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a vital part of your world

Ansulex slukningsvæske med lav 
pHværdi (5,7 liter - artikel nr. SL079694 
eller 11,4 liter - artikel nr. SL079372) er 
en særligt formuleret vandig opløsning 
af organiske salte, som er konstrueret 
til hurtigt at slå ned på og slukke 
fedtstofrelaterede brande. Væskens 
forventede holdbarhed er tolv år.

En Ansul lukkeventil. Det er vigtigt 
at lukke for brændstoftilførsel ved 
hjælp af mekaniske eller elektroniske 
lukkeventiler, som isolerer strømkilden 
når branden opdages.

Virkning og pålidelighed er helt i 
top. Derfor er Ansul R-102 systemet 
det foretrukne valg for arkitekter, 
restauratører og brandinspektører.

En brand i en restaurant, kan være 
farlig. Den kan starte i det små i en 
stegepande, på en grill, eller i en 
emhætte og inden for få sekunder, kan 
den sprede sig og gøre et køkken, eller 
en hel restaurant, til en skræmmende 
storbrand. 
Ud over risikoen for tab af menneskeliv, 
eller materiel, er det tankevækkende, at 
mange virksomheder aldrig åbner igen, 
efter en stor brand. En brand kan ikke 
bare ødelægge et køkken, men også en 
blomstrende virksomhed. 
I 1962 udviklede Ansul det første 
effektive brandslukningssystem til 
restauranter. 
I årene siden da, (har efterfølgende 
opfindelser betydet) at Ansul hele tiden 

har været førende inden for branchen. 
R-102 systemet, er det bedst kendte 
navn, inden for state-of the-art 
brandsikring for restauranter. 

•   Ansul R-102 systemet fra Tyco - 
opdager og slukker automatisk 
brande, døgnet rundt - 365 dage om 
året. 

•   Da det er et vådsystem, som anvender 
en unik brandslukningsvæske, med 
en lav pH-værdi, er det miljøvenligt og 
kan let renses væk. 

•   Det simple og flotte design, muliggør 
let og hurtig, installation i enkelt- eller 
flersystemskonfigurationer. 

•   Ansul R-102 er det foretrukne valg 
for arkitekter, køkkendesignere, 
restauratører, brandinspektører og 
assurandører.

State-of-the-art brandbeskyttelse for restauranter
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Hovedenheden befinder sig inden i 
et specialfremstillet kabinet af rustfrit 
stål, som passer fint ind i køkkenet 
og forhindrer, at systemet beskadiges 
eller ændres.

En typisk installation af ANSUL R‑102, 
som viser, hvordan spraydyserne er 
monteret på et udhæng

Idet den er designet til at dække hele
køkkenet, har ANSUL‑dysen en særligt
konstrueret hætte, som blæses af ved
brand og reducerer risikoen for, at 
mundingen stoppes til af fedt.

Ansuls manuelle udløsning kan 
aktiveres af hvem som helst uanset 
deres brandsikringserfaring.

Derfor er Ansul R102 et bedre system:

Ingen ved mere om brandsikring af 
restauranter. Denne viden er indbygget 
i R-102 systemets design og funktion. 
Systemets eksklusive indkapsling i 
rustfrit stål, er fuldstændig lukket - og 
passer derfor fint ind i et køkken, uden  
at påvirke køkkenets drift. 

Som med alle gode designs er R-102 
let at installere og vedligeholde. Da 
systemet er designet til at beskytte 
alt det forskellige køkkenudstyr, som 
man finder i moderne køkkener (lige 
fra grill- til trækulsovne), kan det fås i 
størrelserne 5,7 liter og 11,4 liter, som 
ligeledes kan konfigureres sammen, så 
kapaciteten øges. R-102 systemet er 
patronstyret og derfor meget pålideligt. 
Det kan genoplades hurtigere på stedet, 
end opbevarede tryksystemer. 

Systemets brandslukker er 
ANSULEX® væske med lav pH-
værdi, et udstyrsvenligt stof, som 
er næsten pH-neutralt og designet 
til at bekæmpe fedtstofbaserede 
brande. Det slukker hurtigt flammerne, 

afkøler varme overflader og tildækker 
kogende fedtstof, så det undgås, at 
flammerne  blusser op igen. Det er 
også let at fjerne igen, så hvis uheldet 
er ude, vil du hurtigere kunne genåbne 
virksomheden med færre skader og 
rengøringsomkostninger til følge. 

Fordi R-102 systemet er bygget af Ansul, 
er det hårdført, pålideligt, bygget til at 
holde og oplistet af UL. Det er ligeledes 
billigt at vedligeholde - det første større 
systemeftersyn er først nødvendigt 12 
år efter installationen. Hele systemet 
bakkes op af en femårig garanti uden 
forbehold. 

Et førsteklasses system behøver 
førsteklasses installation og 
vedligeholdelse. Derfor kan Ansuls 
R-102 system, kun fås hos de bedste i 
branchen. Vores verdensomspændende 
netværk, af oplærte distributører, er klar 
til at give dig ekspertrådgivning, hurtig 
og effektiv installation, samt eftersyn og 
vedligeholdelse, uden sidestykke.



Worldwide:

USA
Lansdale (PA)
Tel:  + 1 215-362-0700
Fax:  + 1 215-362-5385

Europe / Middle East /
Africa (EMEA)
The Netherlands
Enschede
Tel.:  +31 (0)53 4284444
Fax:  +31 (0)53 4283377

Asia
Singapore
Tel:  + 65 6861 1655
Fax:  + 65 6861 1312

Hungary
(Budapest)
Tel:  +36 (0)1 4811383
Fax:  +36 (0)1 2034427

Italy
(Nerviano)
Tel:  +39 0331 583000
Fax:  +39 0331 583030

The Netherlands
(Enschede)
Tel:  +31 (0)53 4284444
Fax:  +31 (0)53 4283377

Norway
(Lørenskog)
Tel:  +47 67 917700
Fax:  +47 67 917715

Spain
(Madrid)
Tel:  +34 91 3807460
Fax:  +34 91 3807461

Sweden
(Lammhult)
Tel:  +46 (0)472 269980
Fax:  +46 (0)472 269989

United Arab Emirates
(Dubai)
Tel:  +971 48838689
Fax:  +971 48838674

United Kingdom & Ireland
(Manchester)
Tel:  +44 (0)161 8750400
Fax:  +44 (0)161 8750490 (0491)

Subsidiaries EMEA

Austria
(Wien)
Tel:  +43 (0)1 2710049
Fax:  +43 (0)1 2710142

Belgium
(Mechelen)
Tel:  +32 (0)15 285555
Fax:  +32 (0)15 206076

France
(Paris)
Tel:  +33 (0)1 48178727
Fax:  +33 (0)1 48178720

Germany
(Rodgau)
Tel:  +49 (0)6106 84455
Fax:  +49 (0)6106 18177
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Inter-Gastro as har sIden 1966 været leverandør af maskIner oG udstyr tIl:
 barer, cafeer, cafeterIer, fastfood forretnInGer, hoteller, Iscafeer, restauranter oG supermarkeder. 

vI har bl.a. specIalIseret os I alt udstyr tIl ‘food 2 Go’ koncepter, herunder bl.a. ovne, rotIsserIes samt dIsplaymontre.

Ansul R-102 systemet fra Tyco - der findes ingen bedre  
måde at beskytte din restaurant mod brand på.

Når der opstår en brand i et beskyttet 
område, opdages det hurtigt af 
detektorerne, som befinder sig 
inden i udluftningsrørsystemet eller 
emhætten.

ANSULEX‑slukningspræparat med 
lav pH‑værdi løber gennem rørene og 
sendes ud over udluftningssystemet 
og ned på køkkenudstyret 

ANSULEX‑præparatet sprøjtes 
direkte mod branden i særlige 

spraymønstre, som kvæler den på 
få sekunder. Mens det brandvarme 

fedtstof dækkes til, formes der et 
skumtæppe, som midlertidigt  

lukker for de letantændelige  
dampe, som ellers kan få  

ilden til at opblusse på ny.
Detektorerne udløser ANSUL 
AUTOMAN‑mekanismen, som sætter 
systemet i gang... lægger tryk på 
tanken med slukningspræparat og 
automatisk slukker for tilførslen af 
energi til køkkenudstyret i tilfælde af 
brand.
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