
ANSUL® Maior proteção de produtos
Cafés e cafeterias. Delicatessens e restaurantes. Cadeias de fast food e praças de alimentação. Os sistemas de 

supressão de incêndio ANSUL®  e extintores portáteis protegem mais tipos de equipamento de cozimento para 
mais clientes do que qualquer outra marca. Nossa paixão por proteção é o que orienta os métodos de inovação e 
aplicação de produto, com o objetivo de proteger os seus funcionários, clientes e meios de vida valiosos.

Proteção contra incêndio para 
restaurantes e hospitalidades

Soluções totais

Ataque os incêndios com o sistema híbrido 
exclusivo de supressão de incêndios
O sistema de supressão de incêndio ANSUL®PIRANHA emprega 

os melhores recursos de combate a incêndios dos dois agentes. 
O sistema ataca o fogo usando recursos de extinção e proteção 
do supressor de incêndio líquido PRX. A água flui, resfriando 
rapidamente o meio de cozimento e ajudando ainda mais a prevenir 
o reacendimento. Este sistema automático, pré-projetado e fixo 
é destinado a detectar e suprimir incêndios em vários tipos de 
equipamentos de cozimento e ventilação, como fritadeiras, grelhas, 
estufas, grelhas e grelhas a brasa, woks, coifas, ductos, plenum, 
filtros e dispositivos de extração de gordura.

Extingue rapidamente as chamas na cozinha
O sistema The ANSUL®  R-102 inclui um design eficiente e flexível 
de supressão de incêndio líquida de baixo pH ANSULEX para 
extinção rápida de chamas, resfriamento de superfícies quentes 
e geração de uma camada de proteção de vapor resistente. Com 
opções de design de sobreposição e específico ao aparelho, o 
sistema R-102 é projetado para detectar e suprimir incêndio em 
vários tipos de equipamentos de cozimento e ventilação, como 
fritadeiras, grelhas, estufas, grelhas e grelhas a brasa, woks, coifas, 
ductos, plenum, filtros e dispositivos de extração de gordura.



Combata alguns dos incêndios 
mais difíceis
Classificado como incêndios de Classe K 
(cozinha), o extintor de incêndio K-GUARD 
é projetado para combater os incêndios 
mais difíceis — chamas em gordura quente, 
óleo de cozinha e gordura nas cozinhas 
de restaurantes, lojas de conveniência, 
cafeterias de escolas e muitas outras 
instalações. Os extintores K-GUARD 
contêm o supressor de incêndio líquido de 
baixo pH ANSULEX, que extingue chamas, 
forma uma camada de vapor protetora e 
proporciona um efeito de resfriamento, 
ajudando na supressão de incêndio e na 
proteção do meio de cozimento quente.

Proteja seus valiosos funcionários, clientes e 
meios de subsistência

A solução completa de supressão de incêndio
A marca ANSUL® promete uma ampla variedade de soluções de proteção de incêndio de qualidade – desde os sistemas 
de detecção e supressão automáticos até uma linha completa de extintores de incêndio com rodas e portáteis e muito 
mais. Além disso, nossa ampla rede de distribuidores autorizados da ANSUL oferece profissionais treinados em fábrica para 
atender aos nossos clientes praticamente em qualquer local do mundo. 

Paixão por proteção
Suporte ao cliente dedicado. Portfólio extenso de produtos. Excelência em engenharia. Marcas confiáveis e aprovadas. A 
Johnson Controls oferece todas essas vantagens, mais a paixão por proteção. É o que nos impulsiona a criar soluções que 
ajudam a proteger o que mais importa – as pessoas, a propriedade e a empresa.

Para obter mais informações, acesse www.ansul.com ou siga-nos no Twitter @ansulfire. 

Proteção extra contra incêndios na 
cozinha
O extintor de incêndio de agente líquido 
F-CLASS (europeu) fornece um backup confiável 
e superior para um sistema de supressão de 
incêndio automático. Este extintor é projetado 
para proteger equipamentos de cozimento 
comercial com um agente de extinção líquido 
de baixo pH que proporciona supressão de 
incêndio rápido e proteção de óleos vegetais ou 
gorduras animais combustíveis.

Proteção de incêndio em qualquer 
local
Os extintores de incêndio de pó químico 
SENTRY possibilitam que os funcionários do 
serviço de alimentos respondam nos primeiro 
minutos críticos de um incêndio. Encontrado 
praticamente em qualquer local em que 
um extintor de incêndio de propósito geral 
é necessário, os extintores de pó químico 
SENTRY são projetados para proteção de riscos 
leves ou comuns que possam existir fora da 
cozinha, como área das refeições, corredores, 
recepção e outros.
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