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ESTUDO DE CASO

ESTUDO DE CASO

Ao projetar áreas de cozinha para a próxima geração de excelentes chefs na 

academia pioneira de Istambul de um restaurante internacionalmente famoso, 

houve a necessidade de uma solução de supressão de incêndio inovadora que 

poderia atender às demandas dos equipamentos modernos da cozinha do 

restaurante.

Responsável pelo funcionamento de alguns dos restaurantes mais famosos em 

toda a Europa, o cliente analisou várias soluções possíveis e optou pelo sistema 

de supressão de incêndio em restaurantes ANSUL R-102. O sistema inclui um 

design flexível com um supressor de incêndio líquido de baixo pH ANSULEX 

extremamente eficiente para extinguir rapidamente as chamas e resfriar as 

superfícies quentes, ao mesmo tempo que gera uma camada de proteção a vapor 

resistente para ajudar na prevenção do reacendimento.

As cozinhas de treinamento na academia usam cinco sistemas R-102 de vários 

tamanhos para proteção das coifas de extração e dos equipamentos. A instalação 

foi concluída por um distribuidor ANSUL autorizado local e treinando em fábrica. 

Esse foi o fator principal para a seleção do sistema, bem como para a contratação 

da manutenção e do serviço. Outro fator na especificação do sistema R-102 foi 

a lista de aprovações e classificações pela UL, ULC, LPCB e outras agências 

internacionais.

O cliente pretende implantar práticas recomendadas para segurança da cozinha 

no setor, oferecendo aos trainees a oportunidade de aprender e melhorar usando 

o melhor equipamento – e inspirar a próxima geração de equipe de cozinha e 

atendimento do restaurante.

DESAFIO: 
Fornecer uma solução de supressão 
alinhada ao objetivo do cliente em 
relação às práticas recomendadas 
de segurança na cozinha, com 
flexibilidade suficiente para gerenciar 
várias alterações em equipamentos

SOLUÇÃO: 
Sistema de supressão de incêndio 
em restaurantes com agente duplo 
ANSUL® R-102

APLICAÇÃO:
Coifas de extração e equipamentos 
de cozimento na cozinha de 
treinamento de chefs

Academia de chefs 
profissionais

Istambul, Turquia 

Observação: a versão em inglês deste documento é a oficial.  Se esse documento for traduzido para qualquer idioma que não seja o inglês e 
houver uma discrepância entre o inglês e a tradução, a versão em inglês prevalecerá.


