
Bruksområder For 
ANSUL® RED
teknologien inkluderer:

• Catering fasiliteter

• Kafeteriaer

• Uformelle og fine 
dining restauranter

• Hurtigmatkjeder

• Mathaller

• Hoteller og kasinoer

• Sportskomplekser 
og stadioner 

• Kulinariske kjøkken

• Cloud kitchens

ANSUL® Restaurant Electric 
Detection (RED) Technology
Folk har høye forventninger når det gjelder å 
spise ute. For å holde seg konkurransedyktige, 
må restaurantene fokusere på å møte de 
endrede behovene til kundene sine. De har 
rett og slett ikke tid til å forsøke å forutse sitt 
behov for brannbeskyttelse.

I restauranter med store eller flere kjøkken 
i samme bygning kan det virke komplisert å 
beskytte ansatte, kunder, matlagingsutstyr 
og nærliggende bedrifter - men det trenger 
ikke være det. ANSUL® Restaurant Electric 
Detection (RED) teknologien gir intelligent 
og pålitelig brannsikring i flere soner for 
komplekse, kommersielle kjøkken som 
også er enkel å administrere. ANSUL® RED 
teknologien er et revolusjonerende fremskritt 
innen kommersiell brannbeskyttelse, 
integrert med eksisterende ANSUL® R-102 
eller PIRANHA slokkesystemer for komplett, 
skalerbar beskyttelse fra deteksjon til slokking.

Ved å kombinere lineær deteksjon med 
elektrisk utløsning, omdefinerer ANSUL® 
RED tekonologien brannvern i kjøkkenet 
ved å sørge for sentralisert overvåking av 
individuelle faresoner, som bare utløses  
når - og hvor - nødvendig. 
 

Smartere deteksjon for  
komplekse kjøkken

• Dekker opp til 16 forskjellige faresoner

• Komplett UL og ULC listing for både 
ANSUL® R-102 og PIRANHA systemene

• I samsvar med både NFPA 96 og 17A

• CE-merket

• Sanntids overvåkning av flere soner

• Utvidbar for ekstra risikosoner, 
omprogrammerbar for endringer og 
ekstra fettavtrekksenheter (PCUs)

• Hetterengjørings funkjson

• 4.000+ hendelseslogg

• Flere temperaturgraderinger i et enkelt 
risiko område

• Passord beskyttet adgang for autoriserte 
ANSUL® distributører 

Brannbeskyttelse av storkjøkken kan være komplisert.  
ANSUL® RED gjør det enkelt. 
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Den ultimate brannslokkeløsningen
ANSUL® varemerket gir løfte om 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 praktisk talt hvor som helst i verden. 

En lidenskap for brannbeskyttelse
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 @ansulfire på Twitter.

Forenklet deteksjon
ANSUL® RED gir tillit og sikkerhet ved å forenkle beskyttelsen av 
kommersielle kjøkkenmiljøer med høyt volum. De gjennomtenkt 
designede funksjonene holder kjøkkenet effektivt i gang samtidig 
som de gir 24/7 beskyttelse.

• Strømlinjeformet vedlikehold: ANSUL® RED tekonologien 
hjelper til med å minimere potensialet for fettoppbygging og 
forenkler vedlikeholdet.

• Sømløs beskyttelse: ANSUL® RED tekonologien har en 
rengjøringsfunksjon som gjør at kjøkkenpersonalet kan koble ut 
en hette mens de holder andre hetter i drift, og en feilsikring 
som automatisk tilbakestiller systemet i tilfelle forglemmelse. 

• Overlegen allsidighet: Fire temperaturgraderinger - 68°C,  
137°C, 180°C og 260°C - for tilpassninger basert på behovene 
til hvert apparat. 

Smartere beskyttelse 
ANSUL® RED teknologien har opptil åtte kontrollere, som 
integreres med eksisterende ANSUL® brannslokkesystemer for 
komplett og omfattende beskyttelse. Hver kontroller overvåker 
to fareområder, for opptil 16 soner, og kobles til en praktisk 
skjermmodul. Kombinert med en mer enn 4.000 hendelseslogg, 
gir denne sentraliserte kontrolleren restauranter mulighet til 
enkelt å overvåke deres hurtigarbeidende kjøkken i sanntid.

• Framtidssikker teknologi: RED teknologien kan utvides og 
rekonfigureres, og tilpasser seg lett til IP-baserte protokoller  
og skiftende miljøer.

• Fullstendig trygghet: Varsler om service og vedlikehold 
lar kjøkkenpersonalet fokusere på kunder i stedet 
for vedlikeholdsplaner.

• Døgnet rundt beskyttelse: Kokestasjoner overvåkes 
kontinuerlig og kontrolleres for å sikre at systemet alltid er klart 
til å beskytte kjøkkenet.  

• Øyeblikkelig sikkerhet: Det grønne lyset er enkelt å få øye på 
og bekrefter at systemet er klart.

Lær mer på www.ansulRED.com/2


