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1

YLEISTÄ

BASIC on mekaanisesti toimiva takaisinvirtaussuoja, joka estää
palokaasujen leviämisen tuloilmakanavien kautta palo-osastosta toiseen.
BASIC soveltuu erityisen hyvin tulo- ja poistoilmajärjestelmäksi asuntojen, hotellien, vanhainkotien ym. ilmastointijärjestelmään. BASIC edellyttää puhaltimien
käyttöä tulipalon yhteydessä. BASICin toiminta perustuu luonnolliseen
paloon (analyyttiseen mitoitukseen) sekä palon alussa että ylisyttyneisiin paloihin.
•
•
•
•

VTT:n hyväksymä, VTT-C-9717-13 sertifikaatti
Tyyppihyväksyntä SITAC (Ruotsi), TG 0016/05
FOI:n (Ruotsin kokonaismaanpuolustuksen tutkimuslaitoksen) palotestaama
Patentoitu uniikki rakenne.

BASIC ei sisällä mitään liikkuvia osia, kuten peltejä, laakereita tai jousia eikä
sitä tarvitse liittää mihinkään sähköisesti tai elektronisesti. Tämä takaa suuren
itsenäisen toimintavarmuuden. BASICin pitkän ajan testit käsittävät yli 10 000
sulkujaksoa, joiden tulokset osoittavat muuttumatonta toimintavarmuutta.
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SUUNNITTELUOHJEITA

2.1 KÄYTTÖ JA RAKENNE
Käyttö:
Palokaasujen leviämisen estäminen tuloilmajärjestelmän kautta.
Järjestelmätyyppi:
Tarkoitettu yhdistettyjä tulo- ja poistoilmajärjestelmiä varten.
Käyttö:
Puhaltimien tulee olla käynnissä koko palotapahtuman ajan.
Rakenne:
Jokaisen palo-osaston tuloilmakanavaan asennetaan BASIC-takaisinvirtaussuoja.
Takaisinvirtaussuoja voidaan asentaa palo-osaston sisälle tai heti sen ulkopuolelle. Poistoilmajärjestelmä mitoitetaan palokaasujen poiston mahdollistamiseksi,
runkokanavan tulee olla vähintään yhtä kanavadimensiota suurempi kuin paloosaston haarakanava.
Järjestelmän toiminta
Tuloilmajärjestelmä:
Järjestelmä vaatii, että tuloilmapuhallin on käynnissä koko palotapahtuman
ajan. Palon alkuvaiheessa BASIC sulkee tuloilmakanavan palo-osastossa tapahtuvan palopaineen seurauksena. Näin palokaasujen leviäminen tuloilmajärjestelmän kautta muihin palo-osastoihin estyy. Muiden palo-osastojen takaisinvirtaussuojiin ei kohdistu minkäänlaisia vaikutuksia.
Poistoilmajärjestelmä:
Järjestelmä vaatii, että poistoilmajärjestelmäpuhallin on käynnissä koko palotapahtuman ajan. Palavan osaston palokaasut poistetaan poistoilmajärjestelmän
kautta. Huomioitavaa on, että poistoilmajärjestelmän pääfunktio ei ole savunpoiston järjestäminen palo-osastoista, vaan pääfunktio on varmistaa, ettei savua leviä rakennuksen yhdestä palo-osastosta toiseen.
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Asennusvaihtoehdot
(yksi paloalue):
BASIC-takaisinvirtaussuoja
asennetaan palo-osaston
tuloilmakanavaan jakolaatikossa palo-osaston rajalla
tai vaihtoehtoisesti kuilun
ulostulossa. Vastakkaisten
huoneiden poistoilman haaBackströmningsskydd
rakanavien liitoksia runkokanavaan ei saa koskaan
asentaa vastakkain.

BASIC

Asennusvaihtoehdot
(monta paloaluetta):
BASIC-takaisinvirtaussuoja
asennetaan palo-osaston
tuloilmakanavaan jakolaatikossa palo-osaston rajalla
tai vaihtoehtoisesti kuilun
ulostulossa. Vastakkaisten huoneiden poistoilman
haarakanavien liitoksia
runkokanavaan ei saa koskaan asentaa vastakkain.
Jos monta palo-osastoa
on päällekkäin, kerroskohtainen palokatko tehdään
kuilun rajalle.

Uppdragsnamn:
Datum:

Backströmningsskydd BASIC
2013-12-23

Sida:

4 av 11
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2.2 SUUNNITTELU

BASIC edellyttää, että järjestelmä suunnitellaan niin, että tulipalon
sattuessa puhaltimet ovat käynnissä. BASIC asennetaan jonkin edellä
kuvatun vaihtoehdon mukaisesti. Muut asennusvaihtoehdot vaativat aina
paloasiantuntijan hyväksynnän.

2.2

PROJEKTERING

AllaBASIC
olevat
vaatimukset
aina käynnissä
olevia
förutsätter
alltid attkoskevat
systemet projekteras
för fläktar
i driftpuhaltimia
i händelse av huolimatta
brand. BASIC
siitä,
käytetäänkö
BASICia
tai ei.
Suurinalternativen.
ero on, ettei
BASICia
asennettaessa
monteras
enligt något
av tidigare
redovisade
Andra
montagealternativ
skall alltid
tarvitse
tehdä
tarkempaa
analyysia
tai
lisäasennuksia
(palokaasupeltien
asentagodkännas av brandsakkunnig.
mista, konvertointia jne.) palokaasujen leviämisen estämiseksi tuloilmajärjestelNedanstående gäller alltid för fläktar i drift oavsett om BASIC nyttjas eller inte. Den stora
män kautta.
skillnaden är att någon närmare analys och komplettering/förändring beträffande skydd mot
brandgasspridning i tilluftssystemet inte behöver utföras vid montage av BASIC.
Alla oleva asiat/kohdat sisältyvät normaaliin suunnittelutoimintaan, jotka
Nedanstående
moment ingår ratkaisevat
i ett normalt projekteringsförfarande
som berörda
asianomaiset
suunnittelijat
yhdessä palokonsultin
kanssa.projektörer
löser tillsammans med brandskyddskonsulten.
2.3 TOIMENPITEET
2.3 UTFÖRANDE
1) Puhaltimet
voidaan asentaa järjestelmään liitettyjen palo-osastojen
1)
Fläktar
kan
placeras över,tai
under
eller tasolle.
i nivå med betjänade brandceller.
alapuolelle, yläpuolelle
niiden

2) Frånluftsfläkt och eventuell
styrutrustning skall
klara uppkommen blandningstemperatur
2) Poistoilmapuhaltimen
ja mahdollisten
ohjausvarusteiden
tulee selviytyä
under minst samma
tid som byggnadsdelars
brandmotståndstid,
exempelvis
60 minuter.
(palokestävyys)
kehittyneestä
seoslämpötilasta
vähintään
rakennusosien
Ur
nedanstående
tabell
kan
man
direkt
avläsa
aktuell
blandningstemperatur
utgående
palonkestävyysajan verran, esim. 60 min. Alla olevasta taulukosta näkee från
flödesandel.
Flödesandel bestäms
utifrån ventilationsflöde
(vid normal drift)
för anslutna
suoraan
seoslämpötilan,
joka perustuu
ilmamääräosuuteen.
Ilmamääräbrandceller.
I
ej
branddrabbade
brandceller
förutsätts
+20˚C.
I
branddrabbad
brandcell
osuudet perustuvat palo-osastojen kokonaisilmamäärään. Palo-osastoissa,
förutsätts
en
temperatur
enligt
standardbrandkurvan
(ISO
834).
joissa ei pala, lämpötila on +20 °C. Palo-osastossa, jossa palaa,
lämpötilan kehitys arvioidaan standardikäyrän mukaisesti (ISO 834).

3) Tulo- ja poistoilmaelimet on valmistettu palamattomasta materiaalista,
A2-s1,d0.
3)
Till- och frånluftsdon utförs av obrännbart material, A2-s1,d0.
4) Leimahduksen aikana, esim. ikkunoiden särkyessä, palavan huoneen palo4) I brandens
skedejoissa
t.ex. vidon
kollaps
av fönster,
sjunker brandtrycket
i
paine
laskee.övertända
Huoneissa,
normaali
kattokorkeus,
muodostuu
brandrummet. I rum med normal rumshöjd ges ett övertryck av ca 20 Pa vid tak. Om
n. 20 Pa:n ylipaine kattokorossa. Jos huone on erittäin korkea ja tuloilmarummet är mycket högt och tilluftsdonen är placerade i taknivå skall minsta totaltryck i
laitteet on asennettu kattoon, tulee yksittäisen palo-osaston tuloilmatilluftskanalen till enskild brandcell vara enligt följande:
kanavan alin kokonaispaine olla:
Rumshöjd 2.5 m, min 30 Pa.
huoneen kattokorkeus 2,5 m, min 30 Pa
Rumshöjd 5 m, min 40 Pa.
huoneen kattokorkeus 5,0 m, min 40 Pa
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5) Tee tarkistuslaskelma, etteivät palokaasut leviä poistoilmajärjestelmän
kautta. Poistoilmajärjestelmä voidaan mitoittaa niin, että yksittäisen
palo-osaston palopaine on max. 1500 Pa (huoneessa), mikäli laskelmat
eivät osoita pienempää palopainetta.
6) Poistoilmakoneen suodattimelle ja mahdolliselle LTO:lle asennetaan
ohituspelti (LTO:n jäätymissuoja pitää myös ohittaa/funktio poistaa. Ohituspelti/-kanava voidaan jättää asentamatta, jos laskelma vahvistaa sen)
tai asennetaan erillinen poistopuhallin sekä moottoripelti. Tarkoitus
on, ettei suodatin aiheuttaisi liian suurta ilmavirran vähennystä
suodattimeen jääneiden nokipartikkeleiden vaikutuksesta, jolloin
suodattimen painehäviö nousisi liian korkeaksi. Ohituspeltien toimintaa voi
ohjata esim. painevahdin avulla.
7) Tuloilmasäleikköä ei saa sijoittaa poistoilmasäleikköön tai ikkunaan
nähden siten, että poistuvat palokaasut pääsevät imeytymään tuloilmasäleikköön.
8) Tuloilmakanavassa välittömästi tuloilmapuhaltimen jälkeen sijaitseva
savuhälytin pysäyttää puhaltimet. Ohjauskäsky ei saa aktivoitua, jos palo on
aikaisemmin tunnistettu ilmastointijärjestelmässä olevissa palo-osastoissa.
Tämä lukitus saattaa perustella palokaasujen tunnistamista myös poistoilmajärjestelmässä. Tarkoitus on, että oikosulku, joka aiheuttaa välillistä palokaasujen leviämistä tuloilmasäleikön kautta, ei pysäyttäisi puhaltimia.
9) Alueilla, joilla on ennakoitavissa esim. kemiallisten aineiden
päästöriskejä, saatetaan rakennusluvan ehtona vaatia ilmastointijärjestelmän hätäkatkaisijan asentamista. Jos painikkeellinen hätäkatkaisija
asennetaan, se on merkittävä seuraavalla tekstillä: ”Ilmastointijärjestelmän
hätäkatkaisija, ei saa käyttää tulipalon aikana”. Painike on sijoitettava
sopivaan tilaan porrashuoneen yhteyteen.
10) Puhaltimien virransyöttö on asennettava siten, ettei palo ilmastointijärjestelmässä olevissa palo-osastoissa voi johtaa jännitteen katoamiseen.
Konehuoneessa voidaan käyttää kaapelia ilman erillistä luokitusta
edellyttäen, ettei ilmanvaihto konehuoneessa ole kytketty ko. IV-järjestelmän koneeseen. Sähkökeskustila, joka on kytketty samaan IV-järjestelmään, eristetään palo-/palokaasupeltien avulla. Vaihtoehtoisesti sähkökeskus voidaan varustaa erillisellä ilmastointijärjestelmällä.

7

BASIC–savurajoitin,
suunnitteluohje
Backströmningsskydd
BASIC
11) Ilmastointikanavat paloeristetään ja/tai asennetaan suojaetäisyydelle
palamiskykyisestä materiaalista palo-osaston rajaavan rakennusosan
läpiviennissä seuraavasti
10) Ventilationskanaler
brandisoleras vid genomföring i brandcellsskiljande byggnadsdelar

enligt
följande:
Poistoilmakanavat
Poistoilmakanavat paloeristetään sisäistä paloa vastaan EN 1366-1(duct B)
Frånluftskanaler
mukaisesti.
Frånluftskanaler brandisoleras för invändig brand enligt EN 1366-1(duct B).
Tuloilmakanavat
Tuloilmakanavat paloeristetään ulkoista paloa vastaan EN 1366-1(duct A)
Tilluftskanaler
mukaisesti.brandisoleras för utvändig brand enligt EN 1366-1(duct A).
Tillluftskanaler
SeKatso
exempelvis
VTT certifikat
VTT-C-6688-11. Frånluftskanaler
som samlingskanaler
kan
esimerkkinä
VTT-sertifikaatti
VTT-C-6688-11.
Poistoilmakanavat,
dimensioneras
för
blandningstemperatur
enligt
följande
tabell:
jotka toimivat yhdistelmäkanavina, voidaan mitoittaa oheisen taulukon
sekoituslämpötilan mukaisesti.

Taulukko 21.3.5:1
- osoittaa alinta paloluokkaa kanavan
paloeristykselle eri kanavan sekoituslämpötiloissa.

Mellan sprinklade brandceller kan den isolerande (I) förmågan reduceras eller utgå.
Jos paloalueet ovat sprinklattuja, voi eristysluokka (I) alentua tai poistua
kokonaan.
11) Schakt utformas och utförs i erforderlig brandteknisk brandklass.
12) Kuilut/kanavat asennetaan vaadittavaa paloteknistä luokkaa vastaaviksi.
Öppna
schakt kuilut,
med sluten
schakttopp
och schaktbotten
Avoimet
joissa
on suljettu
ylä-/alapää
Schakttopp,
schaktbotten
och
schaktväggar
utförs
i lägst brandteknisk
klass EI 60,EI60.
Kuilun rakenteet ovat palamatonta materiaalia,
alin paloluokka
obrännbart
material.
Brandteknisk
klass
EI
60
väljs
för
att
hindra
att
rumsbranden
tränger
Paloluokka EI60 on valittu, ettei mahdollinen kerrospalo pysty tunkeutumaan
inkuiluun.
i schaktet.
13) Palo-osastorajojen läpiviennit tiivistetään hyväksytyllä menetelmällä/
12) Genomföringar i brandavskiljande byggnadsdelar tätas med godkänd metod/material
materiaalilla, joka vastaa palo-osaston paloteknistä luokkaa.
motsvarande byggnadsdelens brandtekniska klass.
14) Ilmankäsittelykoneet sijoitetaan alimmassa paloteknisessä luokassa EI60
13) Luftbehandlingsaggregat
placeras
brandtekniskt
klassificerat
fläktrum
utfört med
IV-konehuoneeseen,
joka inom
on samaa
paloluokkaa
kuin
ympäröivät
tilat/
omslutande
byggnadsdelar
i
lägst
brandteknisk
klass
EI
60.
Notera
att
kanaler
inom
rakennusosat.
fläktrum,
frånluft,
kan
behöva isoleras beroende
på uppkommen
blandningstemperatur.
Huomaa,
että
konehuoneessa
sijaitsevat
poistoilmakanavat
joudutaan
Seehkä
tabell lämpöeristämään
i punkt 10.
riippuen ilman sekoituslämpötilasta.
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2.4 PERIAATTEELLINEN ILMANVAIHTOKAAVIO
2.4
PRINCIP CENTRALUTRUSTNING
(vaihtoehto
ohituskanavalle: erillispuhallin sekä moottoripelti)

Uppdragsnamn:

Backströmningsskydd BASIC
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3 TEORIA
Leviämisteoria
Palokaasujen leviämisen vaara on olemassa tulo- ja poistoilmajärjestelmissä,
jos järjestelmä palveleeBASIC
eri palo-osastoja. Leviäminen voi tapahtua järjestelmien
Backströmningsskydd
kautta palo-osastosta toiseen sekä samassa palosolussa sijaitsevien huoneiden
välillä. Palavassa tilassa syntyy ”palovirtaus”, terminen laajennus, suhteessa
aikayksikköön.
Tämä palon luoma virtaus on riippuvainen palon kehittymisen
3 TEORI
nopeudesta ja karkeasti laskien suhteessa huoneen tilavuuden neliöjuureen. TäSpridningsteori
män laajennuksen yhteydessä palavassa tilassa tapahtuu paineen nousua. Palon
Risk för brandgasspridning
föreligger
i såväl F-system
som FT(x)-system,
att systemet
aiheuttama
paine pakottaa
palokaasuja
kanavistoihin,
mikäförutsatt
vaikuttaa
paine- ja
betjänar
olika
brandceller.
virtaussuhteisiin siten, että palokaasuja voi levitä palosolujen välillä
ilmastointijärjestelmän
kautta.
I ett brandrum ger branden ett
”brandskapat flöde”, en termisk expansion per tidsenhet, kallas
förenklat brandflöde. Detta brandflöde är beroende av brandutvecklingshastigheten och grovt
räknat
proportionellt
mot roten
ur rumsvolymen.
I samband
med denna expansion sker en
Tätä
tapausta
voidaan
kuvata
yksinkertaisella
poistoilmanvaihtojärjestelmällä
tryckstegring
i
brandrummet.
Brandtrycket
pressar
in
brandgaser
i kanalsystemet,
vilket (pis(kuva 1). Kun palon aiheuttama paine nousee, paine pisteessä
A nousee
påverkarnormaalisti
tryck- och strömningsförhållanden,
så att brandgaser
kan spridas
teessä
alipaine). Rajatapauksessa
kanavan
paine mellan
on 0 -brandceller
”tasapainosvia
ventilationssystemet.
sa” puhaltimen alipaineen ja palopaineen välillä, mutta jos
palopaine
vielä nousee
A, palokaasut
leviämään
Fallet kan illustreras
med ettpisteessä
enkelt F-system
enligt figur 1.pääsevät
Med stigande
brandtryck stiger
toisiin
Käynnissä
voi
trycket palosoluihin.
i punkt A (undertryck
i normaloleva
drift). poistoilmapuhallin
I ett gränsfall blir trycket
0 –olla
”balans” mellan
tehokas
suojausmenetelmä,
koska
puhallin
kehittää
tuntuvan
alipaineen
fläkten och
brandtrycket – men stiger
trycket
i A ytterligare,
så sprids
brandgaser
till
kanavistoon.
främmande brandcell. Fläkt i drift vid F-system kan vara en effektiv skyddsmetod, icke minst
beroende på att uteluftsdonen ger avsevärd tryckavlastning.
kuva 1

Tulo- ja poistoilmajärjestelmä
Från- och tilluftsystem
Kuvassa 2 on esitetty periaatekuva palavasta huoneesta, jossa on tulo- ja
Figur 2 visar schematiskt ettPalon
brandrum
med FT-system.
i första
hand
poistoilmajärjestelmä.
aiheuttama
paineBrandtrycket
(ylipaine)påverkar
vaikuttaa
ensisijaisesti
tilluftskanalen.
Redan
vid
brandtryck
som
bara
är
en
bråkdel
av
det
som
ger
gränsfall
vid
Ftuloilmakanavaan. Palopaineen jo vastatessa vain murto-osaa erillispoistojärjessystem tränger
brandgaser baklänges
in i tilluftskanal
och sprids
till annantakaperin
brandcell. Observera
telmän
rajatapauksien
palopaineesta,
palokaasut
työntyvät
tuloilmasamtidigt
att
det
vid
FT-system
inte
finns
något
uteluftsdon
som
kan
begränsa
tryckstegringen.
kanavaan (vasten painetta) ja leviävät sitä kautta toiseen palo-osastoon.
Tilluftssystem är normalt känsliga för brandgasspridning. Kritiskt skede för brandgasspridning
är i brandens inledande skede då klimatskalet är intakt. Därefter sker en naturlig
Huom! Tulo- ja poistoilmajärjestelmissä ei ole huippuimuria, joka pienentäitryckavlastning då fönster går sönder. I det senare skedet begränsas övertryck vid tak till ca 20
si painetta. Tuloilmajärjestelmän kautta palokaasut pääsevät yleensä helposti
Pa och vid golv fås ett undertryck av ca -10 Pa. Tiden innan den naturliga tryckavlastningen
leviämään. Palokaasujen leviämisen kriittinen vaihe on palon alkuvaihe, jolloin
sker varierar med brandens tillväxthastighet.
tilan sisäinen ”kuori” on ehjä. Ikkunoiden rikkoutuessa tapahtuu luonnollinen
Vid en ”normal”
tillväxt sker
naturlig
tryckavlastning
inomkaton
ca 5-7 korkeudessa
min men vid en långsammare
paineen
aleneminen.
Tässä
vaiheessa
ylipaine
on n. +20 Pa
tillväxthastighet
kan
tryckavlastning
ske
betydligt
senare.
En
pyrande
brand
kan
ge
mycket rök
sekä alipaine lattian tasolla n. -10 Pa. Aika, ennen kuin tämä luonnollinen
paimen
utvecklar
i
gengäld
lite
värme
och
den
termiska
expansionen
(brandtrycket)
blir
neen aleneminen tapahtuu, riippuu palon kehittymisnopeudesta.
begränsad.

Tryckhöjningens storlek beror på rummets täthet och ventilationssystemets uppbyggnad i och
utanför brandrummet. Med stora tryckhöjningar i brandrummet ökar risken för
brandgasspridning till angränsande brandceller via ventilationskanalerna.
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Brandens effekt kan även begränsas av syrebrist i rummet. Därmed sjunker temperaturen och
brandflödet minskar.
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Palon kehittymisnopeuden ollessa ns. ”normaali”, luonnollinen paineen aleneminen tapahtuu n. 5 - 7 minuutissa, mutta hitaammalla kehittymisnopeudella
paineen aleneminen saattaa tapahtua huomattavasti myöhemmin.
Kytevä palo voi synnyttää runsaasti savua, mutta sen sijaan vähän lämpöä,
jolloin terminen laajentuminen (palon aiheuttama paine) jää alhaiseksi.
Palopaine riippuu huoneen rakenteellisesta tiiviydestä ja ilmastointijärjestelmästä palosolun sisällä sekä sen ulkopuolella. Palosolun suuri paineen nousu lisää
palokaasujen leviämisen varaa muihin tiloihin ilmastointikanavien kautta.
Tilan hapenpuute voi heikentää palon tehoa. Silloin lämpötila laskee ja
palovirtaus pienenee.

Backströmningsskydd BASIC
kuva 2

Backströmningsskydd BASIC

BASIC, funktion i FT-system
fläktar i drift
BASIC-toiminto
tulo- med
ja poistoilmajärjestelmässä,
I brandens
inledande ovat
skede, käynnissä.
när trycket i brandrummet blir större än mottrycket i
kun
puhaltimet
tilluftskanalen till brandrummet ”stänger” BASIC automatiskt och hindrar spridning av
brandgas
via tilluftssystemet
tillpalavan
annan brandcell,
se figur 3. Ingen
rökdetektering
behövskuin
vilket
Palon
alkuvaiheessa,
kun
tilan palopaine
kasvaa
suuremmaksi
innebär
att
stängningen
sker
momentant
med
tryckökningen
varför
detektionstiden
via
palavan
tuloilmakanavan
BASIC,tilan
funktion
i FT-system medvastapaine,
fläktar i drift BASIC ”sulkee” tuloilmakanavan
rökdetektorer helt saknar
betydelse.
automaattisesti
ja
estää
palokaasujen
leviämisenblir
tuloilmakanaviston
I brandens inledande skede, när trycket i brandrummet
större än mottrycket i
kautta
toiseen palosoluun
(kuva
3). Savuilmaisimia
eioch
tarvita,
tilluftskanalen
till brandrummet
”stänger”
BASIC automatiskt
hindrarvaan
spridning av
sulkeutuminen
tapahtuu
automaattisesta
palopaineen
(ylipaine)
takia,behövs vilket
brandgas via tilluftssystemet till annan brandcell, se figur 3. Ingen rökdetektering
jolloin
savuilmaisinjärjestelmän
viiveellä
ole enää merkitystä.
innebär
att stängningen sker momentant
medei
tryckökningen
varför detektionstiden via
rökdetektorer helt saknar betydelse.
kuva 3

I brandens övertända skede (exempelvis vid kollaps av fönster), sjunker brandtrycket i
brandrummet. I rum med normal rumshöjd ges ett övertryck vid tak av ca 20 Pa och vid golv
fås ett undertryck av ca -10 Pa. Således kommer trycket i tilluftskanalen till brandrummet att
vara större än trycket i brandrummet varför BASIC öppnar och tilluften återigen tillförs
brandrummet, se figur 4.
I brandens övertända skede (exempelvis vid kollaps av fönster), sjunker brandtrycket i
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BASIC–savurajoitin,
suunnitteluohje
Leimahduksen aikana (esim. ikkunoiden särkyessä) palavan huoneen
paine laskee. Huoneissa, joissa on normaali kattokorkeus, muodostuu
n. +20 Pa:n ylipaine katon rajaan ja n. -10 Pa:n alipaine lattiatasolla.
Näin ollen paine palavaan tilaan johtavassa tuloilmakanavassa tulee
olemaan korkeampi kuin
paine palavassa huoneessa. Tällöin BASIC avautuu
Backströmningsskydd
BASIC
ja tuloilmaa virtaa jälleen huoneeseen (kuva 4).

kuva 4

3.13.1JÄMFÖRELSE
BRANDSPJÄLL
VERTAILUMED
PALOPELTIIN
Backströmningsskydd

perinteinen
palopelti
 BASIC-takaisinvirtaussuoja
Lägre brandtryck ger mindre spridning viavs.
naturligt
läckage i byggnadsdelar
mellan olika
- brandceller.
BASICia käytettäessä poistoilma on käynnissä, jolloin palopaine on alempi
ja savukaasuja
vähemmän
muihinrespons
palosoluihin.
 Oberoende
styrningleviää
via rökdetektor
ger snabbare
och lägre risk för felfunktion.
Savuilmaisimien
tarpeettomuus
BASICia
käytettäessä
tarkoittaa
 Ingen kabeldragning eller elektromekanik.
nopeampaa
toimintaa
ja
pienempää
teknistä
virheriskiä.
 Ventilerar såväl brandrum som intilliggande brandceller.
BASIC ei tarvitse
sähköjohtoja
elektroniikkaa.
 - Brandtrycket
blir normalt
högre än vadtai
avskiljande
spjäll provas för d.v.s. > 300 Pa.
- BASICilla varustettu IV-järjestelmä palvelee sekä itse palosolua että
viereisiä tiloja.
- Palopaine on yleensä paljon suurempi kuin millä palopellit on testattu,
eli palopaine yli 300 Pa.
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