
ANSUL® RED 
-teknologian 
käyttökohteita ovat:

• Catering-palvelut

• Kahvilat

• Casual ja dining ravintolat

• Pikaruokaketjut

• Ravintolamaailmat

• Hotellit ja kasinot

• Urheilukeskukset ja stadionit  

• Kulinaariset keittiöt

• Toimitus-/tilauskeittiöt

ANSUL® Restaurant Electric 
Detection (RED) teknologia
Ihmisillä on suuria odotuksia, kun on kyse 
ravintolassa syömisestä. Pysyäkseen 
kilpailukykyisenä ravintoloiden on keskityttävä 
vastaamaan asiakkaidensa muuttuviin 
tarpeisiin. Heillä ei yksinkertaisesti ole varaa 
arvailla palontorjunnan suhteen.

Ravintoloissa, joissa on suuria tai useita 
keittiöitä samassa rakennuksessa, voi tuntua 
monimutkaiselta suojata henkilökunta, 
asiakkat, keittiölaitteet ja lähellä olevat 
yritykset – mutta niin sen ei tarvitse olla. 
ANSUL® Restaurant Electric Detection (RED) 
-teknologia tarjoaa älykkään ja luotettavan 
monialue sammutusjärjestelmän suurillekin 
ammattikeittiöille, jota on myös helppo 
hallita. Vallankumouksellinen edistysaskel 
ammattikeittiöiden palosuojauksessa, 
ANSUL® RED -teknologia integroituu 
olemassa olevaan ANSUL® R-102 tai 
PIRANHA -sammutusjärjestelmään 
tarjoten skaalautuvan suojauksen 
tunnistamisesta sammuttamiseen. 

Yhdistämällä lineaarisen tunnistuksen ja 
sähköisen laukaisun ANSUL® RED -teknologia 
määrittelee keittiösammutusjärjestelmät 
uudelleen valvomalla keskitetysti yksittäisiä 
vaara-alueita ja aktivoituu vain silloin, kun – ja 
missä – tarvitaan. 
 

Älykkäämpi tunnistus 
keittiökokonaisuuksille

• Kattaa jopa 16 vaara-aluetta

• Täydellinen UL ja ULC hyväksyntä sekä 
ANSUL® R-102- että PIRANHA-järjestelmille

• NFPA 96 ja 17A mukainen

• CE-merkintä

• Reaaliaikanen useiden vaara-
alueiden seuranta

• Laajennettavissa lisätyille vaara-alueille, 
uudelleen konfiguroitavissa keittiöiden 
muutostöiden yhteydessä ja lisättyihin 
PCU-laitteisiin.

• Huuvan puhdistus -tila

• 4,000+ tapahtuman historialoki

• Useita lämpötila-arvoja yhdellä vaara-alueella

• Salasanasuojaus valtuutetun ANSUL® 
jakelijan käyttöön 

Keittiön palonsuojaus voi olla monimutkaista. 
ANSUL® RED tekee siitä yksinkertaista. 
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Monipuoliset palontorjuntaratkaisut
ANSUL® brändi lupaa täyden valikoiman laadukkaita palontorjuntaratkaisuja – automaattisista tunnistus-  
ja sammutusjärjestelmistä täydelliseen pyörillä varustettujen ja käsisammuttimien linjaan ja paljon muuta.  
Lisäksi laaja valtuutettujen ANSUL®-jakelijoiden verkostomme tarjoaa koulutettuja ja sertifioituja  
ammattilaisia palvelemaan asiakkaitamme lähes kaikkialla maailmassa. 

Intohimo suojaamiseen
Omistautunut asiakastuki. Laaja tuotevalikoima. Tekniikan huippuosaamista. Luotetut, todistetut tuotemerkit. 
Johnson Controls tarjoaa kaikki nämä ominaisuudet sekä intohimon suojaamiseen. Se ajaa meidät luomaan 
ratkaisuja, jotka auttavat turvaamaan tärkeimmät asiat – ihmiset, omaisuuden ja liiketoiminnan.

Lisätietoja saat www.ansul.com tai seuraa meitä Twitterissä @ansulfire.

Yksinkertaistettu tunnistus
ANSUL® RED tarjoaa varmuutta ja turvallisuutta yksinkertaistamalla 
suuren volyymin ammattikeittiöiden suojamisen. Sen harkitusti 
suunnitellut toiminnot pitävät keittiöt toiminnassa tehokkaasti ja 
tarjoavat samalla 24/7-suojan.

• Tehostettu ylläpito: ANSUL® RED-teknologia auttaa 
minimoimaan rasvan kertymistä ja yksinkertaistaa huoltoa.

• Saumaton suojaus: ANSUL® RED-teknologiassa on 
puhdistustila, jonka avulla keittiöhenkilökunta voi irrottaa yhden 
huuvan ja pitää muut huuvat toiminnassa ja vikasietoisuus, joka 
nollaa järjestelmän automaattisesti valvonnan sattuessa. 

• Erinomainen monipuolisuus: Neljä lämpötila-arvoa – 68°C 
(155°F), 137°C (280°C), 180°F (356°F) ja 260°C (500°F) – 
valittavissa kunkin laitteen tarpeiden mukaan. 

Älykkäämpää suojausta 
ANSUL® RED -teknologia sisältää jopa kahdeksan ohjainta, ja se 
integroituu olemassa oleviin ANSUL® palontorjuntajärjestelmiin 
täydellisen ja kattavan suojauksen mahdollistamiseksi. Jokainen 
ohjain valvoo kahta vaaraa, jopa 16 alueen osalta, ja se 
liitetään yhteen kätevään näyttömoduuliin. Yhdistettynä yli 
4000 tapahtuman historialokiin, tämä keskitetty ohjaus antaa 
ravintoloille mahdollisuuden seurata nopeatempoista keittiötään 
helposti reaaliajassa.

• Aikaa kestävä teknologia: Laajennettava ja 
uudelleenkonfiguroitava RED-teknologia mukautuu helposti  
IP-pohjaisiin protokolliin ja muuttuviin ympäristöihin. 

• Täydellinen mielenrauha: Huolto- ja huoltoilmoitusten 
avulla keittiöhenkilökunta voi keskittyä asiakkaisiin 
huoltoaikataulujen sijaan.

• Ympärivuorokautinen suojaus: Keittiölaitteita 
valvotaan jatkuvasti, jotta järjestelmä on aina valmis 
suojaamaan keittiöitä.  

• Välitön varmuus: Helposti havaittava vihreä valo kertoo,  
että järjestelmä on toimintavalmis. 

Lue lisää www.ansulRED.com/2


