
Dois agentes, desempenho inigualável
O sistema de supressão de incêndio em restaurantes PIRANHA emprega os melhores recursos de 
combate a incêndios dos dois agentes de extinção. 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.

Esse sistema de supressão de incêndio automático, pré-projetado e fixo é indicado para ajudar 
a proteger as áreas com equipamentos de cozinha, como fritadeiras, grelhas, fogões; grelhas 
verticais, a carvão natural ou assadeiras; e grelhas elétricas, de pedra vulcânica, à lenha ou a 
gás radiante e woks. Ele também detecta e suprime o incêndio em equipamentos de ventilação, 
incluindo coifas, ductos, plenuns e dispositivos auxiliares de extração de gordura.

Desempenho premium
O design do bocal listado pela UL permite que os bicos de proteção do 
aparelho sejam instalados até 2133 mm (84 pol.) acima do risco de 
cozimento, quase nivelados com a parte superior da coifa e fora 
da vista, fornecendo a mesma proteção confiável oferecida sempre 
pelos sistemas PIRANHA.

Ataque os incêndios com o sistema híbrido exclusivo de supressão de incêndios
A combinação de fontes de aquecimento alto e gorduras ou óleos de cozimento torna as cozinhas do restaurante 
especialmente propensas a incêndio. Com a exclusiva tecnologia de supressão de incêndio por agente e água, o sistema de 
supressão de incêndio de restaurantes ANSUL® PIRANHA supera os sistemas convencionais de agente único.

Sistema de supressão de incêndio em 
restaurante PIRANHA

Ofereça uma proteção contra 
incêndio premium

  Extinção e contenção de 
chamas rápidas

  Ajuda a prevenir o 
reacendimento

  A sobreposição de cobertura 
cria uma "zona de supressão"

  Resfriamento até 15 vezes 
mais rápido que os sistemas de 
agente único

  O design estético complementa 
a decoração da cozinha

  Detectores de conexões fusíveis 
com código de cor

  Garantia limitada de cinco anos

  Bocais de alta proximidade de 
até 2133 mm (84 pol.) acima do 
risco de cozimento

  Listado na UL/ULC/LPCB e com 
marcação CE

O sistema PIRANHA é até 
15 vezes mais rápido que 
os sistemas de agente 
único convencionais no 
resfriamento dos óleos 
de cozimento e usa 60% 
menos agente químico.

Visão geral do produto



Aplicações para o sistema de 
supressão de incêndio PIRANHA

  Aeroportos

  Restaurantes casuais e elegantes

  Instalações de catering

  Cursos de culinária

  Cozinhas de exposição

  Cadeias de fast food

  Praças de alimentações

  Instalações de hospedagem de 
quatro e cinco estrelas

  Hospitais

  Asilos

  Complexos e estádios esportivos

O sistema híbrido exclusivo de supressão de incêndio 
supera os sistemas convencionais de agente único

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 informações adicionais, acesse www.ansul.com ou siga-nos no Twitter @ansulfire. 

Aumente dramaticamente o 
desempenho do combate ao incêndio
Os testes mostraram um desempenho muito 
maior no combate ao incêndio com a tecnologia 
de supressão de incêndio de agente combinado 
com água. O sistema PIRANHA é até 15 vezes 
mais rápido que os sistemas de agente único 
convencionais no resfriamento de óleos de 
cozimento; usa 60% menos agente químico; 
oferece cobertura de bocal sobreposto flexível 
para a maioria das disposições de utensílios 
e requer menos e menores tanques de 
armazenamento de agente por sistema.

Os sistemas PIRANHA estão disponíveis em 
vários tamanhos, que podem ser combinados 
em configurações múltiplas para expandir a 
cobertura do sistema de supressão de incêndio. 
Os bocais de alta proximidade permitem que os 
bocais de liberação de agente sejam instalados 
fora do campo de visão, ao mesmo tempo 
que fornecem uma proteção confiável. Uma 
mangueira de distribuição de agente flexível 
permite que os utensílios sejam movidos para 
fins de limpeza, sem desconectar a tubulação 
do sistema de supressão de incêndio. O sistema 
é listado na UL/ULC; com marcação CE e 
aprovado por ASSE, LPCB e IAMPO.
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