Brannsikring for restauranter
og overnattingssteder
ANSUL® produkter beskytter mest
Kaféer og kafeteriaer. Delikatessebutikker og restaurantvogner. Hurtigmatkjeder og
matmarkeder. ANSUL® brannslokkesystemer og bærbare håndslokkere beskytter flere
typer av koke- og stekeutrustning for flere kunder enn noe annet varemerke. Vår
lidenskap for brannsikring er det som stimulerer til produktinnovasjon og nye bruksmåter,
for å beskytte dine verdifulle ansatte, kunder og levebrød.

Totalløsninger

Slokker kjøkkenbranner raskt
ANSUL® R-102 systemet har en fleksibel konstruksjon med et
ekstremt effektivt, flytende ANSULEX brannslokkemiddel med
lav pH som kveler flammene raskt, kjøler ned varme overflater
og genererer et solid (fett)damphemmende teppe. Med
utstyrsspesifikk og overlappende designalternativer er R-102
systemet konstruert for å detektere og slokke branner i ulike typer
matlagings- og ventilasjonsutstyr, som for eksempel frityrkokere,
grillplater, griller, kullgriller, komfyrtopper, woker, avtrekkshetter,
avtrekkskanaler, plenumskamre, filtre og fettavtrekk.

Slokk branner med det eksklusive, hybride
slokkemiddelet
ANSUL® PIRANHA-brannslokkesystem kombinerer de beste
brannslokkeegenskapene fra to slokkemidler. Systemet angriper
brannen med hurtig flammebekjemping og stabilisering ved
hjelp av egenskapene til det flytende PRX slokkemiddelet.
Deretter brukes vann som kjøler ned kokeutstyret raskt og
bidrar til å forhindre gjenoppblussing. Dette automatiske,
forhåndskonstruerte, fast installerte systemet er konstruert
for å detektere og slokke branner i ulike typer matlagings- og
ventilasjonsutstyr som for eksempel frityrkokere, grillplater, griller,
kullgriller, komfyrtopper, woker, avtrekkshetter, avtrekkskanaler,
plenumskamre, filtre og fettavtrekk..

Beskytt dine verdifulle ansatte,
kunder og levebrød.
Bekjemper noen av de
vanskeligste brannene

Ekstra beskyttelse mot
kjøkkenbranner

K-GUARD-slokkeapparatet er klassifisert
for Klasse F (fett) branner og er
konstruert for å slokke noen av de
vanskeligste brannene—varmt fett,
matolje- og fettbranner—på kjøkkener i
restauranter, butikksentre, skolekafeteriaer
og mange andre steder. K-GUARDslokkeapparater inneholder flytende
ANSULEX slokkemiddel med lav pH som
kveler flammene raskt, danner et (fett)
damphemmende teppe og har en kjølende
effekt som bidrar til å bekjempe brannen
og beskytte varmt kokeutstyr.

F-klasse slokkeapparatet med flytende
slokkemiddel (europeisk) gir deg
en pålitelig og effektiv støtte for et
automatisk brannslokkesystem. Dette
slokkeapparatet er konstruert for å
beskytte kommersielt kokeutstyr med et
lavt pH slokkemiddel, som slokker brannen
raskt og sikring av varme brennstoffer
som f.eks. brennbare vegetabilske oljer
eller animalsk fett.

Brannsikring der du trenger det
SENTRY pulverslokkeapparater gjør
kjøkkenansatte i stand til å håndtere
brannen i de første kritiske minuttene.
SENTRY pulverslokkeapparater er
egnet der det er behov for en generell
brannslokker. De er konstruert for å
beskytte mindre og andre vanlige farer
som kan være tilstede utenfor kjøkkenet,
som f.eks. spiseområder, korridorer, haller
og annet.

Den ultimate brannslokkeløsningen
ANSUL® varemerket gir løfte om et stort utvalg av høykvalitets brannvernløsninger — fra automatiske deteksjons- og slokkesystemer til
en komplett serie med mobile og håndholdte slokkeapparater med mer. I tillegg sørger vårt omfattende nettverk av autoriserte ANSUL
distributører for fabrikkopplærte ansatte som hjelper kundene våre over hele verden.
En lidenskap for brannvern
Egen kundestøtte. Omfattende produktportefølje. Enestående konstruksjon. Dokumentert pålitelige varemerker. Johnson Controls tilbyr
alle disse egenskapene, pluss en lidenskap for brannvern. Det er dette som driver oss til å skape løsninger som bidrar til å beskytte det
som betyr mest for deg – verdifulle mennesker, eiendom og virksomhet.
For mer informasjon, besøk www.ansul.com eller følg oss @ansulfire på Twitter.
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