
Älykästä, luotettavaa suojausta 
Uusi ANSUL® Restaurant Electric Detection (RED) -teknologia 
määrittelee palosuojauksen uudelleen laajennettavissa 
olevilla, uudelleenkonfiguroitavilla ratkaisuilla, jotka 
integroituvat olemassa oleviin ANSUL® R-102- tai PIRANHA 
ammattikeittiöiden sammutusjärjestelmiin ja parantavat 
niitä. Se integroituu helposti olemassa oleviin ANSUL® 
ammattikeittiöiden sammutusjärjestelmiin ilman muutoksia 
säiliöihin, putkistoon tai suuttimiiin. 

RED-teknologia yhdistettynä ANSUL® R-102- ja PIRANHA-
järjestelmiin sisältää täydellisen UL- ja ULC-hyväksynnän 
ja se täyttää NFPA 96- ja 17A-vaatimukset. Tuloksena on 
skaalautuva, vaatimusten mukainen suoja ammattikeittiöille – 
havaitsemisesta sammuttamiseen.
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Monimutkaista,
mutta ei enää.
Esittelyssä ANSUL® RED -teknologia



Valvoo useita vaaroja
Jopa kahdeksan ohjainta valvoo kahta vaaraa kukin, eli enintään 
16 yksittäistä vaara-aluetta. ANSUL® RED kohdistaa ja laukaisee 
ANSUL® sammutusjärjestelmän vain silloin kun - ja missä - se 
on tarpeen. Kaikki vaara-alueet muodostavat yhteyden yhteen 
näyttöön, joka tarjoaa kiireisille asiakkaille yksinkertaistetun ja 
keskitetyn hallinnan. 

RED -teknologia tarjoaa:

• Ympäri vuorokauden reaaliaikainen seuranta jopa 16 eri 
vaara-alueelle 

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

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

Keskitetty valvonta jopa 16 vaara-alueelle 
ja reaaliaikainen seuranta tarjoaa 24/7 
varmuutta ja mielenrauhaa. Tässä näkyy 
kuuden alueen kokoonpano.
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Tärkeimmät ANSUL® RED -teknologian 
komponentit
1. Lineaarinen tunnistinkaapeli
Lineaarinen tunnistinkaapeli kattaa useita erityyppisiä 
keittiölaitteita, sillä yhdellä riskialueella voi olla useita 
lämpötila-arvoja. Se auttaa minimoimaan rasvan kertymisen 
riskin ja yksinkertaistaa ylläpitoa. 

Saatavilla olevat lämpötila-arvot

 68°C / 155°F 
 137°C / 280°F 
 180°C / 356°F  
 260°C / 500°F

2. Ohjain
RED-ohjaimessa on sisään- ja ulostulot, joita käytetään 
suojaamaan jopa kahta vaara-aluetta ja aktivoi laukaisun. Se 
myös valvoo kaikkia piirejä ja siihen voi liittää kaksi ylimääräistä 
valinnaista relemoduulia. 

3. Säädelty PAD laukaisu (RED Automan)
Säännelty PAD-laukaisuyksikkö sisältää säännellyn laukaisun, 
letkun sammuteainesäiliön kytkentää varten, sekä läpiviennit 
jotka helpottavat putkistojen ja kaapelin asentamista.

4.  Näyttö
Näyttö on käyttöliittymä, joka kertoo, että järjestelmä on 
valmis, valvoo jopa 16 aluetta, konfiguroi järjestelmän ja 
tunnistaa vika- tai hälytystilanteet. Sen kautta käyttäjä 
voi vaientaa hälytyksen, nollata järjestelmän ja käynnistää 
puhdistustilan. Näyttö on suojattu salasanalla ja siinä on kaksi 
käyttöoikeustasoa: yksi omistajalle ja toinen valtuutetulle 
ANSUL® RED jakelijalle.

Säilyttää järjestelmän eheyden
RED -teknologia ilmoittaa omistajille ja operaattoreille, 
milloin huolto  on ajankohtainen. Salasanasuojaus säilyttää 
järjestelmän eheyden varmistamalla, että huollon ja ylläpidon 
suorittaa vain valtuutettu ANSUL® RED-jakelijaa. Tapahtumaloki 
seuraa historiaa reaaliaikaisilla päivämääräleimoilla, tallentaa 
tehdyt muutokset tai huollot, ja sitä voidaan tarkastella näytöltä 
tai ladata USB-tallennuslaitteeseen.  

RED -teknologia takaa järjestelmän eheyden:

• Salasanasuojaus valtuutettua ANSUL® RED jakelijaa varten

• Ympärivuorokautiset vianmääritys- ja huoltoilmoitukset

• 4000+ tapahtuman historialoki

• Huuvan puhdistustila

ANSUL® RED -teknologian 
konfigurointityökalu
Tämä älykäs työkalu takaa varmuuden konfiguroinnin, 
suunnittelun ja asennuksen aikana. Se valtuuttaa valtuutetut 
ANSUL® RED jakelijat:

• Valitsemaan ja määrittämään järjestelmäkomponentit helposti 
ja mahdollistaa jokaisen tulo-, lähtö- ja relepiirin ohjelmoinnin 
jokaiseen ohjaimeen.

• Asettamaan ja säätämään huoltovälejä, yhteystietoja ja 
salasanoja tarpeen mukaan.

• Varmistamaan järjestelmän asianmukaisen toiminnnan ja 
ymmärtämään simulointitilan avulla, miten eri vaara-alueet on 
määritetty yhteen. 

• Tallentamaan kokoonpanon USB-tallennuslaitteeseen ja 
lataamaan sen RED näyttöön.

• Tulostamaan kaapelikytkennät kohteen kokoonpanon 
perusteella. 

Esimerkki tulosteesta Esimerkki tuloste: 
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Täydellinen palontorjuntaratkaisu
ANSUL® -brändi lupaa laajan valikoiman laadukkaita palontorjuntaratkaisuja – automaattisista tunnistus- ja sammutusjärjestelmistä 
pyörillä varustettuihin sammuttimiin ja käsisammuttimiin, sekä paljon muuta. Lisäksi laaja valtuutettujen ANSUL® -jakelijoiden 
verkostomme tarjoaa tehdaskoulutettuja ammattilaisia palvelemaan asiakkaitamme lähes kaikkialla maailmassa.

Intohimo suojaamiseen
Omistautunut asiakastuki. Laaja tuotevalikoima. Tekniikan huippuosaamista. Luotettavia, todistettuja tuotemerkkejä. Johnson 
Controls tarjoaa kaikki nämä ominaisuudet sekä intohimon suojaamiseen. Se ajaa meitä luomaan ratkaisuja, jotka auttavat 
turvaamaan tärkeimmät – ihmiset, kiinteistöt ja yritykset. 

Lisätietoja saat www.ansulRED.com/8  tai seuraa meitä Twitterissä @ansulfire.


