
ANSUL® RED Teknolojisi 
uygulamaları şunları 
içerir:

• Catering tesisleri

• Kafeteryalar

• Şık ve lüks 
yemek restoranları

• Fast food zincirleri

• Yemek alanları

• Oteller ve kumarhaneler

• Spor kompleksleri 
ve stadyumlar

• Sanat mutfakları

• Bulut mutfaklar

ANSUL® Restoran Elektrikli 
Algılama (RED) Teknolojisi
Dışarıda yemek yeme konusunda insanların 
yüksek beklentileri var. Rekabetçi kalabilmek 
için restoranlar müşterilerinin değişen 
ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmalıdır. 
Yangından korunma sistemlerini tekrar tekrar 
düşünmek için zamanları yoktur.

Aynı binada büyük veya birden fazla mutfağa 
sahip restoranlarda personeli, müşterileri, 
pişirme ekipmanlarını ve yakındaki işletmeleri 
korumak karmaşık görünebilir - ancak böyle 
olmak zorunda değildir. ANSUL® Restaurant 
Elektrik Algılama (RED) Teknolojisi, karmaşık, 
ticari mutfaklar için aynı zamanda yönetimi 
de kolay olan akıllı ve güvenilir çok zonlu 
yangın koruması sağlar. Ticari mutfak 
yangın korumasında devrim niteliğinde 
bir gelişme olan ANSUL® RED Teknolojisi, 
algılamadan söndürmeye kadar eksiksiz, 
ölçeklenebilir koruma için mevcut ANSUL® 
R-102 veya PIRANHA Söndürme Sistemleri ile 
entegre olur.

Lineer algılamayı elektrikli aktivasyon ile 
birleştiren ANSUL® RED Teknolojisi, yalnızca 
gerektiğinde ne zaman ve nerede boşaldığını, 
münferit zonların merkezi olarak izlenmesini 
sağlayarak mutfak yangın korumasını 
yeniden tanımlar.

Karmaşık Mutfaklar için Daha  
Akıllı Algılama

• 16 adede kadar farklı zon kapasitesi

• Hem ANSUL® R-102 hem de PIRANHA 
sistemleri ile komple UL ve ULC Listeli 

• NFPA 96 ve 17A uyumluluğu 

• CE İşaretli

• Birden çok zonun gerçek 
zamanlı izlenmesi

• Ek tehlike alanları için genişletilebilir ve 
değişen pişirme ortamları ve eklenen 
PCU’lar için yeniden yapılandırılabilir 

• Davlumbaz temizleme modu

• 4.000+ olay geçmişi günlüğü

• Tek bir zonda birden fazla 
sıcaklık derecesi

• Yetkili ANSUL® Distribütör erişimi için 
parola koruması

Mutfaklarda yangından korunma 
karmaşık olabilir. ANSUL® RED bunu 
basitleştirir.
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En Yüksek Yangın Söndürme Çözümü 
ANSUL® markası, otomatik algılama ve söndürme sistemlerinden tekerlekli ve portatif yangın söndürücü ürün 
yelpazesine kadar ve daha fazlası için eksiksiz ve kaliteli yangından korunma çözüm yelpazesi sunuyor. Ayrıca, geniş 
Yetkili ANSUL® Distribütörleri ağımız, müşterilerimize dünyanın hemen hemen her yerinde hizmet vermeleri için 
sertifikalı profesyoneller sağlar. 

Koruma Tutkusu
Özel müşteri desteği. Kapsamlı ürün portföyü. Mühendislik mükemmelliği. Güvenilir, kendini kanıtlamış markalar. 
Johnson Controls, tüm bu niteliklerin yanı sıra koruma tutkusunu sunar. Bu bizi en önemli olanı, insanları, değerli 
mülkünüzü ve işletmenizi korumaya yardımcı olacak çözümler üretmeye iten şeydir.

Daha fazla bilgi için lütfen www.ansul.com adresini ziyaret edin veya Twitter’da @ansulfire ‘dan bizi 
takip ediniz.

Basitleştirilmiş Algılama
ANSUL® RED, yüksek hacimli, ticari pişirme ortamlarının 
korunmasını basitleştirerek güven ve güvenlik sağlar. Düşünceli bir 
şekilde tasarlanmış işlevleri, 7/24 koruma sağlarken mutfakların 
verimli çalışmasını sağlar. 

• Modernleştirilmiş bakım: ANSUL® RED Teknolojisi, gres 
birikmesi olasılığını en aza indirmeye yardımcı olur ve 
bakımı basitleştirir.

• Kesintisiz koruma: ANSUL® RED Teknolojisi, mutfak 
personelinin diğer davlumbazları çalışır durumda tutarken 
bir davlumbazı devre dışı bırakmaya izin veren bir temizleme 
moduna ve bakım durumunda sistemi otomatik olarak sıfırlayan 
bir arıza emniyetine sahiptir. 

• Üstün çok yönlülük:  Her cihaz için ihtiyaçlara göre 
özelleştirilebilir dört sıcaklık derecesi - 68 ° C (155 ° F), 137 ° C 

(280 ° F), 180 ° C (356 ° F) ve 260 ° C (500 ° F) 

Daha Akıllı Koruma 
Sekiz adede kadar panele sahip ANSUL® RED Teknolojisi, eksiksiz 
ve kapsamlı koruma için mevcut ANSUL® yangın söndürme 
sistemleriyle entegre olur. Her panel, 16 zona kadar iki tehlike 
bölgesini izler ve uygun bir ekran modülüne bağlanır. 4.000’den 
fazla olay geçmişi kaydı ile birleştirilen bu merkezi kontrol, 
restoranlara hızlı tempolu mutfaklarını gerçek zamanlı olarak 
kolayca izleme gücü verir.

• Geleceğe yönelik teknoloji: Genişletilebilir ve yeniden 
yapılandırılabilir RED Teknolojisi, IP tabanlı protokollere ve 
değişen ortamlara kolayca uyum sağlar. 

• İçiniz rahat olsun: Servis ve bakım bildirimleri, mutfak 
personelinin bakım programları yerine müşterilere 
odaklanmasına olanak tanır. 

• 24 saat koruma:  Sistemin mutfakları korumaya her zaman 
hazır olmasını sağlamak için pişirme istasyonları sürekli olarak 
izlenir ve denetlenir. 

• Anlık güvence: Tespit edilmesi kolay yeşil ışık, sistemin hazır 
olduğunu doğrular.

Daha fazla bilgi için www.ansulRED.com/2 adresini ziyaret edin


