R-102 Släcksystem för restauranger
Möt dagens utmaning inom brandskydd
Dagens högtempererade och högeffektiva matlagningsapparater, plus användningen av
hetare vegetabiliska oljor, utgör en större brandskyddsutmaning än tidigare. ANSUL®
R-102 Brandbekämpningssystem för restauranger möter den utmaningen.

Produktöversikt

Släcker köksbränder snabbt
Bästa valet för brandskydd inom
kommersiell matlagning
	Kyler fett och omgivande hetytor
Slår snabbt ner lågor
	Bidrar till att förhindra
återantändning
	Färgkodade, smältlänkar
	Estetisk design som passar in i
köksmiljön
	5 års begränsad garanti
	Icke korrosivt släckmedel
	UL/ULC/LPCB-listat och
CE‑märkt

Två tillgängliga designalternativ
	Anpassad utrustningsspecifik
design
	Överlappande täckning av
”släckzon”

R-102-systemet har en flexibel konstruktion med ett extremt effektivt ANSULEX Low
pH Liquid Agent (släckvätske med lågt pH-värde) som snabbt släcker lågor och kyler
ned heta ytor, och samtidigt genererar ett stabilt täcke som förhindrar återantändning.
R-102-systemet, det bästa valet för restaurangkök över hela världen, är utformat
för att skydda matlagningsutrustning, inklusive olika typer av fritöser, stekhällar,
spisar, grillar, träkolsgrillar och wokar. Det detekterar och bekämpar också bränder i
ventilationsutrustning, inklusive kåpor, imkanaler, trummor och fettutsugningsenheter.

Två alternativ för flexibelt skydd
Den utrustningsspecifika utformningen är ett av de
två skyddsalternativ som är tillgängliga med R-102
släcksystem för restauranger. Det mest effektiva
brandskyddet uppnås när munstycken väljs och
riktas mot specifika riskområden på varje utrustning.
Denna metod ger normalt den mest ekonomiska
användningen av släckmedelvätska, och reducerar
storleken på eller antalet behållare och tillhörande
material.
Överlappande utrustningsskydd är flexibelt och
enkelt. Munstycken installeras i en rak linje, vilket ger
överlappande spridningsmönster för släckmedlet där
utrustningen skyddas, även om de byts ut eller flyttas
under kåpan.

Brandskydd av bästa klass är vår första prioritet

Omfattande egenskaper och
godkännanden
R-102-systemet har ett estetisk rostfritt stål
för att passa in i köket, enkel påfyllning och
rengöring efter brand, tillförlitlig drift med
drivgaspatroner och en 5-årig begränsad
garanti. En flexibel slang för släckmedlet gör
att utrustning kan flyttas för rengöring utan
att koppla från släcksystemets rörledningar.
Systemet är listat enligt UL/ULC, CE-märkt,
godkänt enligt COA, LPCB, TFRI, MED, DNV,
ABS och Lloyd’s Register och uppfyller kraven
enligt NFPA 96 och NFPA 17A.
Applikationer för R-102
Släcksystem
	Cateringföretag
	Caféer
Matsalar
	Enklare och finare
restauranger
	Närbutiker
	Delikatessaffärer
	Barserveringar
	Snabbmatskedjor
Food Courts
Foodtrucks
	Sjukhus
	Hotell och kasinon
	Idrottsanläggningar och
arenor

Den ultimata brandbekämpningslösningen
Varumärket ANSUL har ett komplett sortiment av brandskyddslösningar av hög kvalitet – från automatiska
detekterings- och släcksystem till en komplett linje av hjulförsedda och bärbara brandsläckare - och mer. Plus att
vårt omfattande nätverk av auktoriserade ANSUL-distributörer har fabriksutbildade yrkesmänniskor för att betjäna
våra kunder praktiskt taget var som helst i världen.
En passion för skydd
Dedikerad kundsupport. Omfattande produktportfölj. Utmärkt ingenjörskonst. Betrodda, beprövade varumärken.
Johnson Controls erbjuder alla dessa egenskaper, plus en passion för skydd. Det är vad som driver oss att skapa
lösningar för att bidra till att skydda det som betyder mest – dina högt värderade medarbetare, din egendom och
din verksamhet.
För mer information, besök www.ansul.com eller följ oss på @ansulfire på Twitter.
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