
Intelligent, pålitelig beskyttelse for komplekse storkjøkkenmiljøer 
Den nye ANSUL® Restaurant Electric Detection (RED) 
teknologien omdefinerer brannsikring med utvidbare, 
rekonfigurerbare løsninger som integreres med og 
forbedrer eksisterende ANSUL® R-102 eller PIRANHA 
brannslokkesystemer. Den integreres enkelt med eksisterende 
ANSUL® restaurant brannslokkesystemer uten endringer av 
beholdere, rørnett eller dyser.

RED teknologien kombinert med ANSUL® R-102 og PIRANHA-
systemene har en komplett UL og ULC listing og oppfyller NFPA 
96 og 17A krav. Resultatet er skalerbar, kompatibel beskyttelse 
for kommersielle kjøkken - fra deteksjon til slokking.
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Det er komplekst 
inntil det ikke  
er det.
Vi introduserer ANSUL® RED teknologi



Overvåker flere faresoner
Opptil åtte kontrollere overvåker to faresoner hver, for opptil 16 
individuelle soner. ANSUL® RED teknologien utløser målrettet 
et ANSUL® brannslokkesystem bare når - og hvor - det er 
nødvendig. Alle soner kobles til en praktisk skjermmodul for å gi 
travle kunder forenklet, sentralisert styring.

RED teknologien gir:

• Døgnet rundt overvåkning i sanntid for opptil 16 forskjellige 
faresoner 

• Komplett UL og ULC listing med både ANSUL® R-102 og 
PIRANHA-systemer

• Utvidbar teknologi for ekstra risiko områder og kan 
rekonfigureres for endringer i kjøkkenet og ekstra 
fettavtrekksenheter (PCUs)

Sentralisert tilsyn av opptil 16 soner og 
overvåking i sanntid gir tillit og trygghet 
24/7. En seks soners konfigurasjon vises 
her.
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ANSUL® RED teknologi komponenter



Viktige ANSUL® RED teknologi 
komponenter
1. Detekterende kabel
Med flere temperaturgraderinger i et enkelt risiko område, 
dekker den lineære deteksjonskabelen en rekke kokeapparater. 
Det hjelper til med å minimere potensialet for fettoppbygging
og forenkler vedlikehold.

Tilgjengelige temperaturgraderinger

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

2. Kontroller
RED kontrolleren har innganger og utganger som brukes til å 
beskytte opptil to risiko områder og aktiverer utløserutgangene. 
Den overvåker også alle kretser og kan utvides med to ekstra 
relémoduler (ekstrautstyr).

3. Regulert PAD utløser (PAD Automan)
Den regulerte PAD utløserenheten inneholder den regulerte 
utløseren, slange for drivgass for tilkobling til beholderen med 
slokkevæske, og utsparringer i kabinettet for å gjøre det lettere 
å installere rør for slokkevæske, utløserwire og annet utstyr

4.  Skjermmodul
Skjermmodulen er grensesnittet som bekrefter at systemet 
er klart, overvåker opptil 16 soner, konfigurerer systemet og 
identifiserer problemer eller alarmforhold. Det er også der 
brukere kan stille alarmer, tilbakestille systemer og aktivere 
rengjøringsmodus. Modulen er passordbeskyttet og har to 
tilgangsnivåer: ett for eieren og et annet for autoriserte
ANSUL® RED distributører.

Opprettholder systemintegriteten
RED teknologien varsler eiere og operatører når det er tid 
for service og vedlikehold. Passordbeskyttelse opprettholder 
systemintegriteten ved å sikre at service og vedlikehold 
kun utføres av autoriserte ANSUL® RED-distributører. 
Hendelsesloggen sporer historikken med sanntids 
datostempler, registrerer eventuelle endringer eller vedlikehold 
som er utført og kan vises på skjermen eller lastes ned til en 
USB-lagringsenhet.  

RED teknologien sikrer systemintegritet ved:

• Passordbeskyttelse for autorisert ANSUL® RED-distributør 
tilgang

• Feilsøking og servicevarsler døgnet rundt

• 4.000+ hendelseslogg

• Hetterengjørings funkjson

ANSUL® RED teknologi 
konfigurasjonsverktøy
Dette intelligente verktøyet sikrer tillit under konfigurasjon, 
design og installasjon. Det gir autoriserte ANSUL® RED 
distributører i stand til å:

• Enkelt velge og konfigurere systemkomponenter og lar dem 
programmere alle inngangs-, utgangs- og relékretser for hver 
kontroller.

• Angi og endre serviceintervaller, kontaktinformasjon og 
passord etter behov.

• Sørge for riktig systemdrift og forstå hvordan forskjellige 
risiko områder konfigureres sammen, ved å bruke 
simuleringsmodus. 

• Lagre konfigurasjonen på en USB-lagringsenhet, og laste den 
opp til RED skjermen.

• Skrive ut kabelforbindelser basert på konfigurasjonen for 
arbeidsplassen.

Eksempel på utskrift Eksempel på utskrift: 
Kontroller 1
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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. 
hele 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.ansulRED.com/8 eller følg @ansulfire på Twitter.


