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Määräykset täyttävää 
lääkkeellistä paineilmaa 
Sarlin Oy Ab toimittaa energiatehokkaat ja määräysten mukaiset lääkkeellisen 

paineilman tuottamisen kokonaisratkaisut. Tuotettu paineilma täyttää 

European Pharmacopoeian vaatimukset.

- Olemme lääkkeellisen paineilman kokonaistoimittaja. Toi-
mitamme paineilmalaitoksessa tarvittavat kompressorit, 
lääkkeellisen paineilman puhdistusyksiköt, paineilmasäi-
liöt, painesäätimet ja ohjausautomatiikan käyttövalmiiksi 
asennettuina ja testattuina. Avaimet käteen -toimitus sisäl-
tää myös laitoksen käyttökoulutuksen, asiakasryhmäpääl-
likkö Timo Wahlroos kertoo.

Wahlroos korostaa, että Sarlin käyttää tunnettujen valmis-
tajien laadukkaita laitteita ja komponentteja. Näin aikaan-
saadaan laitos, joka tuottaa määräysten mukaista lääkkeel-
listä paineilmaa luotettavasti ja energiatehokkaasti.

Sarlinin huoltoverkosto kattaa koko Suomen. Kun järjes-
telmälle tehdään huoltosopimus, ennakoimme laitteiden 
huoltoajankohdat ja huolehdimme siitä, että huollot teh-
dään ajallaan, Wahlroos mainitsee.

Laitoksen oikea mitoitus tärkeää

Lääkkeellistä paineilmaa tuottava laitos on mitoitettava oi-
kein. Sarlinilla on yli 60 vuoden kokemus paineilmasta ja 
paineilman kokonaisratkaisuista, joten pystymme autta-
maan oikean mitoituksen tekemisessä.

- Paineilmalaitoksen suunnittelija tekee omat laskelmansa 
tarjouspyynnön pohjaksi. Lisäksi asiakas ilmoittaa, miten 
paljon lääkkeellistä paineilmaa tarvitaan ja millä paineel-
la. Jos kyseessä on saneerauskohde, voimme tehdä van-
halle laitokselle kapasiteettimittauksen. Näiden pohjatie-
tojen perusteella pystymme vastaamaan tarjouspyyntöön 
täsmällisesti, Wahlroos sanoo.

Lääkkeellisen paineilman käyttötarpeet voivat muuttua tu-
levina vuosina. Sarlinin toimittamia paineilmajärjestelmiä 
voidaan laajentaa tarpeen mukaan.

Epäpuhtaus
European  

Pharmacopoeia
Parker domnic hunter

BA DM/BAM sarja *

Vesi
67 ppm

(-45 0C atmosfäärinen 
kastepiste)

14 ppm

(-58 0C atmosfäärinen  
kastepiste)

Öljy / voiteluaine 0,1 mg/m3 0,003 mg/m3

Hiilidioksidi (CO2) ** <500 ppm <500 ppm

Hiilimonoksidi (CO) *** <5 ppm <5 ppm

Typen oksidit (NO + NO2) <2 ppm <2 ppm

Rikkidioksidi (SO2) <1 ppm <1 ppm

*     Testattu puolueettomasti Parker domnick hunterille / Pattinson Scientific Services 
**   Kun imupuolen pitoisuus 700 ppm              
*** Kun imupuolen pitoisuus 65 ppm

European Pharmacopoeian laatuvaatimukset 
lääkkeelliselle ilmalle

2013



Moderni 
paineilmalaitos 
Seinäjoen 
Y-taloon
Sarlin toimitti vuonna 2011 paineilmalaitoksen Etelä-Poh-
janmaan sairaanhoitopiirin ja Seinäjoen kaupungin omis-
tamaan uuteen Y-taloon, jossa sijaitsee sekä perustervey-
denhuollon että erikoissairaanhoidon tiloja. Lääkkeellisen 
paineilman tuotannossa on käytössä kaksi vesivoideltua öl-
jytöntä ilmaa tuottavaa CompAir D22H –ruuvikompresso-
ria, jotka toimivat vuorotteluperiaatteella, kaksi Parker BA-
DME 50 -lääkkeellisen paineilman puhdistusyksikköä sekä 
paineilmasäiliöt.  

Y-talon rakennushankkeessa lvi-töiden valvojana toiminut 
Risto Lindqvist kertoo, että paineilmalaitoksen kapasiteet-
ti on mitoitettu siten, että laitos pystyy tarvittaessa toimi-
maan koko sairaalakompleksin eli kolmen rakennuksen 
lääkkeellisen paineilman tuotannon varajärjestelmänä. 

Lindqvistin mukaan pääkriteereinä laitoksen hankinnassa 
olivat lääkkeellisen paineilman tuotantoprosessin öljyttö-

Seinäjoen Y-talon lvi-töiden valvoja Risto Lindqvist (vasemmalla) 

ja Timo Wahlroos Sarlinilta ovat tyytyväisiä hyvin sujuneeseen 

projektiin.

Lääkkeellisen paineilman tuotannossa on käytössä kaksi vesivoideltua, 

öljytöntä ilmaa tuottavaa CompAir D22H -ruuvikompressoria, jotka toimivat 

vuorotteluperiaatteella, kaksi Parker BA-DME 50 -lääkkeellisen paineilman 

puhdistusyksikköä sekä paineilmasäiliöt.

myys ja European Pharmacopoeian määräysten täyttymi-
nen. Paineilma luetaan lääkkeeksi, joten sen tuotannolle 
on laadittu tarkat määräykset.

- Sarlin pystyi toteuttamaan nämä kriteerit kilpailukykyi-
seen hintaan. Olimme tehneet aiemmin muissa hankkeis-
sa jonkin verran yhteistyötä Sarlinin kanssa, joten tiesim-
me yrityksen luotettavaksi toimijaksi. Laitoksen asennus ja 
käyttöönotto sujuivat ilman ongelmia.



Huipputekniikkaa ja 
keskitettyä palvelua Oulussa

Modernissa hoitohuoneessa on kaikki kohdallaan. Tekniikkaan tutustumassa  

Sakari Kärkkäinen (vas.), Kaisa Vehkaperä, Petri Harju, Seppo Wiik ja Timo Wahlroos.

Ouluun vuonna 2017 valmistunut suun terveydenhoidon uudisrakennus  

on ainutlaatuinen niin toiminnoiltaan kuin tekniikaltaankin.  

Jo suunnitteluvaiheessa oli selvää, että moderniin hoidon, tutkimuksen ja 

koulutuksen keskittymään hankitaan vain parasta tekniikkaa ja osaamista. 

Lääkkeellisen paineilman tuottaa Sarlin.

2017



Huipputekniikkaa ja 
keskitettyä palvelua Oulussa

Suun terveydenhuollon huippuyksikkö

Vuoden 2017 alussa käyttöönotetussa suun terveydenhoi-
don huippuyksikössä yhdistyvät Oulun kaupungin suun 
terveydenhuollon palvelutuotanto, Oulun yliopiston ham-
maslääkärien perus- ja erikoistumiskoulutus sekä tutkimus 
ja Oulun ammattikorkeakoulun suuhygienistien potilashar-
joittelu. Oulun kaupunki on kuitenkin talon suurin käyttäjä, 
jolla on keskittymässä suun terveydenhoidon perus- ja päi-
vystyspalvelut sekä kaikkien hammaslääketieteen erikois-
alojen erikoishammaslääkäripalvelut. Rakennuksessa on 
esimerkiksi kirurgian yksikkö. 

Uudisrakennus on monen tahon yhteinen aikaan-
saannos

Kiinteistön omistaa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, joka 
ylläpitää ja kehittää maamme korkeakoulu- ja yliopisto-
rakennuksia pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Hankkeen 
projektinjohto- ja rakennuttamistehtävistä vastaa Raken-
nuttajatoimisto Promen Oy. 

– Rakennuksena tämä ei poikkea vastaavista, mutta täällä on 
harvinaisen paljon erikoistekniikkaa perinteisen talotekniikan 
lisäksi. Hankkeelle oli tunnusomaista tekniikan liittyminen ih-
misiin, miettii kampusmanageri Seppo Wiik Suomen Yliopis-
tokiinteistöistä.

Wiik toteaa, että Oulun uuteen yksikköön on hankittu uusim-
mat ja parhaimmat saatavilla olevat ratkaisut ja laitteet. Hank-
keen käyttäjät ovat olleet suunnittelun lähtökohtana, ja Wiikin 
mielestä käyttäjälähtöisyydessä on myös onnistuttu. Samalla 
on luotu uudenlainen tapa yhdistää koulutuksen ja hoidon 
osaamista ja tarvetta.

Promenin projektijohtaja Petri Harju ja erillishankinnoista vas-
taava projekti-insinööri Kaisa Vehkaperä kuvailevat hanketta 
vaativaksi ja monivaiheiseksi. Hankesuunnittelu alkoi väistö-
tilojen toteutuksella, jotta puolet vanhasta hammaslääketie-
teen rakennuksesta voitiin purkaa uuden alta. Kun loputkin 
toiminnot siirtyvät uuteen kiinteistöön, puretaan myös toinen 
puoli pois. Sen tilalle tulee aluetta yhdistävä keskusaukio. Har-
ju arvelee kaiken olevan kunnossa syksyllä 2017. Bruttopinta-
alaltaan laitos on 10 100 neliötä.

Moderni ja monialainen yksikkö 

Oulun kaupungin palvelupäällikkö Sakari Kärkkäinen on 
silminnähden tyytyväinen moderniin ja monialaiseen suun 
terveydenhuollon yksikköön. Vastaavalaista keskittymää ei 
ole muissa Pohjoismaissa.

– Palvelutoiminnastamme on nyt suurin osa täällä. Uudet ti-
lat mahdollistavat toiminnan kehittämisen ja erikoistumisen. 
Olemme ottaneet käyttöön esimerkiksi joustavan ajanvaraus- 
ja monihuonejärjestelmän. Jo nyt valtaosa lapsiasiakkais-
tamme hoidetaan niin sanotusti kerralla kuntoon eli yhdel-
lä tapaamisella tehdään monia toimenpiteitä. Järjestelmässä 
potilas ei liiku paikaltaan, vaan henkilökunta vaihtaa paikkaa 
toimenpiteiden mukaan. Tämä on mahdollista uudella tavalla 
ryhmitellyissä hoitohuoneissa, toteaa Kärkkäinen. 

Opiskelijoiden käyttöön samanlaiset laitteet kuin 
hoitotyöhön
Vehkaperä kertoo, että suunnittelun lähtökohtana oli saa-
da opiskelijoiden harjoitteluun ja varsinaiseen hoitotyöhön 
samanlaiset laitteet. Rakennuksen kolmas kerros on varat-
tu kokonaan opiskelijoiden käyttöön. Jatkuu

Paineilma tuotetaan kolmella öljyttömällä CompAirin ruuvikompressorilla, ja paineilma puhdistetaan kolmella Parker 
domnick hunterin puhdistusyksiköllä. Koska kompressorien tuottamassa paineilmassa on aina epäpuhtauksia, on kaasun 
jälkikäsittely tärkeää.



Kaikkiin hoitoyksiköihin on rakennettu verkot paineilmalle, 
puhtaalle vedelle sekä imuputkistoille. Vehkaperä kertoo-
kin, että rakennuksessa risteilee kilometreittäin linjavetoja. 
Lääkkeellinen paineilma on puhdistettua, joten sen kulje-
tukseen vaaditaan happipestyt putket.

Sarlin mukana jo suunnitteluvaiheessa
Asiakasryhmäpäällikkö Timo Wahlroosin mielestä paineil-
maratkaisujen tuottaminen oli Sarlinille kiinnostava hanke. 

– Oli hyvä, että olimme mukana jo suunnitteluvaihessa, jot-
ta vahvaa paineilmaosaamistamme voitiin hyödyntää heti 
alusta alkaen. Tässä projektissa yhteistyö on toteutunut hy-
vin. Olemme etsineet oikeaa tietä eikä ole menty helpoim-
man kautta. Kaikissa tilanteissa olemme saaneet apua niin 
Promenilta kuin muiltakin hankkeen toimijoilta, Wahlroos 
sanoo. 

Promen kohdisti erillishankinnat ja osa-alueet kilpailutet-
tiin järjestelmäkohtaisesti. – Näin voimme haastaa toimijoi-
ta enemmän. Saimme Sarlinilta kokonaispalvelutarjouksen, 
joka osoitti selvästi heidän alan tuntemustaan ja osaamis-
taan. Kun järjestelmä mitoitettiin oikein, saimme aikaan 
merkittäviä kustannussäästöjä.

Yhtään suuta ei hoidettaisi ilman paineilmaa

Kun asiakas istuu hammaslääkärin tuolissa, hän harvoin 
ajattelee, että hoitoyksikön laitteet toimivat paineilmalla. 
Muun muassa puhdasilmapuhallus, kaikki porat ja ham-
maskiven poistolaitteet tarvitsevat toimiakseen paineil-
maa. Yhtään suuta ei hoidettaisi ilman paineilmaa.

Puhtainta ja laadukkainta paineilmaa

Niin hammaslääkärissä, leikkaussalissa kuin muissakin ter-
veydenhuollon yksiköissä käytettävää paineilmaa kutsu-
taan lääkkeelliseksi kaasuksi. 

Esimerkiksi Oulussa päädyttiin hankkimaan puhtainta ja 
laadukkainta paineilmaa, koska hoitokohteisiin puhalletta-
valla kaasulla on korkeat laatuvaatimukset.

Potilaiden turvallisuus ja hoito edellyttävät, että paineilma 
tuotetaan kolmennetun järjestelmän avulla. Oulun ham-
maslääketieteen rakennuksen paineilma tuotetaan kolmel-
la öljyttömällä CompAirin ruuvikompressorilla, ja paineilma 
puhdistetaan kolmella Parker domnick hunterin puhdistus-
yksiköllä. Koska kompressorien tuottamassa paineilmassa 
on aina epäpuhtauksia, on kaasun jälkikäsittely tärkeää.

Tuotettu lääkkeellinen paineilma on European Pharma-
copedian mukaista. Kaasun tulee täyttää hiilidioksidille, 
hiilimonoksidille, typen oksideille, rikkidioksidille ja vesi-
sisällölle annetut vaatimukset. Lääkkeellisen paineilman 
paineenalainen kastepiste on -40 astetta.

– Meille käyttäjille on tärkeintä, että paineilma on laadu-
kasta, sen tuotto on katkeamatonta ja varajärjestelmät toi-
mivat, Kärkkäinen tähdentää.

– Olemme tehneet Sarlinin kanssa myös huoltosopimuk-
sen, jotta huolto ja ylläpito pelaavat jatkossakin, Wiik to-
teaa.

Huipputekniikka ja keskitettyä palvelua Oulussa



37 kW KOMPRESSORIT & BAM-PUHDISTUSYKSIKÖT

Sairaala / yritys Kompressori Puhdistusyksikkö Paikkakunta Vuosi

Vaasan keskussairaala 2 kpl 2 kpl Vaasa 2013

Salon seudun aluesairaala 1 kpl 2 kpl Salo 2009

Kuopion yliopistollinen sairaala 1 kpl 2 kpl Kuopio 2009

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin  
kuntayhtymä/TYKS

1 kpl - Turku 1999

22 kW KOMPRESSORIT & BAM-PUHDISTUSYKSIKÖT

Sairaala / yritys Kompressori Puhdistusyksikkö Paikkakunta Vuosi

HUS Peijaksen sairaala 2 kpl 1 kpl Vantaa 2016

Oulun hammaslääketieteen laitos 3 kpl 3 kpl Oulu 2016

Turun kaupunginsairaala 2 kpl 2 kpl Turku 2015-2017

HUS Peijaksen sairaala 2 kpl 1 kpl Vantaa 2013

Seinäjoen Y-talo 2 kpl 2 kpl Seinäjoki 2011

Vaasan keskussairaala 1 kpl - Vaasa 2007

Fermion Oy 1 kpl - Hanko 1998

45 kW KOMPRESSORIT & BAM-PUHDISTUSYKSIKÖT

Sairaala / yritys Kompressori Puhdistusyksikkö Paikkakunta Vuosi

Fermion 1 kpl - Hanko 1997

15 kW KOMPRESSORIT & BAM-PUHDISTUSYKSIKÖT

Sairaala / yritys Kompressori Puhdistusyksikkö Paikkakunta Vuosi

Siilaisten terveyskeskus 3 + 2 kpl 3 + 2 kpl Joensuu 2017

Espoon sairaala 2 kpl 2 kpl Espoo 2015

Satakunnan keskussairaala 1 kpl 1 kpl Pori 2014

HUS Kätilöopisto 3 kpl 3 kpl Helsinki 2014

Eksote / Lappeenrannan sairaala 3 kpl 3 kpl Lappeenranta 2012

HUS/Hyvinkään sairaala 2 kpl 1 kpl Hyvinkää 2012

Hatanpään sairaala 2 kpl 2 kpl Tampere 2011

HUS Jorvin sairaala 1 kpl 1 kpl Espoo 2010

Mäntsälän terveysasema 1 kpl 1 kpl Mäntsälä 2009

Lohjan sairaala 3 kpl 3 kpl Lohja 2006

Referenssejä / sairaalat, lääketeollisuus

Öljyttömät ruuvikompressorit & BAM puhdistusyksiköt



Herttoniemen sairaala

– Sairaalan toiminta pysähtyisi nopeasti, jos tekniikka ei pelaisi, 

käyttöpäällikkö Eero Rahikka kertoo Herttoniemen sairaalassa, jonka 

uusittuun kaasukeskukseen kävimme tutustumassa. Sairaalan seinien sisään 

kätkeytyy paljon tekniikkaa, jota potilas ei näe ja jonka merkitystä hän 

ei tule ajatelleeksikaan. Yksi näkymätön, mutta elintärkeä elementti on 

lääkkeeksi luokiteltava paineilma.

2011



Rahikan vetämä tekninen yksikkö vastaa Helsingin kaupun-
gin kiinteistöviraston Tilakeskuksen hallinnoimista itäisen 
Helsingin kiinteistöistä, mm. Roihuvuoren, Myllypuron ja 
Herttoniemen sairaaloista ja terveyskeskuksista. 

– Meillä ei kulu päivääkään niin, ettei muutostöitä tehdä, ja 
kesällä on vielä tavallistakin kiireisempää. Kun osastoja sul-
jetaan, saneeraamme vanhoja osastoja väistötiloiksi. Sekä 
tekniikka että lääketiede menevät niin huimaa vauhtia 
eteenpäin, että uudistusten ja laajennusten tarve on lak-
kaamaton. Myös olosuhteisiin kohdistuu uudenlaisia vaati-
muksia: entisten kuusipaikkaisten potilashuoneiden tilalle 
halutaan nyt yksi- ja kaksipaikkaisia huoneita. Päällepäin ei 
näy, kuinka paljon sairaalan toiminta vaatii jatkuvaa teknis-
tä ylläpitoa.

– Ja kun jokin uusi laite otetaan 
käyttöön, se asettaa myös omat 
vaatimuksensa esim. paineil-
man laadulle, huomauttaa alue-
myyntipäällikkö Timo Wahlroos  
Sarlinilta.

Lääkkeellistä ilmaa tarvitaan
Herttoniemen sairaalassa on 
Helsingin kaupungilla kuusi vuo-
deosastoa sekä poliklinikoita ja 
HUS:lla neljä leikkaussalia sekä 
niitä palveleva vuodeosasto ja li-
säksi röntgen ja laboratoriot. Sai-
raala käyttää lääkkeellistä ilmaa 
mm. hengityskoneissa ja lääkin-
tälaitteissa leikkaussaleissa, he-
räämöissä,  tehovalvonnassa, 
poliklinikoilla, vuodeosastoilla, 
päivystyksessä. Happi- ja paineil-
mapisteitä on Herttoniemessä 
yhteensä yli 200.

Euroopan Farmakopea määrittelee lääkkeellisen paineil-
man lääkkeeksi. Sen laatua valvotaan tarkasti:

– Ilman laatu analysoidaan vuosittain. Näytteet otetaan vä-
hintään viidestä kohteesta, ja tulokset menevät kaupungin 
apteekille, joka valvoo potilaiden hoitoon käytettävää il-
maa samoin kuin muitakin lääkkeitä, Rahikka kertoo.

Paineilmajärjestelmää kuten muitakin elintärkeitä kohtei-
ta seurataan sairaalan valvomossa. Päivystäjät tarkkaavat 
paineen riittävyyttä ja mahdollisia osas toilta tulevia häly-
tyksiä. Jos paineilman putkilinja jostakin syystä katkeaisi, 
alkaisi nopeasti tapahtua.

Herttoniemen sairaala itäisessä Helsingissä.

Sairaalan paineilman tuottaa kaksi vesivoideltua GrassAir Scroll-ruuvikompressoria. Ilman  

puhdistuksesta huolehtii kaksi Parker domnick hunter BA-DME 020 -yksikköä.

Jatkuu



Herttoniemen sairaala

Ilman tuotto varmennettu kolminkertaisesti

Potilaiden turvallisuus ja hoito edellyttävät luotettavaa ja 
häiriötöntä hengitysilman saantia, ja se varmennetaankin 
moninkertaisesti. Sähkökatkojen varalta kompressorien 
sähkön saanti on turvattu sairaalan varavoimajärjestelmäs-
tä, ja jos sekin pettää, käyttöön otetaan pullotettu ilma.

Käyttöpäällikkö Eero Rahikka ja aluemyyntipäällikkö Timo Wahl-

roos toteavat sairaalan kaasukeskuksen saneerauksen sujuneen 

hienosti.

Yksi GrassAir Spiralair-sarjan öljytön Scroll-kompressori 
riittää täyttämään Herttoniemen sairaalan ilmantarpeen, 
mutta yksikköjä on häiriötilanteiden varalta kaksi. Auto-
maattinen vuorottelu varmistaa molempien kompressorien 
toimintavalmiuden. Kummankin kompressorin jälkeen on 
ilmanpuhdistusyksikkö

Parker DH:n BA-DME020/DS, joka takaa Euroopan Farma-
kopean mukaisen ilman laadun. Siltä varalta, että molem-
mat yksiköt menisivät yhtä aikaa häiriötilaan, valmiina on 
kolmas ilmanlähde: pullopatteri, josta ilmaa ja happea riit-
tää korjausten ajaksi.

Rahikka muistaa 14-vuotiselta uraltaan yhden tilanteen, jol-
loin tähän kolmanteen vaihtoehtoon oli turvauduttava:

– Ensimmäiseen kompressoriin tuli vika, ja toinen joutuikin 
liian lujille ja pysähtyi. Ei siinä kauan mennyt, kun pullot 
otettiin käyttöön ja niiden antamalla ajalla toinen kompres-
sori saatiin käyntiin. Silläkin hetkellä valvonnassa oli seitse-
män potilasta, jotka tarvitsivat hengityskonetta. Sairaalassa 
tällaiset tilanteet ovat aina kriittisiä.

Herttoniemen sairaalan C-rakennus on rakennettu vuonna 
1986. Sen paineilmakeskus saneerattiin ensimmäisen ker-
ran viime vuonna. 

– Työ tehtiin hyvässä yhteistyössä Sarlinin kanssa, Rahikka 
toteaa. – Koko kaasukeskus uusittiin ja putkistot saneerat-
tiin Farmakopeian vaatimusten mukaisiksi. Saneeraustyön 
suuri haaste oli siinä, että sen aikanakin oli taattava keskey-
tymätön ilman tuotto. Sarlin järjesti paikalle varalaitteet.

– Ilma taisi olla poikki vain muutaman minuutin illalla, kun 
liityttiin talon omaan verkkoon, Wahlroos muistaa. – Tämä 
olikin erityisen hyvin hoidettu projekti. Ei syttynyt punaisia 
valoja eikä juostu ympäriinsä pullojen kanssa, kun asennuk-
sen eri vaiheiden aikataulutus oli valmiiksi suunniteltu ja ai-
kataulu piti; tiedettiin, missä järjestyksessä työt tehdään. 

Puhtaus on ykkösasia
Hengitysilmaa valmistettaessa on tärkeää huolehtia ensin-
näkin imuilman laadusta. Wahlroos muistuttaa, että puhta-
us on otettava huomioon suunnittelusta aina huoltoon asti:

– Sairaalat ovat usein keskellä kaupunkia, ja ympäristön il-
massa on liikenteestä ja lämmityksestä aiheutuvia kaasu-
ja ja pölyjä, jotka pitää poistaa. Kompressorihuonekin on 
puhdas tila, mikä täytyy ottaa huomioon siellä työskennel-
täessä.

Huoltosopimus turvaa elintärkeiden laitteiden luotettavuu-
den. Sekä kompressorit että puhdistusyksiköt tarkastetaan 
ja huolletaan säännöllisesti. 

– Huoltoon on Sarlinilla nimetyt henkilöt, jotta puolin ja toi-
sin opitaan tuntemaan niin laitteet kuin henkilötkin. Jos on-
gelmia ilmaantuu, tiedetään heti, mitä on tehtävä. Sairaala 
on ykköskohde, johon lähdetään viipymättä.

– Nämä ovat niitä laitteita, jotka eivät voi odottaa seuraa-
vaa arkipäivää, Eero Rahikka vahvistaa. 



Voidellut kompressorit
 � Ruuvikompressorit

 � Lamellikompressorit

 � Mäntäkompressorit

 � Korkeapainekompressorit

Öljyttömät kompressorit
 � Kaksivaiheiset ruuvikompressorit

 � Vesivoidellut kompressorit

 � Turbokompressorit

 � Suurnopeusturbokompressorit

 � Matalapaineturbokompressorit

 � Scroll-kompressorit

Paineilman jälkikäsittely
 � Suodattimet

 � Jäähdytyskuivaimet

 � Adsorptiokuivaimet

 � Vedenerottimet

 � Lauhteenpoistimet

 � Öljyn/vedenerottimet

Tarvikkeet ja lisävarusteet
 � Varaosat

 � Voiteluaineet

 � Paineilmasäiliöt

 � Lämmön talteenottojärjestelmät

 � Jälkijäähdyttimet

 � Paineilman virtausmittarit

Paineilmajärjestelmän ohjaus ja 
valvonta
 � Vuorottelukeskukset

 � Balance-ohjausjärjestelmä

Erikoissovellukset
 � Typpigeneraattorit 

 � Kaasukompressorit (N2, He, Ar, 
CH4)

 � Hengitysilmakompressorit

 � Lääkkeellisen paineilman  
järjestelmät (Pharmacopoeia)

 � Laboratoriokaasugeneraattorit 
(vety, typpi, 0-kaasu, puhdas 
kuiva ilma)

Palvelut
 � Huolto ja korjaukset

 � Syyni-järjestelmäanalyysi

 � Vuotokartoitus

 � Paineilman virtausmittaukset

 � Paineilmajärjestelmän ohjaus, 
tiedonkeruu ja valvonta

 � Paineilman tuottopalvelu

Tämä tarkoittaa sekä teknisesti että taloudelli-

sesti oikein mitoitettua ratkaisua, yksittäisestä 

kompressorista aina täydellisiin paineilmajärjes-

telmiin asti.

Optimiratkaisun takaa kokonaisvaltainen paine-

ilmaosaaminen, palvelu ja yli 60 vuoden kokemus 

paineilma-alalta. Asiakkaitamme palvelee maan 

kattava myynti- ja huoltoverkosto.

Sarlin – ja saat aina  
optimiratkaisun paineilmatarpeisiisi.



AUTOMAATIO
 � Mittaus
 � Tiedonsiirto
 � Käyttö ja valvonta
 � Koneturvallisuus
 � Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus

ENERGIA
 � CHP mikroturbiinilaitokset
 � CHP moottorivoimalaitokset
 � Kombi- ja Trigeneration-laitokset
 � ORC-laitokset
 � Kaasun tankkausasemat LNG, CNG
 � Biokaasulaitokset
 � Biokaasun käsittely ja jalostus
 � LNG ja LBG asiakasjärjestelmät

Toteutamme asiakkaillemme sopivimmat teknologiaratkaisut ja  
hoidamme niiden ylläpidon ja huollon.

TEOLLISUUSUUNIT
 � Metallien lämpökäsittely
 � Alumiinin sulatus
 � Kuumasinkitys
 � Modernisoinnit ja kunnostukset
 � Kaasu- ja poltintekniikka

PROSESSITEKNIIKKA
 � Vesien suodatus ja desinfiointi
 � Veden analysointi
 � Kaasuhälyttimet

PAINEILMA
 � Kompressorit
 � Paineilman jälkikäsittelylaitteet
 � Huoltopalvelut
 � Paineilman tuottopalvelut
 � Paineilmajärjestelmän optimointipalvelu/Sar-
lin Balance

 � Syyni-järjestelmäanalyysi
 � Vuotokartoitukset

Sarlin Oy Ab
Käyntiosoite Kaivokselantie 3, 01610 Vantaa
Postiosoite PL 750, 00101 Helsinki
Puhelin 010 550 4000
Faksi 010 550 4201
Sähköposti info@sarlin.com
www.sarlin.com

Sarlin Oy Ab on teollisen paineilman, automaation sekä ympäristöystävällisen  
energiateknologian edelläkävijä.

Meillä on halu löytää paras, toimivin ja ennakko-odotukset ylittävä tekninen rat-
kaisu, joka aidosti auttaa asiakkaan liiketoimintaa. Vastaamme ratkaisumme toimi-
vuudesta.

Kotimaisena toimijana ymmärrämme suomalaisen teollisuuden haasteita. Suoma-
laisten asiakkaiden menestyminen on elinehtomme. 
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