
Intelligent, pålitligt skydd för komplexa storköksmiljöer
Det nya ANSUL® Restaurang Elektrisk Detektion (RED) 
systemet omdefinierar brandskydd med utbyggnadsbara, 
programmerbara lösningar som integreras med befintliga 
ANSUL® R-102 och PIRANHA släcksystem. Det integreras 
enkelt med existerande ANSUL® kökssläcksystem utan 
ändringar på tankar, rördragning och munstycken. 

RED teknologin kombinerat med ANSUL® R-102 och PIRANHA-
systemen har en komplett UL och ULC listning och uppfyller 
NFPA 96 och 17A kraven. Resultatet är ett skalbart, kompatibelt 
skydd för kommersiella kök - från detektering till släckning.
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Det är komplext 
tills det inte  
är det.
Vi introducerar ANSUL® RED teknologi



Övervakar flera zoner
Upp till åtta centraler övervakar två risker var, för upp till 16 
individuella zoner. ANSUL® RED riktar och löser ut ett ANSUL® 
släcksystem endast när - och var - det behövs. Alla zoner 
kopplas till en praktisk display för att ge upptagna kunder en 
förenklad, centraliserad styrning. 

RED teknologin ger:

• Övervakning i realtid dygnet runt av upp till 16 olika 
riskzoner. 

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

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

Centraliserad övervakning av upp till 16 
zoner och övervakning i realtid ger tillit och 
trygghet 24/7. En konfiguration med sex 
zoner visas här.
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Viktiga ANSUL® RED komponenter
1. Detektionskabel
Med flera temperaturgraderingar i en enskild riskzon 
täcker den linjära detektorkabeln ett flertal olika typer 
av köksutrustning. Det hjälper till att minimera risken för 
fettuppbyggnad och förenklar underhållet. 

Tillgängliga temperaturgraderingar

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

2. Central
ANSUL® RED centralen har ingångar och utgångar som 
används för att skydda upp till två riskzoner och aktivera 
utlösarutgångarna. Den övervakar också alla kretsar och ger 
möjlighet att koppla till två valfria extra relämoduler. 

3. Reglerad PAD utlösare (PAD Automan)
Den reglerade PAD utlösningsenheten innehåller den 
reglerade utlösaren, slang för drivgas till släckvätsketanken 
och knockouts i skåpet för att underlätta rörinstallation, 
utlösningskablar och övrig utrustning.

4.  Displaymodul
Displaymodulen är gränssnittet som bekräftar att systemet 
är klart, övervakar upp till 16 zoner, konfigurerar systemet 
och identifierar problem eller larmförhållanden. Det är också 
där användaren kan tysta larm, återställa systemet och 
aktivera rengöringsläget. Displayen är lösenordskyddad och 
har två åtkomstnivåer: en för ägaren och en annan för den 
auktoriserade ANSUL® RED distributören.

Bibehåller systemintegritet
RED meddelar ägare och operatörer när det är dags för service 
och underhåll. Lösenordsskydd bibehåller systemets integritet 
genom att säkerställa att service och underhåll endast utförs 
av auktoriserade ANSUL® RED-distributörer. Händelseloggen 
spårar historik i realtid, registrerar eventuella ändringar eller 
utfört underhåll och kan visas på displayen eller laddas ner till 
ett USB-minne.  

RED säkerställer systemintegritet genom:

• Lösenordsskydd för åtkomst för den auktoriserade ANSUL® 
RED-distributören.

• Felsökning och servicemeddelanden dygnet runt

• 4000+ händelser i historielogg

• Läge för rengöring av kökskåpa

ANSUL® RED konfigurationsverktyg
Detta intelligenta verktyg ger tillit under konfiguration,  
design och installation. Det ger auktoriserade ANSUL®  
RED-distributörer möjlighet att:

• Enkelt välja och konfigurera systemkomponenter och låta dem 
programmera varje ingångs-, utgångs- och reläkrets för varje 
central.

• Ställ in och ändra serviceintervall, kontaktinformation och 
lösenord efter behov.

• Se till att systemet fungerar korrekt och förstå hur olika 
riskområden konfigureras tillsammans genom att använda 
simuleringsläget. 

• Spara konfigurationen på ett USB-minne och ladda upp den 
på RED displayen.

• Skriv ut kabelanslutningar baserade på konfiguration för 
byggarbetsplatsen. 

Exempel på utskrift Exempel på utskrift: 
Central 1
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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.ansulRED.com/8 eller följ @ansulfire på Twitter.


