PIRANHA Släcksystem för restauranger
Bekämpa bränder med den exklusiva brandbekämpningshybriden
Kombinationen av heta värmekällor och matfetter eller matoljor gör restaurangkök
särskilt utsatta för bränder. Med exklusiv brandbekämpningsteknologi, baserad på
släckmedel plus vatten, överträffar ANSUL® PIRANHA Brandbekämpningssystem för
restauranger konventionella system med ett enda släckmedel.

Produktöversikt

Två släckmedel, oöverträffade prestanda
Använd brandskydd av högsta klass
	Snabb släckning och säkring av
lågor
	Bidrar till att förhindra
återantändning
	Överlappande täckning skapar
"bekämpningszon"
	Kyler upp till 15 gånger snabbare
än system med ett enda
släckmedel
	Tilltalande design kompletterar
köksdekoren
	Färgkodade, smältbara
detektorer
	5 års begränsad garanti
	Munstycken med hög proximitet
upp till 2133 mm (84") över
matlagningsrisk
	Listat enligt UL/ULC/LPCB och
CE-märkt

PIRANHA-systemet är upp
till 15 gånger snabbare
än konventionella system
med ett enda släckmedel
när det gäller att kyla ned
matoljor och systemet
använder 60 % mindre
kemiskt släckmedel.

PIRANHA Brandbekämpningssystem för restauranger utnyttjar de bästa
brandbekämpande egenskaperna hos två släckmedel. Systemet bekämpar bränder
med de brandsläckande och säkrande egenskaperna hos PRX Liquid Fire Suppressant.
Därefter följer vatten som snabbt kyler ned köksapparaten och ytterligare bidrar till att
förhindra återantändning.
Detta automatiska, förkonstruerade och fasta brandbekämpningssystem är avsett att
skydda områden som associeras med matlagningsutrustning, såsom fritöser, grillar
och spisar, upprättstående grillar, träkolsgrillar eller grillar av kedjetyp, elektriska,
lavasten, mesquite eller gasstrålande kolgrillar och wokar. Det detekterar och
bekämpar också bränder i ventilationsutrustning, inklusive kåpor, kanaler, plenum och
fettutsugningsenheter.

Bästa prestanda utom synhåll
Den UL-listade munstycksutformningen gör att
apparaternas skyddsmunstycken kan installeras upp
till 2133 mm (84") över matlagningsrisken, nästan
jäms med toppen av kåpan och utom synhåll, och ger
samtidigt samma tillförlitliga skydd som PIRANHAsystem alltid har erbjudit.

Exklusiv brandbekämpningshybrid överträffar
konventionella system med ett enda släckmedel
Dramatisk förbättring i
brandbekämpningsprestanda
Tester har visat en dramatisk förbättring
i brandbekämpningsprestanda med en
teknologi baserad på släckmedel plus
vatten. PIRANHA-systemet är upp till 15
gånger snabbare än konventionella system
med ett enda släckmedel i nedkylningen
av matoljor. Det använder 60 % mindre
kemiskt släckmedel, erbjuder flexibel
överlappande munstyckstäckning för de flesta
apparatarrangemang och kräver mindre och
färre släckmedelsbehållare per system.

PIRANHA-systemen är tillgängliga i
olika storlekar som kan kombineras
för flera konfigurationer för att utöka
brandbekämpningssystemets täckning.
Munstycken med hög proximitet gör att
släckmedelsmunstycken kan installeras
utom synhåll och samtidigt ge samma
tillförlitliga skydd. En flexibel slang för
släckmedelsdistribution gör att apparater
kan flyttas för rengöring utan att koppla loss
brandskyddssystemets rörledningar. Systemet
är UL/ULC-listat, CE-märkt och ASSE-, LPCBoch IAMPO-godkänt.

Applikationer för PIRANHA
Brandbekämpningssystem
	Flygplatser
	Enklare och finare
matrestauranger
	Cateringföretag
	Matlagningsskolor
	Expo-kök
	Snabbmatskedjor
	Livsmedelsavdelningar
	4- och 5-stjärniga hotell
	Sjukhus
	Vårdhem
	Idrottsanläggningar och stadion

Den ultimata brandbekämpningslösningen
ANSUL-märket utlovar ett fullt sortiment av brandskyddslösningar av hög kvalitet – från automatiska detekteringsoch brandbekämpningssystem 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 attribut, 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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