
SAVUNPOISTON  
OHJAUSJÄRJESTELMÄT

JIS-Automation Oy



JIS-AUTOMATION OY valmistaa savunpoiston 
ohjausjärjestelmiä räätälöidysti aina kohteen 
tarpeiden mukaan. Järjestelmällämme saa 
ohjattua kaikkia savunpoistoon liittyviä lait-
teita, kuten puhaltimia, luukkuja, ikkunoita tai 
ovia yms. Tarvittaessa 24VDC-laitteille akku-
varmennus.

Viemme asiakkaaltamme yhden murheen 
pois ja otamme projektin kokonaisuudessaan 
haltuumme. Järjestelmä toteutetaan aina 
työkuvasuunnitteluineen ja me hoidamme 

järjestelmän yhteensovittamisen ja toimintaan 
saattamisen. 

Lähdemme projekteihin mukaan mieluiten 
mahdollisimman hyvissä ajoin ja autamme 
löytämään parhaimman mahdollisen ratkaisun 
kokonaisuudelle. 

JIS-Automation Oy tarjoaa mielellään savun-
poiston ohjausjärjestelmän kaapelointeineen ja 
kytkentätöineen, sillä meillä on yrityksessämme 
yli 70 asentajaa ympäri Suomea.

JIS-AUTOMATION OY on vankan aseman saavuttanut, vuonna 2001 
perustettu automaatio- ja sähköalan yritys. Olemme erikoistuneet 

haastaviin teollisuus- ja kiinteistöautomaatioprojekteihin.

Toimitamme järjestelmät kokonaisratkaisuna aina kaapeloinnista 
ohjelmointiin ja käyttöönottoon. Kokonaistoimitus pitää sisällään 
myös suunnittelun, keskusvalmistuksen, asennukset ja kytkennät. 

Toteutamme projektit yhteistyössä palokonsulttien, sekä 
paloviranomaisten kanssa.

Savunpoiston asiantuntija



JIS-savunpoistojärjestelmät:
• Suunnittelu (työkuvasuunnittelu, pääkaaviot, 

piirikaaviot, layoutit, järjestelmäkaaviot ym.)

• Keskusvalmistus

• Laukaisujärjestelmät joko kosketusnäytöillä 
tai perinteisillä nokkakytkimillä

• Projektin hoito ja yhteensovittaminen 
(viranomaishyväksytykset ja tarkastukset ym.)

• Ohjelmointi

• Käyttöönotto

• Käytönopastukset

• Meiltä myös vakiokeskukset sekä  
avaajalaitteet

SUUNNITTELEMME kiinteistön savunpoistoon 
liittyvän ohjausjärjestelmäkokonaisuuden pro-
jektille luotujen savunpoistosuunnitelmien pe-
rusteella. Olemme yhteydessä suunnittelijoihin 
ja paloviranomaisiin laadukkaan järjestelmäto-
teutuksen varmistamiseksi. Sovitamme myös 
kaikki järjestelmään liittyvät laitekokonaisuudet 
yhteen.

Toimituksemme sisältää kaikki savunpoiston 
laukaisu- sekä ohjauskeskukset, jotka ovat 

omaa JSPOK-tuoteperhettämme. Järjestelmien 
toteutus yhdistelmäkeskuksilla, joissa puhal-
lin-/laitelähdöt, sekä ohjauslogiikka sijaitsevat 
samassa keskusrakenteessa. 

Savunpoistojärjestelmät suunnitellaan ja 
valmistetaan korkealaatuisilla komponenteilla 
asiakkaan erityisvaatimusten ja voimassa ole-
vien standardien mukaisesti. Teollisuustason 
komponentit takaavat, että järjestelmä toimii 
luotettavasti ja tarkoituksenmukaisesti kaikissa 
tilanteissa.

AUTOMAATIOTA KIINTEISTÖJEN 
JA TEOLLISUUDEN TARPEISIIN

• Oma suunnittelu- ja  
ohjelmointiosasto

• Oma keskusvalmistus
• Omat kenttäasentajat
• Oma projektin hoito

Luotettavat savunpoistoratkaisumme ovat olennainen 
osa kiinteistöjen turvallisuutta ja tekniikkaa.

Lue lisää: jis.fi



Nokia Arena, Tampere
• Väyläpohjainen ohjausjärjestelmä
• Redundanttinen väylä
• Kahdennettu laukaisukeskus  

kosketusnäytöillä
• Valvomojärjestelmä

Mall of Tripla, Helsinki
• Väyläpohjainen ohjausjärjestelmä
• Redundanttinen väylä
• Kaksi kosketusnäytöillä varustettua 

toisistaan riippumatonta laukaisukeskusta
• Valvomojärjestelmä

VSHP Bothnia High 5 -sairaala, 
Vaasa
• Väyläpohjainen ohjausjärjestelmä
• Redundanttinen väylä
• Kahdennettu laukaisukeskus 

kosketusnäytöillä
• Järjestelmässä erillinen valvomo

Muutamia referenssejämme

Ota rohkeasti yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää!

Laite- ja ohjauskeskusmyynti
Joni Valkama
joni.valkama@jis.fi
+358 (0) 400 870 249

Jukka Valkama
jukka.valkama@jis.fi
+358 (0) 400 789 789

Savunpoistojärjestelmät
Mikko Laitila
mikko.laitila@jis.fi
+358 (0) 50 557 1117

Toimistojemme (Pirkkala, Helsinki, Turku ja 
Jyväskylä) yhteystiedot löydät sivuiltamme.

Asiakaspalvelu
info@jis.fi
Vaihde: +358 (0) 10 327 8730

jis.fi


