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Jatkuvatoiminen  
päästömittausjärjestelmä  
alle 50 MW polttolaitoksille

Valtioneuvoston asetusta 750/2013 
ympäristönsuojeluvaatimuksista 
on sovellettu 1.11.2013 alkaen polt-
toaineteholtaan alle 50 MW:n ener-
giantuotantoyksiköihin. Asetusta 
sovelletaan seuraaviin 
energiantuotantoyksiköihin:
• polttoaineteholtaan 5 – 50 MW 

energiantuotantoyksiköt
• polttoaineteholtaan 1 – 5 MW 

energiantuotantoyksiköt, jos 
yksikkö sijaitsee samalla lai-
tosalueella muiden yksiköiden 
kanssa ja niiden yhteenlaskettu 
polttoaineteho ylittää 5 MW tai 
on muutoin osa ympäristönlu-
van varaista toimintaa

Uusille polttolaitoksille asetusta 
sovelletaan heti ja olemassa 
oleville laitoksille asetukset tulevat 
voimaan ympäristöluvan tarkas-
tuksen yhteydessä tai viimeistään 
1.1.2018.

Asetuksen mukaisesti yli 5 MW:n 
energiantuotantoyksiköissä 
on mitattava jatkuvatoimisesti 
happea ja hiilimonoksidia kun 
polttoaineena on kiinteä mate-
riaali. Lisäksi uusilla kiinteää 
polttoainetta tai raskasta polt-
toöljyä käyttävillä laitoksilla on 
seurattava jatkuvatoimisesti hiuk-
kaspäästötasoja.

Suomi Analytics Oy:n PIPO-
päästömittausjärjestelmä on 
rakennettu täyttämään asetuksen 
750/2013 vaatimukset. Järjestelmä 
sisältää kaikki tarvittavat mit-
taukset asiakkaan tarpeisiin 
räätälöitynä sekä dokumentoin-
nin. Tarvittaessa pakettiin voidaan 
yhdistää käyttöönotto, koulutus 
sekä huoltosopimus.
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Tekniset tiedot

Mittausalueet:
• CO: 0-500…2500 ppm
• O2: 0-25 %
• Pöly:  
  - 0-25/50/100 % OP
  - 0–0.2 / 0.4-1.6 Ext
  - 0-160 mg/m3

Mittausperiaate:
• CO: NDIR (Non Dispersive 

Infra Red)
• O2: Elektrokemiallinen/

paramagneettinen
• Pöly:
  - Optinen
  - Tribosähköinen

Näytteenkäsittely:
• Näytteenjäähdytin
• Suodatin
• Kosteushälytin
• Kondenssinpoisto

Analysaattorikaappi:
• K x L x S: 1012 x 600 x 473 tai 

1800 x 600 x 600
• Kokonaisjärjestelmän paino:  

n. 90 kg

Lämmitetty näytelinja:
• Pituus asiakkaan tarpeiden 

mukaan
• Itsesäätyvä
• 6 mm PTFE

Lämmitetty näytesondi:
• Laippa: DN65 / PN 6
• Paino: 10 kg
• Putken pituus: 500/1000 mm
• Itsesäätyvä lämpötila

Suojausluokka:
• IP55

Virrankulutus:
• 230 VAC, 50 Hz
• 1000 W

Kommunikaatio:
• 4-20 mA analogiset signaalit
• Optiona:
  - Modbus
  - Profibus jne.

Järjestelmä sisältää seuraavat  
komponentit:
• Analysaattori CO- ja O2  

–mittauksiin asiakkaan 
tarpeiden  mukaan

• Näytteenkäsittelyjärjestelmä 
täysin integroituna

• Analysaattorikaappi
• Näytteenottosondi
• Lämmitetty näytelinja
• Pölymittaus (optio)


