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Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet 

Tämä asennus-, käyttö- ja huolto-ohje koskee Tikli-savunpoistoluukkua. Savunpoistoluukku on tasakat-

toinen ja sen avausmekanismina on nivelvarsiavaaja. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeen noudattaminen, 

on edellytys luukun takuun säilymiselle.  

Tikli-savunpoistoluukun tarkoitus on poistaa rakennuksesta tulipalossa muodostuva savu ja lämpö, jotta 

ihmisten poistuminen palotilanteessa ei vaarannu ja että sammutus- ja pelastushenkilökunnan toiminta 

on mahdollista. Tikli-savunpoistoluukkua voidaan käyttää myös päivittäiseen tuuletukseen. Tuuletus-

ominaisuutta ei saa käyttää navakalla tuulella. Voimakkaat puuskaiset tuulet voivat aiheuttaa savunpois-

toluukun rikkoutumisen. 

Savunpoistoluukku voidaan asentaa katoille, joiden kaltevuus on maksimissaan 15°. Mikäli luukku sijoi-

tetaan katolle harjansuuntaisesti, tulee saranoiden olla kannen yläreunassa. Savunpoistoluukkujen ja-

lustan korkeus tulee valita siten, että luukkujen kansi jää vähintään 400 mm kattopinnan yläpuolelle. 

Tällöin katolle kinostuva lumi ei estä luukku avautumasta. Mikäli jalustan korkeus on alle 700 mm katto-

pinnasta, tulee savunpoistoluukku varustaa putoamissuojalla. Tikli-savunpoistoluukun putoamissuoja 

toimii myös murtosuojaverkkona. 

 Asennuksessa tulee aina huomioida kantavien rakenteiden sekä katevalmistajan ohjeistus asennuk-

seen. 

 

 

 



    Asennusohje  2 (4) 

 

    1.12.2022 

Tikli Group Oy  Vaihde 0207 609 250 

Yhdystie 40   myynti@tikli.com 

62800 Vimpeli  www.tikli.com 

Asennusohje  

Luukun nostaminen katolle ja siirtäminen katolla  

Savunpoistoluukkuja voidaan siirtää ja nostaa joko trukilla tai nostoliinoilla. Käytettäessä nostoliinoja tu-

lee varmistua, ettei liinat vahingoita kannen reunoja.  

Luukun kiinnittäminen kattoon 

Savunpoistoluukun jalka kiinnitetään kattoon käyttämällä kulmarautoja. Kulmarautoja tulee olla 6 kap-

paletta savunpoistoluukkua kohden. Jokainen kulmarauta kiinnitetään jalustaan 4 kappaleella 4,2x25 po-

raruuveilla (eivät sisälly toimitukseen).  

Kiinnitysruuvi kantavaan rakenteeseen valitaan rakenteen materiaalin mukaan (eivät sisälly toimituk-

seen) 

• betoni 6 kpl HILTI HPS-1 6/5x30 

• puu 6 kpl puuruuvi 5x50 

• teräspelti 6 kpl itseporautuva 5,5x25 

Mikäli luukku on tarve avata kiinnittämisen aikana, avaa luukku käyttämällä kannen ja jalan välistä tule-

vaa testikaapelia ja 18-48 A akkua.  

Vältäthän kannen avaamista kovalla tuulella yliavautumisen estämiseksi.  

Luukun sähköliitäntä 

Luukku liitetään savunpoistokeskukseen käyttämällä palonkestävää virransyöttökaapelia rakennuksen 

sähkösuunnitelman mukaisesti. Sähkötyöt saa suorittaa ainoastaan pätevä sähköasentaja.    

Avausjärjestelmä tulee aina kytkeä luukuussa olevan rasian liittimien 1 ja 2 kautta (LIP, elektroninen vir-

ranrajoitin). Poista testijohto ennen varsinaisen syöttökaapelin asennusta. Itse moottorissa ei ole virran-

rajoitinta tai ylijännitesuojaa ja moottori vaurioituu, mikäli LIP-rajoitin ohitetaan. Mikäli kaapelin kytke-

misessä on paksuuden vuoksi ongelmia, voidaan kytkentä suorittaa lisävarusteena myytävässä jakorasi-

assa. 
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Avausjärjestelmää voidaan käyttää vain 24 VDC tai 48 VDC jännitteellä. Käytettäessä luukkua 24 VDC 

jännitteellä luukun virrantarve on 4 A ja 48 VDC jännitteellä 2 A.  

Koekäyttö 

Savunpoisluukku tulee koekäyttää savunpoistolaitteistojen asennusten valmistuttua. Luukun tulee avau-

tua savunpoistopainikkeesta 60 s aikana avauskulmaan 160°. 

Pellitys 

Tikli-savunpoistoluukkuun on saatavilla lisävarusteena vesipellitykset.  
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Käyttöohje  

Savunpoistoluukkua ohjataan erillisellä savunpoistokeskuksella. Savunpoistokeskusta käytetään keskuk-

sen käyttöohjeiden mukaan. 

Mikäli luukkua halutaan käyttää myös tuulettamiseen, tulee tätä varten asentaa erilliset tuuletuspainik-

keet. 

Savunpoistoluukun ohjaamiseen käytettävät laitteet tulee tilata erikseen. 

Huomaathan, ettei murtosuojakaltereita ole tarkoitettu työskentely tasoksi ja niiden päällä työskentely 

on kielletty. 

Tarkastus- ja huolto-ohje  

Viranomaisten määräämät varusteet ja laitteet on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tar-

kastettava asianmukaisesti, Pelastuslaki 12 §. Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa, että savunpoistolait-

teet ovat toimintakunnossa ja huolletaan sekä tarkastetaan määräysten mukaan. 

 Savunpoistolaitteiden käytöstä ja huollosta vastaa nimetty henkilö, jolla on riittävä koulutus ja ammat-

titaito kiinteistössä olevien savunpoistolaitteiden kunnossapitoon. Vuosihuollot ja -tarkastukset tulee 

teettää savunpoistotekniikkaan erikoistuneella huoltoliikkeellä. Vastuuhenkilöiden yhteystiedot on hyvä 

kiinnittää savunpoistokeskuksen yhteyteen. 

Savunpoistolaitteet on tarkistettava ja huollettava määräajoin, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuo-

dessa. Vuositarkastuksista on pidettävä päiväkirjaa. Savunpoistoon huoltoon, korjauksiin ja muutostöi-

hin liittyvät asiakirjat tulee säilyttää helposti saatavilla olevasta paikasta, kuten ohjauskeskuksen yhtey-

dessä. 

Puolivuotis- ja vuositarkastus ja -huolto 

• Tarkastele silmämääräisesti savunpoistoluukun kunto. Jos havaitset puutteita, tee tarvittavat kor-

jaukset.  

o Tiiveys 

o Kytkennät 

o Korroosio 

o Avauslaitteen kunto ja kiinnitysten kireys 

• Tarkista opasteiden kunto ja ohjeistuksen ajanmukaisuus. 

Savunpoistokeskukseen liittyvät huolto- ja tarkastustoimenpiteet on suoritettava näiden toimenpiteiden 

lisäksi keskuksen toimittajan esittämän ohjeistuksen mukaan. 

Takuu 

Savunpoistoluukkujen takuuaika on 2 vuotta edellyttäen, että kaikkia huolto-ohjeita on täysimäärin 

noudatettu.  


