
Användningsområden 
för ANSUL® RED är:

• Cateringfaciliteter

• Lunchmatsalar

• Restauranger

• Snabbmatskedjor

• Food courts

• Hotell och kasinon

• Sportanläggningar 
och arenor

• Kulinariska kök

• Cloud/ghost kitchen

ANSUL® Restaurang Elektrisk 
Detektion (RED) Teknologi
Folk har höga förväntningar när det kommer 
till att äta ute. För att vara konkurrenskraftig 
måste restaurangerna fokusera på att möta 
de ändrade behoven från sina kunder. De 
har helt enkelt inte tid till att gissa sitt behov 
av brandskydd. 

I restauranger med stora eller flera kök i 
samma byggnad kan det verka komplicerat 
att skydda anställda, kunder, köksutrustning 
och närliggande företag -men det behöver 
inte vara det. ANSUL® Restaurang Elektrisk 
Detektion (RED) teknologin erbjuder ett 
intelligent och pålitligt brandskydd i flera 
zoner för komplexa kommersiella kök som 
också är enkelt att hantera. ANSUL® RED 
är ett revolutionerande framsteg inom 
brandskydd för kommersiella storkök och kan 
integreras med befintliga ANSUL® R-102 eller 
PIRANHA släcksystem för komplett, skalbart 
skydd från detektering till släckning. 

Med att kombinera linjär detektering med 
elektrisk aktivering omdefinierar ANSUL® 
RED brandskydd av restaurangkök genom att 
tillhandahålla central övervakning av enskilda 
riskzoner som endast löser ut när - och där - 
det behövs. 
 

Smartare detektion för  
komplexa kök

• Täcker upp till 16 olika riskzoner

• Komplett UL och ULC listning för både 
ANSUL® R-102 och PIRANHA systemen

• I enlighet med NFPA 96 och 17A

• CE-märkt

• Realtidsövervakning av flera zoner

• Utbyggnadsbar för fler riskzoner, 
omprogrammerbar för renoveringar och 
tillagda PCU:s.

• Läge för rengöring av kökskåpa

• 4000+ händelser i historielogg

• Flera olika temperaturgraderingar i en 
och samma riskzon

• Lösenordskyddad åtkomst för 
auktoriserad ANSUL®distributör

Brandskydd för storkök kan vara komplicerat.  
ANSUL® RED gör det enkelt. 
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Den ultimata brandsläcklösningen
Varumärket ANSUL® har ett brett urval av högkvalitativa brandskyddslösningar — från automatiska detektions- och 
släcksystem till en komplett serie av handbrandsläckare med mera. Dessutom erbjuder vårt omfattande nätverk av 
auktoriserade ANSUL®-distributörer yrkesutbildade anställda som hjälper våra kunder var som helst i världen. 

En passion för brandskydd
Dedikerad kundsupport. Omfattande produktportfölj. Teknisk spetskompetens. Betrodda, beprövade varumärken. 
Johnson Controls erbjuder alla dessa attribut, plus en passion för brandskydd. Det är det som driver oss att skapa 
lösningar för att skydda det som betyder mest - dina värdefulla medarbetare, egendom och företag.

För mer information, besök www.ansul.com eller följ @ansulfire på Twitter.

Förenklad detektion
ANSUL® RED ger tillit och säkerhet genom att förenkla skyddet 
av kommersiella köksmiljöer med hög volym. De genomtänkt 
designade funktionerna håller igång köken effektivt samtidigt som 
de ger skydd 24/7.

• Strömlinjeformat underhåll: ANSUL® RED hjälper till med att 
minimera risken med fettuppbyggnad och förenklar underhållet.

• Problemfritt skydd: ANSUL® RED har en rengöringsfunktion 
som gör att kökspersonalen kan koppla ur en kåpa medan 
de andra fortsatt är i drift. Det finns också en felsäkring som 
automatiskt återställer systemet om det glöms bort. 

• Överlägsen flexibilitet: temperaturgraderingar – 68°C (155°F), 
137°C (280°F), 180°C (356°F) och 260°C (500°F) – för att 
anpassa behoven till varje köksutrustning. 

Smartare skydd 
ANSUL® RED kan ha upp till åtta centraler som integreras 
med existerande ANSUL® brandsläcksystem för komplett och 
omfattande skydd. Varje central övervakar två risker, för upp till 16 
zoner, och kopplas till en praktisk display. I kombination med en 
historielogg på mer än 4000 händelser ger den här centraliserade 
kontrollen restaurangerna möjlighet att enkelt övervaka deras kök 
i realtid.

• Framtidssäker teknik: RED kan utökas och omkonfigureras 
samt enkelt anpassas till IP-baserade protokoll och 
förändrade miljöer. 

• Fullständig sinnesro: Meddelanden om service och underhåll 
gör att kökspersonal kan fokusera på kunder snarare 
än underhållsscheman.

• Skydd dygnet runt: Köksstationer övervakas kontinuerligt och 
kontrolleras för att säkerställa att systemet alltid är redo för att 
skydda köket.  

• Omedelbar säkerhet: Den gröna lampan är lätt att se och 
bekräftar att systemet är redo. 

Lär mer på www.ansulRED.com/2


