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Lyhyt kuvaus  

FIREKILL kuivasuutinyksikköä (OH-DPD) voidaan 

käyttää yhdessä OH-sarjan matalapainevesisumu-

suuttimien kanssa.  

OH-DPD-yksikkö asennetaan tyypillisesti märkä-
järjestelmiin, joissa putket altistuvat kylmälle, 
kuten laskut pakastinhuoneisiin tai vaakasuun-
taiset jatkot lämmittämättömille alueille, kuten 
parvekkeille kylmissä ilmasto-olosuhteissa.  

OH-DPD-yksikölle on tehty kattavat komponentti-
testit IMO Re. A.800 –dokumentissa kuvailtujen 
matalapainevesisumusuuttimille asetettujen vaa-
timusten mukaisesti. Testit on suoritettu ISO 
17025 akkreditoidussa laboratoriossa. 

Huomautus  

OH-DPD-yksiköt asennetaan ja huolletaan 
asiaankuuluvan OH-suuttimen suunnittelu-, 
asennus-, käyttö- ja huolto-oppaan (DIOM-
manuaali) sekä toimivaltaisen viranomaisen 
määrittelemien standardien mukaisesti. Muutoin 
laitteiden suorituskyky ja palontorjuntajärjes-
telmän toiminta saattaa heikentyä.  

OH-DPD-yksiköt asennetaan putkisto-osilla, jotka 
täyttävät OH-suuttimen DIOM-manuaalin 
vaatimukset. 

 

 

 

 

 

 

Yleinen kuvaus 

Minimi vedenpaine 4 bar 

Maksimi vedenpaine 16 bar 

K-arvo (metrinen) 
Riippuu suutinmallista 

(kts.taulukko alempaa) 

Mitat, painot ja materiaalit 

Malli L L1 L2 Paino* 

OH-DPD-150 197 mm 117 mm 150 mm 0,70 kg 

OH-DPD-300 347 mm 267 mm 300 mm 1,15 kg 

OH-DPD-450 497 mm 417 mm 450 mm 1,50 kg 

OH-DPD-600 647 mm 567 mm 600 mm 1,85 kg 

OH-DPD-750 797 mm 717 mm 750 mm 2,20 kg 

Runko Ruostumaton teräs 

Tulo Messinki NiSn pinnoituksella 

Tulosihti Ruostumaton teräs 

Sisäinen venttiili Messinki NiSn pinnoituksella 

Viim. messinkiosat NiSn pinnoitus 

Viim. RST-osat Luonnollinen 

Suutinten tiedot 

Suutinmalli 
K-arvo 

(metr.) 

Min. 

paine** 

Max. 

korkeus 

Hyväk-

synnät 

OH-VSO 16,7 8 Bar 5,00 m FM 

OH-OS 16,5 10,5 Bar 5,00 m FM 

OH-L2 14,5 6 Bar 5,00 m DnV-GL 

OH-L1 13,5 6 Bar 2,50 m DnV-GL 

OH-L0 7,0 6 Bar 2,50 m DnV-GL 

OH-CO 15,5 6 Bar 2,50 m DnV-GL 

OH-SWC 23,0 6 Bar 2,50 m DnV-GL 

OH-SW 12,5 6 Bar 3,00 m DnV-GL 

OH-PX1 (Car park) 23,0 6 Bar 5,00 m DnV-GL 

OH-PX1 (Storage) 23,0 9 Bar 2,50 m DnV-GL 

OH-CA 10,0 6 Bar 2,50 m DnV-GL 

OH-CA1 13,0 6 Bar 2,50 m DnV-GL 

*Kokonaispaino sisältäen OH-suuttimen. 

**Min.paine on suuttimelle määritelty minimi-

paine. Toimitettaessa OH-DPD-yksikön kanssa 

minimipaine kuivaputken sisääntulossa on 0,5 

baria suurempi putken painehäviön vuoksi. 
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OH-DPD kuvaus 

OH = OH-suuttimet ovat patentoituja automaat-

tisia puolipiilotettuja sumusuuttimia, jotka on tar-

koitettu asennettavaksi kiinteisiin matalapaine-

järjestelmiin. 

OH-DPD = Kuivasuutinyksikkö 

OH-DPD toimitetaan yhtenä koottuna ja tehdas-

testattuna yksikkönä (suutin + kuivaputki).          

OH-DPD on sarja eri pituisina toimitettavia 

kuivaputkiyksikköjä, jotka on saatavilla kaikilla 

VID Fire-Killin OH-sarjan automaattisilla sumu-

suuttimilla. OH-DPD on tarkoitettu asennet-

tavaksi märkäjärjestelmiin, joissa paineistetut 

vesiputket sijaitsevat pakkaselta suojatulla 

alueella, mutta suuttimia täytyy myös asentaa 

tiloihin, joissa lämpötila voi laskea alle 0ºC:n 

(esim. parvekkeet). 

OH-DPD koostuu ½”:n märkäputkiliitännästä, 

jonka yhteydessä on veden sulkuventtiili. Tähän 

on yhdistetty kuiva putki ja putken päähän 

normaali OH-suutin. Suuttimen aktivoituessa 

sulkuventtiili avautuu automaattisesti päästäen 

veden virtaamaan kuivaputkeen ja suuttimelle.     

OH-DPD-yksiköt on saatavilla kaikilla VID Fire-

Killin OH-suuttimilla sekä pendent- että 

sivusuutinasennuksiin. 

Varoitus: OH-DPD-yksiköt OH-suuttimella ovat 

nopean vasteen vesisumulaukaisuelementtejä. 

Varo vahingoittamasta yksikköä iskuilla. OH-

DPD-yksikköjä, jotka ovat pudonneet tai 

kärsineet muunlaisista iskuista, ei tule asentaa, 

vaikkei niissä olisikaan näkyviä vaurioita. 

Tällaiset yksiköt tulee palauttaa maahantuojalla 

tehdastestausta varten.   

Iskut voivat johtaa siihen, että yksikkö ei palon 

sattuessa toimi normaalisti tai että yksikkö 

laukeaa tahattomasti.   

 

 

OH-DPD-yksikköjä vastaanotettaessa: 

Yksikköjen saapuessa tulee tarkastaa, että ne 

ovat oikean pituisia asennuskohteeseen ja että 

OH-suuttimen malli ja laukaisulämpötila ovat 

ovat kohteen vaatimusten mukaiset. Lisäksi 

vastaanottajan tulee tarkastaa, että suutinten 

pakkaus on ehjä eikä OH-DPD-yksiköissä näy 

kuljetuksen jäljiltä näkyviä vaurioita.   

Varoitus: Jos pakkaus on vahingoittunut ja OH-

DPD-yksikössä on minkäänlaisia ulkoisia 

vaurioita, tulee yksikkö palauttaa 

maahantuojalle ja asentaa toinen OH-DPD-

yksikkö tilalle.   

OH-DPD-yksikön suojakorkkia ei pidä poistaa 

ennen kuin yksikkö on asennettu. OH-DPD-

yksiköt tulee ennen asennusta säilyttää 

puhtaassa kuivassa sisätilassa.  

Sovellukset ja sijainnit: 

OH-DPD ratkaisu soveltuu, mutta ei rajoitu, 

palosuojaukseen seuraavanlaisissa sovelluksissa 

ja sijainneissa: 

Pakastimet ja kylmävarastot, 

Autotallit ja lastausalueet, 

Parvekkeet, 

Muut tilat, joissa voi esiintyä alle 0ºC:n 

lämpötiloja. 

Varoitus: OH-DPD-yksikköjä ei pidä asentaa 

putkistoihin tai käyttää sovelluksissa, joissa voi 

ilmetä tärinää.  
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Asennus ja huolto: 

OH-DPD-yksikkö on täysin seurattavissa. Jokai-

sessa suuttimessa on yksilöllinen numerointi, joka 

on pysyvästi merkitty yksikön kiinnitysnippaan . 

Asentajan tulee kirjata muistiin yksiköiden asen-

nuspaikat numeroittain, jotta olisi mahdollista 

jäljittää yksikkö tarpeen vaatiessa. 

OH-DPD-yksiköt asennetaan OH-matalapainevesi-

sumusuuttimien kanssa. OH-suuttimet asenne-

taan noudattaen kyseisen suuttimen asennus-

ohjeita (kts. OH-suutinten DIOM-manuaali). OH-

DPD-yksikön kuivaputkiosa sijaitsee eristetyn 

katto- tai seinärakenteen läpi poratussa 

ø42+3mm:n reiässä. Kun OH-DPD-yksikkö on 

asennettu paikalleen ja liitetty märkä-

järjestelmään, täytetään kuivaputken ja reiän väli 

eristeellä.  

Huolehdi, että OH-DPD-yksikön “altistuspituus” 

on ohjeistuksen mukainen (kts. taulukko 1 sivulla 

4). 

Varoitus: Välttyäksesi epäpuhtauksilta 

putkistossa, poista pölykorkki OH-DPD-yksikön 

½”:n putkistoliitännän päältä vasta kun OH-

DPD-yksikkö on sovitettu seinässä tai katossa 

olevan reiän läpi ja juuri ennen kuin  se 

kiinnitetään putkistoon. 

Varoitus: Kohdista OH-DPD-yksikköä 

asennettaessa voimaa vain 36mm:n avainkoon 

kiinnitysnippaan ja käytä työhön 36mm:n 

kiintoavainta.   

Varoitus: Kerran asennettuja OH-DPD-yksiköitä 

ei tule asentaa uudelleen, ennen kuin ne on 

palautettu maahantuojalle tehdastarkistusta ja 

–testausta varten. 

 

Asennetun OH-DPD-yksikön käyttöönotto 

Asennuksen jälkeen, ennen kuin järjestelmä 

täytetään vedellä, OH-DPD-yksikön sijainti ja 

suuntaus tulee varmistaa, ja suutinosa tulee 

visuaalisesti tarkastaa asennuksessa sattuneiden 

näkyvien vahinkojen varalta. 

Tästä lähtien järjestelmän täyttö vedellä, ilmaus 

ja painetestaus suoritetaan kyseessä olevan OH-

suuttimen vaatimusten mukaisesti. OH-DPD-

yksikkö tarkastetaan vuotojen varalta. Mikäli 

merkkejä vuododsta löytyy, vesi suljetaan, 

vuotava yksikkö korvataan uudella ja palautetaan 

toimittajalle.     

Huolto ja kunnossapito: 

Varoitus: OH-DPD-yksikköä ei saa koskaan 

yrittää purkaa, huoltaa eikä korjata työmaalla 

tai verstaalla. 

Jos yksikössä ilmenee merkkejä vuodosta tai 

vaurioituneista osista, on se palautettava 

maahantuojalla tai VID Fire-Killille huoltotoi-

menpiteitä varten. 
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Sivusuutinasennus 

Sivusuuttimet asennetaan tyypillisesti 

ulkoilmaparvekkeille tai kohteisiin, joissa kattoon on 

rajoitettu pääsy. 

 

Pendent-asennus 

 
 

Yhteydenotto  

Saadaksesi lisätietoja FIREKILL OH-DPD-yksiköstä 
tai muista vastaavista tuotteista, ota yhteys 
maahan-tuojaan info@enexia.fi 

 

1 Altistuspituus 

Lämpötila, jolle 

suuttimet saattavat 

altistua 

Lämmitetyn alueen lämpötila 

5ºC 10ºC 20ºC 

Minimi altistuspituus 

5ºC 0 mm 0 mm 0 mm 

-1ºC 0 mm 0 mm 0 mm 

-10ºC 100 mm 25 mm 0 mm 

-15ºC 200 mm 75 mm 25 mm 

-20ºC 300 mm 100 mm 75 mm 

-25ºC 350 mm 150 mm 100 mm 

-30ºC 350 mm 150 mm 150 mm 

-35ºC 400 mm 200 mm 150 mm 

-40ºC 450 mm 250 mm 200 mm 

-45ºC 500 mm 300 mm 250 mm 

 

Tilaaminen 

Tilattaessa OH-DPD-yksikköä, pituuteen tulee 

huomioida seinän paksuus ja altistuspituus. 

OH-DPD-yksiköt toimitetaan 5 standardipituutena: 

Malli L Paino 

OH-DPD-150 150 mm 0,70 kg 

OH-DPD-300 300 mm 1,15 kg 

OH-DPD-450 450 mm 1,50 kg 

OH-DPD-600 600 mm 1,85 kg 

OH-DPD-750 750 mm 2,20 kg 

Pituuden lisäksi tilauksessa tulee määritellä suutinmalli 

ja laukaisulämpötila. Paino sisältää OH-suuttimen 

painon. 

Suutinmalli 
K-arvo 

(metrinen) 
Min. paine* 

Max. 

korkeus 

OH-VSO 16,7 8 Bar 5,00 m 

OH-OS 16,5 10,5 Bar 5,00 m 

OH-L2 14,5 6 Bar 5,00 m 

OH-L1 13,5 6 Bar 2,50 m 

OH-L0 7,0 6 Bar 2,50 m 

OH-CO 15,5 6 Bar 2,50 m 

OH-SWC 23,0 6 Bar 2,50 m 

OH-SW 12,5 6 Bar 3,00 m 

OH-PX1 (Pysäköintitalo) 23,0 6 Bar 5,00 m 

OH-PX1 (Varasto) 23,0 9 Bar 2,50 m 

OH-CA 10,0 6 Bar 2,50 m 

OH-CA1 13,0 6 Bar 2,50 m 

 

mailto:info@enexia.fi

