
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET 



Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet 
Tämä asennus-, käyttö- ja huolto-ohje koskee Tikli-savunpoistoluukkua. Savunpoistoluukku on 
tasakattoinen ja sen avausmekanismina on moottoritoiminen 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. 
Tuuletusominaisuutta ei saa käyttää navakalla tuulella. Voimakkaat puuskaiset tuulet voivat 
aiheuttaa savunpoistoluukun rikkoutumisen.  
  
Savunpoistoluukku voidaan asentaa katoille, joiden kaltevuus on maksimissaan 15°. Mikäli luukku 
sijoitetaan katolle harjansuuntaisesti, tulee saranoiden olla kannen yläreunassa. 
Savunpoistoluukkujen jalustan 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 kattopinnasta, tulee savunpoistoluukku varustaa putoamissuojalla. Tikli-
savunpoistoluukun putoamissuoja toimii myös murtosuojaverkkona.  
   
Asennuksessa tulee aina huomioida kantavien rakenteiden sekä katevalmistajan ohjeistus 
asennukseen.  

 

Asennusohje 
 

Luukun nostaminen katolle ja siirtäminen katolla   
 
Savunpoistoluukkuja voidaan siirtää ja nostaa joko trukilla tai nostoliinoilla. Jotta nostoliinat eivät 
vahingoita kannen reunaa, tulee liinoilla nostettaessa käyttää nostopalkkia. Nostopalkki ei sisälly 
toimitukseen.   
  

Luukun kiinnittäminen kattoon  
 
Savunpoistoluukun jalka kiinnitetään kattoon kulmaraudoilla. Kulmarautoja tulee olla 6 kappaletta 
savunpoistoluukkua kohden. Jokainen kulmarauta kiinnitetään jalustaan 4 kappaleella 4,2x25 
poraruuveilla, eivät sisälly toimitukseen.   
 
Kiinnitysruuvi kantavaan rakenteeseen valitaan rakenteen materiaalin mukaan, eivät sisälly 
toimitukseen.   

 betoni 6 kpl HILTI HPS-1 6/5x30  
 puu 6 kpl puuruuvi 5x50  
 teräspelti 6 kpl itseporautuva 5,5x25  



Luukun avaaminen  
 
Poista luukun ympärillä oleva pakkausside. Luukun moottori ei ole paikallaa, joten kansi voidaan 
nostaa käsin ylös. Varo kannen yliavautumista. Vältäthän kannen avaamista kovalla tuulella, 
yliavautumisen estämiseksi. 

 

Avauslaitteen asennus  
  
Koeavaa luukku ja tarkista, että luukku aukeaa 160°. Mikäli avauma jää liian pieneksi, säädä alapään 
rajoittajan paikkaa saavuttaaksesi haluttu kulma. 
 

Moottorin sähköasennukset  
 
Moottorin virtakaapeli tulee kytkeä jalustassa olevaan rasiaan. Luukku liitetään 
savunpoistokeskukseen käyttämällä palonkestävää virransyöttökaapelia rakennuksen 
sähkösuunnitelman mukaisesti. Sähkötyöt saa suorittaa ainoastaan pätevä sähköasentaja.   
   
Koekäyttö  
 
Savunpoisluukku tulee koekäyttää savunpoistolaitteistojen asennusten valmistuttua. Luukun tulee 
avautua savunpoistopainikkeesta 60 s aikana avauskulmaan 160°.  
  
Pellitys  
 
Tikli-savunpoistoluukkuun on saatavilla lisävarusteena vesipellitykset.   
 

Asennuksen varotoimenpiteet  
 
Savunpoistoluukun asennuksen jälkeen on välittömästi asennettava myös moottori 
käyttölaitteineen. Tämä toimenpide on tärkeä, jotta kansi ei pääse avautumaan tuulen 
vaikutuksesta. Jos asennusohjetta tai -järjestystä ei noudateta, savunpoistoluukku saattaa 
vaurioitua ja muuttua toimintakelvottomaksi.   
  
Moottorin kansipultin liikaa kiristystä tulee välttää (kiristys sopivan tiukalle riittää). Kannen 
avautuminen voi muussa tapauksessa estyä.   
  
Sähkötöitä saa suorittaa ainoastaan pätevä sähköasentaja.     
 

Käyttöohje   
 
Savunpoistoluukkua ohjataan erillisellä savunpoistokeskuksella. Savunpoistokeskusta käytetään 
keskuksen käyttöohjeiden mukaan.  
  
Mikäli luukkua halutaan käyttää myös tuulettamiseen, tulee tätä varten asentaa erilliset 
tuuletuspainikkeet.  
  
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 
tarkastettava asianmukaisesti, Pelastuslaki 12 §. Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa, että 
savunpoistolaitteet ovat toimintakunnossa ja huolletaan sekä tarkastetaan määräysten mukaan.  
   
Savunpoistolaitteiden käytöstä ja huollosta vastaa nimetty henkilö, jolla on riittävä koulutus ja 
ammattitaito 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 
vuodessa. Vuositarkastuksista on pidettävä päiväkirjaa. Savunpoistoon huoltoon, korjauksiin ja 
muutostöihin liittyvät asiakirjat tulee säilyttää helposti saatavilla olevasta paikasta, kuten 
ohjauskeskuksen yhteydessä.  
 

Puolivuotis- ja vuositarkastus ja -huolto  
 

 Tarkastele silmämääräisesti savunpoistoluukun kunto. Jos havaitset puutteita, tee 
tarvittavat korjaukset.   

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.   
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