
Karmaşık pişirme ortamları için akıllı, güvenilir koruma
Yeni ANSUL® Restaurant Elektrikli Algılama (RED) Teknolojisi, 
mevcut ANSUL® R-102 veya PIRANHA Yangın Söndürme 
Sistemleriyle entegre olan ve bunları genişletilebilir, yeniden 
yapılandırılabilir çözümlerle yangından korunmayı yeniden 
tanımlıyor. Mevcut ANSUL® Restaurant Yangın Söndürme 
Sistemlerine tanklarda, borularda veya nozullarda değişiklik 
olmadan kolayca entegre olur. 

ANSUL®  R-102 ve PIRANHA sistemleri ile birleştirilen RED 
Teknolojisi, komple UL ve ULC Listesine sahiptir ve NFPA 96 ve 
17A gereksinimlerini karşılar. Sonuç, algılamadan söndürmeye 
kadar ticari mutfaklar için ölçeklenebilir, uyumlu korumadır. 
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Bitene kadar  
karmaşık görünebilir.
ANSUL® RED Teknolojisinin Tanıtımı



Birden çok tehlike bölgesini izler
Sekiz adede kadar panel, her biri 16 adede kadar ayrı zone 
için iki tehlike bölgelerini izler. ANSUL® RED Teknolojisi, bir 
ANSUL® Söndürme Sistemini yalnızca gerektiğinde hedefler 
zona söndürücüyü boşaltır. Yoğun müşterilere basitleştirilmiş, 
merkezi yönetim sağlamak için tüm zonlar tek bir kullanışlı ekran 
modülüne bağlanır.

RED Teknolojisi şunları sağlar:

• 16 adede kadar farklı tehlike bölgesi için 24 saat, gerçek 
zamanlı izleme

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

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

16 zona kadar merkezi denetim ve gerçek 
zamanlı izleme, 7/24 güven ve gönül 
rahatlığı sağlar. Burada altı bölgeli bir 
konfigürasyon gösterilmektedir. 
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ANSUL® RED Teknoloji bileşenleri



ANSUL® RED Teknoloji anahtar 
bileşenleri
1.  Lineer Algılama Kablosu
Tek bir tehlike alanında birden fazla sıcaklık derecesine sahip 
lineer algılama kablosu, çeşitli pişirme ekipmanlarını kapsar. 
Gres birikmesi olasılığını en aza indirmeye yardımcı olur ve 
bakımı basitleştirir.

Mevcut sıcaklık dereceleri

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

2. Paneller
RED paneli, iki taneye kadar tehlike alanını korumak için 
kullanılan giriş ve çıkışlara sahiptir ve boşaltma çıkışlarını 
etkinleştirir. Ayrıca tüm devreleri izler ve iki ek, isteğe bağlı röle 
modülünü bağlayabilir.

3. Ayarlanmış PAD Tahliye (RED Automan)
Ayarlanmış PAD tahliye tertibatı, aktivasyon borularının, itici gaz 
borularının, tahliye kablolarının ve ek ekipmanın kurulumunu 
kolaylaştırmak için düzenlenmiş tahliye, sıvı kimyasal tankı 
bağlantısı için itici gaz hortumu ve muhafaza kapaklarını içerir. 

4.  Ekran Modülü
Ekran modülü, sistemin hazır olduğunu gösteren, 16 zona 
kadar izleme yapan, sistemi yapılandıran ve sorun veya alarm 
durumlarını tanımlayan arayüzdür. Ayrıca kullanıcıların alarmları 
susturabileceği, sistemleri sıfırlayabileceği ve temizleme 
moduna geçebileceği yerdir. Modül şifre korumalıdır ve iki 
erişim seviyesine sahiptir: biri kullanıcı için ve diğeri Yetkili 
ANSUL® RED Distribütörü için. 

Sistem bütünlüğünü korur 
RED Teknolojisi, servis ve bakım zamanı geldiğinde mal 
sahiplerini ve operatörleri bilgilendirir. Parola koruması, servis ve 
bakımın yalnızca Yetkili ANSUL® RED Distribütörleri tarafından 
yapılmasını sağlayarak sistem bütünlüğünü korur. Olay günlüğü, 
geçmişi gerçek zamanlı tarih verileriyle izler, gerçekleştirilen tüm 
değişiklikleri veya bakımı kaydeder ve ekranda görüntülenebilir 
veya bir USB depolama cihazına indirilebilir.  

RED Teknolojisi, sistem bütünlüğünü aşağıdakiler  
aracılığıyla sağlar: 

• Yetkili ANSUL® RED Distribütör erişimi için şifre koruması

• Günün her saati sorun giderme ve servis bildirimleri 

• 4.000+ olay geçmişi günlüğü 

• Davlumbaz temizleme modu

ANSUL® RED  Teknolojisi  
Yapılandırma Aracı
Bu akıllı araç, yapılandırma, tasarım ve kurulum sırasında güven 
sağlar. Yetkili ANSUL® RED Distribütörlerine aşağıdakileri yapma 
yetkisi verir:

• Sistem bileşenlerini kolayca seçin ve yapılandırın ve 
her bir paneldeki her girişi, çıkışı ve röle devresini 
programlamalarına izin verin. 

• Servis aralıklarını, iletişim bilgilerini ve şifreleri gerektiği gibi 
ayarlayın ve değiştirin. 

• Simülasyon modunu kullanarak sistemin düzgün 
çalışmasını sağlayın ve farklı tehlike alanlarının birlikte nasıl 
yapılandırıldığını anlayın. 

• Yapılandırmayı bir USB depolama cihazına kaydedin ve 
KIRMIZI ekrana yükleyin. 

• Saha yapılandırmasına göre kablo bağlantılarınıc çıktısını alın.

Örnek Çıktı Örnek Çıktı: Panel 1
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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.ansulRED.com/8 adresini ziyaret edin veya Twitter’da @ansulfire’dan bizi takip ediniz.

http://www.ansulRED.com/8
https://twitter.com/ansulfire?lang=en

