
ASENNUSOHJE
Merkintäkilpi palonkestäviin asennuksiin



YLEISTÄ

Palonkestävästi toteutetut kokonaisvaltaiset turvajärjestelmät tulee merkitä kilvin. 
Tämä tehdään siksi, että näin helpotetaan tulevaisuudessa turvajärjestelmien ylläpitä-
mistä ja mahdollisesti tehtäviä muutoksia asennuksiin. Kilvet estävät myös vahinkoja, 
kun kohteeseen tehdään lisäasennuksia ja vedetään uusia kaapeleita olemassa oleville 
johtoreiteille. Tällaisissa tilanteissa on riskinä, että johtoreitin kuormitettavuus ylittyy 
tai tavallisia kaapeleita asennetaan liian lähelle palonkestäviä FRHF-kaapeleita. Myös 
SFS 6000 ohjeistaa merkitsemään palonkestävät johtoreitit kilvin.
 
Merkintäkilvet tulee kiinnittää johtoreittiin tai sen välittömään läheisyyteen niin, että 
ne ovat helposti havaittavissa, kun kohteeseen mahdollisesti tehdään tarkistuksia tai 
lisäasennuksia sähköjen osalta. Merkintäkilpi tulee myös täyttää asianmukaisesti,
jotta turvajärjestelmän toimivuus voidaan taata lisäasennuksia tai muutoksia tehtäes-
sä. Merkintäkilvessä on mukana vahva, kaksipuoleinen 3M-teippi kiinnittämistä varten.



KILVEN TÄYTTÖOHJE

1. Kohteeseen asennetun järjestelmän paloluokka
Paloluokka on E30, E60 tai E90. HUOM! Paloluokka tulee varmistaa aina ennen 
töiden aloittamista. 

2. Järjestelmän asentaneen yrityksen nimi
Tämä auttaa kohteen haltijaa ottamaan yhteyttä järjestelmän asentaneeseen 
yritykseen korjaus- tai muutostarpeiden sattuessa. Näin myös varmistetaan asian-
mukaiset muutokset järjestelmään. 

3. Asennusvuosi
Asennusvuodeksi laitetaan se vuosi, jolloin kohteen asennukset ovat valmistu-
neet. 

4. Järjestelmäsertifikaatin haltija
Järjestelmäsertifikaatin haltija ei ole aina yritys, josta palonkestävät tuotteet ovat 
hankittu vaan yritys, joka on kyseiset tuotteet polttokammiossa palonkestäviksi 
testauttanut. * 

5. Sertifikaatin numero
Järjestelmäsertifikaatti on nimeltään ”APB-certificate”. *

*) Kysy kohtien 4 ja 5 tiedot tavarantoimittajalta tarvittaessa.



Pistesarjat Oy 
Kylänportti 2, 02940 Espoo
p. 010 423 8770, f. 010 296 1225
myynti@pistesarjat.fi
www.pistesarjat.fi
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PISTESARJAT -TAKUU

Pistesarjat takaa tuotteidensa laadun ja toimivuuden ja siksi haluammekin 
tarjota sinulle 2 vuoden takuun (ostopäivästä) tuotteessa kuin tuotteessa. 
Joissakin tuotteissa voi olla jopa laajempi takuu, voit varmistaa tuotekohtaiset 
takuut myyjältäsi.

Takuumme on voimassa seuraavin edellytyksin:

• Sähkökytkennän on suorittanut pätevä sähköasentaja voimassa olevien 
määräysten ja Pistesarjojen toimittaman asennusohjeen mukaisesti. 

• Mahdollisesta viasta on ilmoitettu ostopaikkaan.

• Pistesarjoille on annettu tilaisuus vianetsintään vian syyn vahvistamiseksi.

• Vianetsintää tai korjaustyötä ei suoriteta ilman Pistesarjojen suostumusta.

• Ostotapahtumasta tulee pystyä esittää tosite.

Hävitysohjeet
Elektronisia komponentteja sisältäviä laitteita EI saa hävittää kotitalousjätteiden 
kanssa. Ne täytyy hävittää muiden sähkö- ja elektroniikkajätteiden tavoin paikal-
lista lainsäädäntöä noudattaen.
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