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Slokkesystem for beskyttelse mot brann i storkjøkken

KOMPONENT
FORTEGNELSE

- Væskebeholder
- Ventil
- Slokkevæske
- Manuell utløser
- Deteksjonsrør (rød)
- Sprededyser

INSTALLASJON

- Vi leverer design, 
  installasjon og                                  
  vedlikeholdshåndbok
- Vi leverer rør og armatur
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Kjøkkenutstyr som beskyttes 
  1- Ventilasjonskanal
  2- Ventilasjonshette
  3- Ventilasjonsfilter
  4- Grill
  5- Stekepanne
  6- Komfyr
  7- Stekeplate
  8- Frityrkoker

Utststyr for slokkesystemet     
  9- Væskebeholder
10- Rør for slokkevæske
11- Sprededyser
12- Deteksjonsrør (rød)
     Smeltesikringer er ikke nød-
     vendig for SAFEGUARD systemet
13- Manuell utløser
14- Rørende med trykkindikator
15- Stengeventil for gass (ekstrautstyr)



Slokkesystem for beskyttelse mot brann i storkjøkken

EGENSKAPER

• Slokkevæske med lavt pH innhold
• Forprosjektert system
• Seks forskjellige systemer tilgjengelig: trykksatt eller patronladd
• Enkelt å installere 
• Grønn teknologi
• Enkel rengjøring og refylling
• Tilfredstiller de brutale krav i: 
                         UL-300 / NFPA 17A / NFPA 96
• Oppfyller 97/23/EC PED, med CE merket
• Sertifisert av TÜV Rheinland 15.03.2010
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ANVENDELSESOMRÅDER

• Restauranter
• Hoteller
• Kafeteriaer
• Sykehuskjøkken
• Hvilehjemkjøkken
• Skolekjøkken
• Firmakjøkken
• Gatekjøkken
• Fast foods
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SLOKKEMIDDEL OG VÆSKEBEHOLDERE
Nøkkelen til SAFEGUARD systemet  er et spesielt utviklet 
slokkeskumvæske, basert på et lavt pH kalium salt, med spesielle 
slokkeegenskaper på flytende eller fast matfettbranner, kalt   
GUARDEX.

GUARDEX væskebeholdere;
• Trykksatte beholdere – 4 størrelser:
   6 lt. – 9,5 lt. – 14,5 lt. – 18,0 lt. 
• Patronladde beholdere – 2 sizes: 
   25 lt. – 50 lt.

GUARDEX væskebeholdere er produsert med nikkel – kromstål legering, 
for å unngå korrosjonsproblemer.
Det for-prosjekterte SAFEGUARD systemet forutsetter 6 til 44                 
                               sprededyser.  
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DRIFTSPRINSIPPET FOR SYSTEMET

Deteksjonssystemet er svært følsomt for flammer og 
har en fleksibel struktur, som forenkler installasjonen.

Systemet aktiveres automatisk av flammene, 
når disse kommer i kontakt med det termo-
sensitive deteksjonsrøret. Konsekvensen er 
at systemet utløses og GUARDEX slokke-
skumvæske spres over de kritiske punkter i 
koke/steke plassene gjennom rørnettverket 
som er i forbindelse med sprededysene. 

SAFEGUARD slokkesystem er egnet for nevnte 
områder, innen temperaturområdet fra 0° C. til 54° C.  

LP system 
ventil

for trykksatte
systemer

Ventil for 
Patronladde systemer
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MANUELL   UTLØSING
Slokkesystemet kan også utløses ved en manuell 
trykknapp .

Manuell 
utløsing
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TRYKKSATT SYSTEM

SAFEGUARD
9,5 Lt. 

(2,5 Gallons) 
SYSTEM 
MED 8 

SPREDEDYSER
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SAFEGUARD
50,0 Lt. 

(13,2 Gallons) 
SYSTEM 
MED 44 

SPREDEDYSER

PATRONLADD SYSTEM
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FireDeTec
Flamme sensitiv, 
opererer med 
lavt arbeidstrykk.

- Enkelt å installere!

SAFEGUARD detesjonssystem
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FireDeTec
Flamme og varme sensitiv, 
opererer ved lavt 
arbeidstrykk.

- Mange deteksjonsmuligheter i alle områder hvor 
maten tilberedes

- Enkel og lett å installere

- Lang holdbarhet 

- Produsert i høyteknologisk polymer

Burst point
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SPREDEDYSER

Dysene er utviklet for en effektiv intervensjon av flammene, selvom 
flammene er meget høye.  

Typer av sprededyser
- Dyser for kanaler
- Dyser for filtre (trang og vid vinkel)
- Enkel flyt dyser (trang og vid vinkel)
- Dobbel flyt dyser (trang og vid vinkel)

Hver dyse er forsynt med en beskyttelseskappe, for å unngå å 
                        bli igjentettet av fett i dampen fra matlagingen.
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GUARDEX®  SLOKKESKUMVÆSKE

GUARDEX slokkeskumvæske er et høykvalitets slokkemiddel basert på 
kalium salt, med lave pH-verdier, egnet for å slokke branner generet av 
matoljer eller matfett. 

GUARDEX er svært effektiv overfor fettbranner, da den sammen med 
fettet danner en film som slokker brannen og som hindrer retenning. 

Etter at skumvæsken er utløst  er det lett å fjerne den fra overflaten 
uten å måtte bruke kjemikalier. For å vaske/rense ut skumvæsken er 
det nok å bruke vann eller damp.
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EKSTRAUTSTYR

Etter utløsingen av Safeguard slokkesystem:
- Stopp av elektrisk og gasstilførsel til 

       koke/steke utstyret 
- Lyd og lys-alarmaktiveres 

       (dette utstyret er ikke inkludert i basispakken)
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EKSTRAUTSTYR

 

- Gass deteksjon og alarmsystem

- Reserve 6 og 9.5 lt. Trykksatt 
 beholder (CrNi)

- Reserve 2 og 3 lt. 
  Patron sett (CrNi)

LPG/LNG avstengningsventil

-Alarm & sounders



Forhandler for SAFEGUARD slokkesystemer: 

 Importør:                                    -   Rjukan Næringspark   -   3660 Rjukan
T. 928 777 00   -   post@jockel.no   -   www.jockel.no

T: 951 55 456   -   E: trond@brannverntjenesten.no
W: www.brannverntjenesten.no 

mailto:post@jockel.no
mailto:trond@brannverntjenesten.no
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