasekunnissa
ja niiden avulla palo ehditään sammuttaa ennen pölyräjähdystä.

SUOJAA LIIKETOIMINTASI
AJOISSA. HANKI KUSTANNUSTEHOKAS JA TOIMINTAVARMA KOHDESUOJAUS.
Varaa aika kartoitukseen, jossa perehdymme veloituksetta tuotantoprosessiinne. Suunnittelemme kohteisiinne
optimoidut palontorjuntaratkaisut ja
annamme niistä tarjouksen.
J&T Technologyn toimittamalla Atexonin kipinänilmaisujärjestelmällä on
ATEX-hyväksyntä tilaluokkaan 20 ja se
on CEA:n asetusten mukainen.

Vastaavasti laakeriviasta tai ylikuormituksesta aiheutuva sähkömoottorin ylikuumentuminen havaitaan ajoissa, ennen kuin se aiheuttaa
lisävahinkoa. Ylikuumentunut laite pysäytetään automaattisesti ja siitä
ilmoitetaan tuotantohenkilökunnalle merkinantolaitteella.
Prosessista riippuen voidaan käyttää erilaisia ilmaisutekniikoita. Häkäilmaisimet ovat erinomaisia siilojen suojaamiseen ja liekinilmaisimet
avointen tuotantoprosessien suojaamiseen. Kipinänilmaisimet toimivat
hyvin suljettujen prosessien suojaamisessa ja lämpövahdit soveltuvat
ylilämmöstä aiheutuvien tulipalojen ennaltaehkäisyyn.
Meiltä saat ratkaisun, joka mm. pysäyttää ylikuumenneet puhaltimet
ja sähkömoottorit ennen vahinkojen syntymistä. Atexonin kehittämät
kipinänilmaisimet havaitsevat ja sammuttavat putkistoissa lentävät
kipinät yhdessä sekunnin tuhannesosassa. Voit suojata myös kylmät
ulkotilat: Atexonin anturit on testattu –40°C:n pakkasessa. Akkuvarmennuksen ansiosta voit luottaa suojaukseen myös sähkökatkon aikana.

Vastaa tarkkaan tarpeitasi nyt ja tulevaisuudessa
Perehdymme asiakkaan tarpeisiin aina huolellisesti ja suunnittelemme
kyseiseen prosessiin parhaiten toimivan palon ilmaisu- ja sammutuskokonaisuuden. Optimoitu sammutusjärjestelmä aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa prosessille myös sammutustilanteissa. Järjestelmä on laajennettavissa myöhemmin, jos tarpeet muuttuvat. Avaimet
käteen -toimitus sisältää tarpeiden kartoittamisen, järjestelmän asentamisen ja käyttöönoton koulutuksineen sekä ylläpitosopimuksen.
Toimituksen saat silloin, kun yrityksellesi parhaiten sopii, esim. seisokkiajankohtana.

Selkeä ja helppo käyttää
Atexonin valmistamat palontorjuntajärjestelmät ovat tunnettuja helppokäyttöisyydestään. Varaosien nopea saatavuus sekä 24/7-huoltotuki varmistaa laitteiston toimintakyvyn kaikissa olosuhteissa.
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