
Førstevalget innen brannsikring av 
kommersielle kjøkken

  Kjøler ned fettet og 
omkringliggende 
matlagingsoverflater

  Hurtig flammebekjemping

  Bidrar til å forhindre reantenning

  Detektorer med fargekodede 
smelteledd

  Estetisk design som står til 
kjøkkeninteriøret

  Fem års begrenset garanti

  Ikke-korrosivt middel

  UL/ULC/LPCB-oppført og 
CE-merket

To tilgjengelige designalternativer

  Brukertilpasset utstyrsspesifikt 
design

  Overlappende beskyttelse av 
“slokkesonen”

Slokker kjøkkenbranner raskt
R-102 systemet har en fleksibel konstruksjon med et ekstremt effektivt, flytende 
ANSULEX slokkemiddel med lav pH som kveler flammene raskt, kjøler ned varme 
overflater og genererer et solid (fett)damphemmende teppe som bidrar til å forhindre 
gjenoppblussing.

R-102 systemet er førstevalget til matbransjens kjøkkener over hele verden. Det er 
konstruert for å beskytte matlagingsutstyr inkludert forskjellige typer frityrkokere, 
komfyrtopper, grillplater, griller, kullgriller og woker. I tillegg detekterer det og slokker 
branner i ventilasjonsutstyr som avtrekkshetter, avtrekkskanaler, plenumskamre og 
fettavtrekk.

To alternativer for fleksibel beskyttelse
Det utstyrsspesifikke designet er ett av de to 
sikringsalternativene som er tilgjengelige med R-102-
brannslokkesystemet for restauranter. Den mest 
effektive brannsikringen oppnås når utvalgte dyser 
rettes mot spesifikke fareområder på hvert enkelt 
apparat. Denne metoden gir vanligvis den mest 
økonomiske bruken av slokkemiddel og reduserer 
størrelsen på eller antallet lagringstanker og tilhørende 
utstyr.

Overlappende utstyrsbeskyttelse er fleksibelt og 
enkelt. Dysene plasseres i en rett linje som sørger 
for overlappende spredemønstre av slokkemiddel der 
apparatene kan beskyttes selv om de erstattes eller 
flyttes på under avtrekkshetten.

R-102-brannslokkesystem for restauranter 
Møt dagens utfordring med brannslokking
Dagens høytemperatur, høyeffektive matlagingsapparater, pluss bruken av vegetabilske 
oljer som brenner med en svært høy varme, utgjør et større problem med 
brannslokking enn før. ANSUL® R-102-brannslokkesystemer for restauranter løser 
problemet.

Produktoversikt



Bruksområder for R-102-
brannslokkesystemet

  Cateringfasiliteter

  Kafeer

  Kafeteriaer

  Uformelle og eksklusive 
restauranter

  Dagligvarebutikker

  Delikatessebutikker

  Restaurantvogner

  Hurtigmatkjeder

  Matmarkeder

  Mobile matsalgsvogner

  Sykehus

  Hoteller og kasinoer

  Sportsanlegg og stadioner

Den ultimate brannslokkingsløsningen
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. 

Omfattende funksjoner og 
godkjenninger
R-102 systemet har et estetisk skap i rustfritt 
stål som står til resten av kjøkkeninteriøret; 
enkel etterfylling og rengjøring etter en 
brann, en pålitelig drivgasspatron og 
fem års begrenset garanti. En fleksibel 
distribusjonsslange for slokkemiddelet gjør 
at apparatene kan flyttes på ved rengjøring, 
uten å måtte kobles fra brannslokkesystemets 
rør. Systemet er UL/ULC listet, CE-merket, 
godkjent av COA, LPCB, TFRI, MED, DNV, ABS 
og Lloyd’s Register og oppfyller kravene i 
NFPA 96 og NFPA 17A. 
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Vår oppgave er å slokke branner


