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DANISH

Lad ikke en brand i fedt-
stoffet ødelægge din 
virksomhed...

...det er på tide at handle
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Undervurder aldrig de destruktive 
kræfter af en brand i fedtstoffet

En brand er under alle omstændigheder en farlig 
og uforudsigelig fjende. Men en brand i fedt-
stoffet i et køkken har et skjult potentiale, som 
kan forårsage total destruktion på få minutter 
- nok til at lukke en restaurant ned permanent.

Flydende og potentielt farligt fedtstof kan uden problemer 
selvantænde ved høje temperaturer. I modsætning til 
ved andre brande er almindelige slukningsmetoder ikke 
pålidelige. Overøsning med vand vil ikke kvæle flammerne - 
det vil simpelthen tilføre mere energi til branden, idet vandet 
straks fordamper og skaber et fedtudbrud, som spreder 
flammerne og sender brændende fedt ud over et stort 
område.

Det bliver værre...

Mens fedtet brænder, stiger temperaturen hurtigt til et 
niveau, hvor branden bliver næsten umulig at holde under 
kontrol. Brændende svævende partikler fra fedtstoffet tænder 
ild til alt, hvad de kommer i kontakt med. Et almindeligt 
brandtæppe vil ikke kunne dæmme op for de brændende 
partikler, og normale metoder til slukning af branden vil 
ikke få fedtstoffet til at køle af eller separere det fra ilt for at 
forhindre en spontan genantændelse.

Løsningen er et specialdesignet flammeslukningssystem, 
som afskærer ilttilførslen og kvæler flammerne på få 
sekunder, så fedtstoffet får lov til at køle ned til under antæn-
delsestemperatur ved en særlig kemisk reaktion, som kendes 
som forsæbning. 
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Installationen af det specialdesignede køkkenbrandsluk-
ningssystem sikrer, at køkkenpersonalet ikke længere 
behøver at risikere deres liv og helbred ved manuelt at 
forsøge at kontrollere ilden. 

Andre måder at slukke branden på kan se ud som om, 
de virker. Men når man tænker på de utroligt høje 
temperaturer, som opstår i tilfælde af en brand i fedtstof, 
er der en meget stor chance for, at branden genan-
tændes. Den eneste måde man kan slukke flammerne 
på permanent, er ved at stoppe tilførslen af ilt samt at 
få temperaturen ned til under selvantændelsestempera-
turen. Det er præcis sådan Ansul R-102 Køkkenbrandsluk
ningssystemet virker.

Det tager kun 30 sekunder for Ansul R-102 
Køkkenbrandslukningssystemet at kvæle 
flammerne fra en brand i fedtstof.

Sådan ser du 
DVD’en. Læg den i CD/

DVD-skuffen på din computer 
eller DVD-afspiller

ADVARSEL
Må kun anvendes med afspillere med 

CD-skuffe. Må ikke anvendes med afspillere, 
som automatisk hiver CD’en ind i maskinen

DVD’en er kompatibel med Windows og 
Mac-styrede computere.

Hvis Video-CD’en mangler, så 
kontakt venligst Tyco på den 

adresse, som er trykt bag 
på folderen.



Hurtigt reagerende flammekvælning

Ansul R-102 Køkkenbrandslukningssystemet sprayer 
ANSULEX-slukningsvæske med lav pH-værdi på det 
brændende fedt. Gennem forsæbning skaber ANSULEX 
et tykt lag skum. Dette stopper øjeblikkeligt ilttilførslen 
og slukker ilden inden for 30 sekunder - og køler den 
ned til under selvantændelsestemperaturen. Personalet 
beskyttes, og skader på materiel holdes nede på et 
minimum. En yderligere fordel er, at køkkenet med det 
samme kan gøres rent, og at restauranten kan vende 
tilbage til normal drift på kortest mulig tid.

Udsæt ikke dine ansatte for fare ved at forvente, at 
de skal anvende håndholdte slukningsredskaber.

Ansul R-102 Køkkenbrandslukningssystemet anvender 
et effektivt stof specielt til brand i fedtstoffer. Det er altid 
på plads - klar til at slukke en brand uden nogen indsats 
fra personalets side. Fordi R-102 systemet er selvakti-
verende, er der intet behov for, at nogen af dine ansatte 
udsættes for fare under brandslukningen.
Dette formindsker risikoen for kvæstelser på grund af 
forkert anvendelse af håndholdt brandslukningsudstyr.

Kig denne Video-CD igennem og se for dig selv, hvor 
farlig en brand i fedtstoffet kan være – se hvordan 
Ansul R-102 Køkkenbrandslukningssystemet kvæler 
flammerne på få sekunder.
DE BEGIVENHEDER, SOM VISES PÅ DENNE VIDEO-
CD ER FOREGÅET PRÆCIS, SOM DE BLEV FILMET. 
ACTION-SCENERNE ER IKKE KUNSTIGT FREMBRAGT 
TIL FORMÅLET

Robust, pålideligt og efterprøvet 

Ansul R-102 Køkkenbrandslukningssystemet er robust, 
pålideligt og har vist sit værd i køkkener over hele 
verden årene igennem. Systemet sættes automatisk i 
gang, når de integrerede temperatursensorer udløses. 
Du sikres automatisk beskyttelse af køkkenet døgnet 
rundt. Ikke mindst fordi systemet fungerer uafhængigt 
af eksterne strømkilder, og derfor ikke påvirkes af 
strømafbrydelser.



R102 brochure hi-res images-noarPage 1   17-07-2007   18:41:47

R-102 Køkkenbrandslukningssystemet fra 
Ansul - beskytter mennesker og materiel

R-102 Køkkenbrandslukningssystemet fra Ansul - 
beskytter mennesker og materiel. Siden 1962 har Ansul 
Incorporated designet brandslukningssystemer specielt 
beregnet til cateringvirksomheder:

 Restauranter, caféer og værtshuse
 Indkøbscentre
 Lufthavne
 Togstationer
 Skoler, gymnasier og universiteter
 Fængsler og andre statslige institutioner
 Hospitaler
 Fabrikker og kontorer
 Fødevareproduktionsvirksomheder
 Andre erhvervskøkkener

Ansuls erfaring i og viden om køkkenbrande - og 
hvordan de slukkes - har ført til udviklingen af dette 
fleksible og avancerede brandslukningssystem. Vi 
tilbyder et præfabrikeret system, som direkte og effektivt 
behandler den største trussel - fedtantændelse.

Beskyttelse af mennesker, miljø og din virksomhed.

Brandsikringens første opgave er sikker evakuering af 
de nærmeste beboere, samt at beskytte naboejendom-
mene mod at branden spreder sig. Idet R-102 systemet 
aktiveres, så snart branden starter, beskyttes din egen 
samt naboejendommene straks, og det gøres muligt for 
beboerne hurtigere at komme tilbage i bygningen.
Hurtig bekæmpelse af en brand sparer miljøet for megen 
overlast.

Hurtig og let installation

Installationen foregår let og hurtigt - for minimal forstyr-
relse og maksimal beskyttelse, hvilket sikrer fortløbende 
præstationer og profitabilitet.
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www.tycobuilding.com

Head offices:

Worldwide:

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

Regional offices:

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

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

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)
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