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TOKsET LITHIUM COLLECTOR 

SHOP
myymälämalli

Tämä malli on tarkoitettu kaikkiin myymä
löihin, jotka myyvät laitteita, joissa käytetään 
litium akkuja. Myymälämalli on suunniteltu 
toimimaan Recser Oy.n kuljetustoiminnan 
kanssa. Myymälämalliin sopii yksi Recser Oy:n 
110 L kuljetustynnyri. Automaattinen alku
sammutin on asennettu suojakaapin yläosaan.

Tekniset tiedot
Mitat: leveys 570 mm; korkeus 1100 mm; 
syvyys 570 mm
Tilavuus 360 L
Liikuteltavuus: valmius haarukkanostin ja/tai 
pumppukärry
Materiaali: polttomaalattu kuumasinkitty teräs
Liikuteltavuus: 4 kpl pyörää, joista 2 kpl lukit
tavissa
Ovet: ovissa palonauha + 1000 °C

Vahvistettu vankkarakenteinen hyllykkö, joka kestää 
raskaidenkin litiumakkujen painon. Soveltuu sähkö
työkalujen, sähköpotkulautojen, sähköpolkupyörien 
ja muiden litumakkujen varastointiin hyllykössä.

LIsÄVARUsTE  
sHOP JA sTORAGE 1 MALLEIHIN

Myymälämalliin sopii yksi Recser Oy:n 
110 L kuljetustynnyri.



TOKsET LITHIUM COLLECTOR 

STORAGE 1
siirrettävä varastomalli

Tämä malli on tarkoitettu kaikille toimijoille, 
jotka käsittelevät suuria määriä akkuja ja eten
kin yhtiöille, joiden toiminnassa käytetään suu
rikokoisia akkuja, kuten sähkötyökalut, sähkö
potkulaudat, sähköpolkupyörät ja vastaavat.

Varastointimalliin mahtuu kaksi kappaletta 
Recser Oy:n 110 L kuljetustynnyriä. Koska tyn
nyrit, joissa on sekä akkuja että vermikuliittia, 
ovat raskaita, on tämän mallin pohjassa laa
keroitu liukupinta siirtojen helpottamiseksi. 
Automaattinen alkusammutin on asennettu 
suojakaapin yläosaan.

Tekniset tiedot

Mitat: leveys 1100 mm; korkeus 1150 mm; 
syvyys 650 mm

Tilavuus 695 L

Liikuteltavuus: valmius haarukkanostin ja/tai 
pumppukärry

Materiaali: polttomaalattu kuumasinkitty teräs

Ovet: ovissa palonauha + 1000 °C

Sokkelissa on vakiona valmius helppoon siirrettävyyteen Kahvat ja salvat on suunniteltu kestämään vuosikymmeniä

FirePro -sammutusjärjelmän varoitus- ja ohjetarra

Storage 1:een sopii kaksi 
Recser Oy:n 110 L kuljetus-
tynnyriä.



TOKsET LITHIUM COLLECTOR 

STORAGE 2
kiinteä varastomalli

Kiinteä varastomalli on tarkoitettu suurempien 
litiumakkumäärien välivarastointiin. Kiinteä 
LIthium Collector Storage 2 on VTT:n palotes
taama kaksoispellitetty malli, jossa on välitäyt
teenä paloneristyskerros. Palotestattu E30. So
veltuu sähkötyökalujen, sähköpotkulautojen, 
sähköpolkupyörien ja muiden litiumakkujen 
varastointiin hyllykössä. Lisäturvana auto
maattinen alkusammutin.

Tekniset tiedot

Mitat: leveys 1165, korkeus 2065, syvyys 485 
mm

Tilavuus 2145 L

Liikuteltavuus: kiinteä suojakaappi

Materiaali: polttomaalattu kaksinkertainen 
sinkitty teräs, paloeriste

Hyllyt: säädettävät vahvistetut teräshyllyt, 
jotka kestävät raskaidenkin litiumakkujen 
painon.

Säädettävät vahvistetut teräshyllyt



Tokset Lithium Collectoreissa on sisään asennettuna automaattinen alkusammutin; Euroopan 
patentti (European Patent EP3375495); hyödyllisyysmalli FI 11640. Lithium Collectoreihin on 
valittu FirePro sammutusjärjestelmä. Sammutekaasu on ympäristöystävällinen eikä aiheuta ih
misille terveyshaittaa.

– MUKANA AINA AUTOMAATTINEN ALKUsAMMUTIN
LITHIUM COLLECTOR 

Laukaisin FPC-5 V2

aktivointilämpötila 80 °C

pariston vaihtoväli 1 vuosi

pariston tarkistus 6 kk välein

merkkivalo osoittaa pariston vaihtotarpeen

sammuttimet aktivoituu sähköimpulssilla (paristo) 3-4 seC

aerosoli

sammutteen purkautumisaika 5 - 10 seC

estää uudelleen syttymisen 30 min

paloluokat a, B, C, F

laatusertiFikaatit

LitHium COLLeCtOR maLLit
sHOP stORage 1 stORage 2

tilavuus 360 l 695 l 2145 l
Fp tyyppi FP-100s FP-200s FP-500s
paino 1,37 kg 1,84 kg 3,34 kg
sammute 100 g 200 g 500 g

EUROOPPA PATENTTI
Tokset oy:n paloturvan tuotekehitykselle on myönnetty patentti, joka kattaa impulssisammuttimen asennuk-

sen suljettuun säiliöön (European patent EP3375495). Tuotekehitystyö jatkuu ja tuotevalikoima laajenee. 

Paloturva on myös keskeinen osa Tokset roska- ja tuhka-astioissa, 
KATsO WWW.TOKsET.COM JA ERILLINEN EsITE.



EHKÄISE ENNALTA  
LITIUMAKKUPALOJEN VAARAT!

LITIUM AKKUJEN TURVALLINEN sÄILYTYs
Litiumakut ja paristot muodostavat vakavan palovaaraan, koska mahdolliset palot muodosta
vat tappavia myrkkykaasuja ja ovat erittäin vaikeasti sammutettavia, 
 • palamislämpötila on korkea
 • palamisen aikana syntyy myös räjähdyksiä
 • tukahduttaminen ei riitä, sillä yhtenä palamistuloksena on lisähappi.
Siksi on tärkeätä, että akut varastoidaan turvallisesti suojakaappiin, joka on varustettu auto
maattisella alkusammuttimella.

TOKsET LITHIUM COLLECTOR  
ON PALOTEsTATTU 
SPEK (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö) 
lausunto 13.3.2018 ” Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestön näkemyksen mukaan tällaista 
metallista astiasuojaa voisi käyttää litiumakku
jen kierrätyspisteissä. Turvallisen astiasuojan 
lisäksi on oleellista kouluttaa kierrätyspisteistä 
huolehtivat henkilöt niin, että he hallitsevat 
myös oikeat alkusammutustoimenpiteet ja 
suojautumisen akkupalossa syntyviltä haitalli
silta savukaasuilta.”

Paloinsinööritoimisto Uudenmaan Paloturva 
Oy lausunto 9.3.2018 ” Tässä raportissa esitetyt 
polttokokeet osoittavat, että käytettäessä au
tomaattisia alkusammuttimia Tokset Lithium 
Collector suojassa estetään syttyneen palon 
kehittyminen täyteen vaiheeseen. Palo havai
taan nopeasti eikä palo ehdi kehittyä täyden 
palon vaiheeseen. Suoja todettiin polttoko
keissa tiiviiksi ja se esti palossa muodostuvi
en fluorivetyä ja/tai muita myrkyllisiä kaasuja 

sisältävien palamistuotteiden leviämisen kaa
pin ulkopuolelle.”

Palotestit ja lausunnot löytyvät osoittees-
sa www.tokset.com

EUROOPAN TURVAMÄÄRÄYKsET

CFPAEurope (The Confederation of Fire Pro
tection Associations Europe) on koko maan
osan kattava Pelastusalan organisaatio, jonka 
Suomen jäsen on SPEK. Järjestö julkaisee turva
ohjeita, jotka velvoittavat kaikkia jäsenvaltioita. 
Tällä hetkellä CFPA:ssa käydään asiantuntijoi
den kesken vilkasta keskustelua litium akkujen 
aiheuttamasta uhkasta liittyen akkujen valmis
tukseen, turvallisuuteen, kuljetukseen, varas
tointiin, käyttöön ja lataukseen. Odotettavissa 
on, että CFPA Europe tulee julkaisemaan myös 
litium akkuja koskevat ohjeet, jotka sitten hei
jastuvat jäsenmaiden lainsäädäntöön. Tokset 
Lithium Collector täyttää tulevan lainsäädän
nön vaatimukset. Litium akut tulee jo nyt suo
jata asianmukaisesti ja niiden kierrätysohjeita 
on ehdottomasti noudatettava.

EUROOPPA PATENTTI
Tokset oy:n paloturvan tuotekehitykselle on myönnetty patentti, joka kattaa impulssisammuttimen asennuk-

sen suljettuun säiliöön (European patent EP3375495). Tuotekehitystyö jatkuu ja tuotevalikoima laajenee. 

Paloturva on myös keskeinen osa Tokset roska- ja tuhka-astioissa, 
KATsO WWW.TOKsET.COM JA ERILLINEN EsITE.



PALOMEsTARIN OHJEITA:
Palon tapahtuessa, hälytä aina pelastuslaitos paikalle ja ilmoita,  

että kyseessä on litiumakkujen palo.
Rakennus on evakuoitava ja koneellinen  

ilmastointi suljettava.
Litium akkujen säilytys ja kuljetuskoteloissa tulee olla selvä merkintä  

Pelastuslaitosten henkilökunnalle: ”sisältää litiumakkuja”.
Säilytyskotelo tulee sijoittaa lähelle ulkoovea, siten, että se on  
palotilanteessa helposti siirrettävissä rakennuksen ulkopuolelle,  

joko pyörillä, haarukkanostimella tai pumppukärryllä.

Tokset Lithium Collector SHOP Tokset Lithium Collector 2

Tokset Lithium Collector 1Recser Oy:n 110 L kuljetustynnyri.



TYYLIKÄSTÄ KÄYTÄNNÖN  
TURVALLISUUTTA

Lyhtytie 4, 00750 Helsinki | Puh. +358 10 4228 300

info@tokset.com | www.tokset.com

Katso myös Tokset paloturvalliset  
roska- ja tuhka-astiat sekä  

palotestatut jäteastiasuojat.

Tokset Oy kehittää jatkuvasti tuotteitaan. Tämän vuoksi pidätämme  
oikeuden tehdä tuotannossa oleviin malleihin muutoksia.

KESTÄVÄT JA PALOTURVALLISET

ROSKA- JA TUHKA-ASTIAT

KAIKKIIN TILOIHIN 

SISÄLLÄ JA ULKONA
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JÄTEASTIASUOJATTYYLIKÄSTÄ TURVALLISUUTTA JÄTEHUOLTOON
TOKSET FIRE SAFE | pALOTESTATUT JÄTEASTIASUOJATTOKSET cENTRAL | JÄTEASEmAN SUOJATTOKSET | JÄTEKATOKSET VALmIINA pAIKALLE TUOTUNA


