PIRANHA brannslokkesystem for restauranter
Slokk brannen med det eksklusive, hybride brannslokkesystemet
Kombinasjonen av svært hete varmekilder og matfett eller -oljer, gjør
restaurantkjøkkener spesielt utsatt for brann. Med den eksklusive slokketeknologien
bestående av slokkemiddel pluss vann, overgår ANSUL® PIRANHA restaurantbrann
slokkesystemet tradisjonelle systemer med ett slokkemiddel.
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PIRANHA systemet er
inntil 15 ganger raskere
enn tradisjonelle systemer
med ett slokkemiddel til
å kjøle av matoljer, og
bruker 60 prosent mindre
slokkemiddel.

PIRANHA restaurantbrann slokkesystemet inneholder de beste brannslokkeegenskapene
i to slokkemidler. Systemet angriper brannen med hurtig flammebekjemping og
stabilisering ved hjelp av det flytende PRX-slokkemiddelet. Deretter brukes vann som
kjøler ned kokeutstyret raskt og bidrar til å forhindre reantenning.
Dette automatiske, forhåndskonstruerte, fast installerte brannslokkesystemet er
konstruert for å bidra til å beskytte områder med koke- og stekeutstyr, som f.eks.
frityrkokere, grillplater og komfyrtopper, vertikale griller, kullgriller, griller med
kjededrift, elektriske griller og griller med lavastein, mesquite eller gass samt woker.
I tillegg detekterer det og slokker branner i ventilasjonsutstyr som avtrekkshetter,
avtrekkskanaler, plenumskamre og fettavtrekk

Førsteklasses kvalitet ute av syne
Den UL listede dysekonstruksjonen gjør det mulig å
montere apparatenes beskyttelsesdyser inntil 2133 mm
(84 in) over fareområdene på kjøkkenet, nesten i flukt
med toppen av avtrekkshetten, og utenfor synsvidde.
Du får den samme pålitelige beskyttelsen som
PIRANHA systemene alltid har tilbudt.

Eksklusivt hybrid brannslokkesystem som overgår
tradisjonelle systemer med ett slokkemiddel
Vesentlig bedre slokkeegenskaper
Tester har vist at man oppnår vesentlig bedre
slokkeegenskaper med slokketeknologien
bestående av slokkemiddel pluss vann.
PIRANHA systemet er inntil 15 ganger
raskere enn tradisjonelle systemer med ett
slokkemiddel til å kjøle ned matoljer, bruker
60 prosent mindre slokkemiddel, tilbyr en
fleksibel overlappende dysedekning for
de fleste utstyrsoppsett og krever mindre
og færre beholdere med slokkemiddel pr.
system.

PIRANHA systemene er tilgjengelige i ulike
størrelser som kan kombineres for flere
konfigurasjoner for å utvide slokkesystemets
dekning. "High Proximity" dyser kan monteres
utenfor synsvidde og samtidig gi den
samme pålitelige beskyttelsen. 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 og
godkjent av ASSE, LPCB og IAMPO.
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Den ultimate brannslokkingsløsningen
ANSUL varemerket står for 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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