KITCHENFLEX
K6

KitchenFlex
Automatisk slokkesystem for alle typer kjøkken, restauranter og matindustri.
Alle ledende forsikringsselskap krever automatisk slokkesystem ved bruk av større frityrgryter.
KitchenFlex er vårt automatiske slokkesystem med et skum slokkemiddel spesiallaget til brann i frityr og matolje. Systemet
har flere dyser og kan beskytte frityrgryte, grill-, stekeplater og kjøkkenvifte/ventilator. I tillegg til at systemet beskytter
området 24 timer i døgnet og utløses automatisk ved et branntilløp, kan det også utløses manuelt - en ekstra sikkerhet for
brukeren.
KitchenFlex kan driftes uten elektriske komponenter men leveres med mulighet for sammenkobling/varsling til andre
brannsystemer. Dette minsker faren for driftsfeil og omfattende service, slik at drifts- og vedlikeholdskostnadene holdes lave.
Systemet er robust, har gjennomgått omfattende tester og det er enkelt å bytte ut enkeltdeler og komponenter dersom det
utløses. NOHA leverer, installerer og utfører service på systemet. Du trenger bare å forholde deg til én leverandør og én
konkurransedyktig pris.
Systemet skal kontrolleres årlig av kompetente personer. NOHA tilbyr gode serviceavtaler med riktig kompetanse. Systemet
leveres i to utgaver, med 6 liter (600576) eller 9 liter slokkemiddel (600577).
► Samsvarer med krav fra forsikringsselskaper
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► Lave driftskostnader
► Enkelt å rengjøre
► Lang levetid

SPESIFIKASJONER
Produktgruppe

Kompakt slokkesystem

Produktfamilie

KitchenFlex

Artikkelnummer

600576

Objekttype

Profesjonelle kjøkken

Slokkemiddel

Bioclass ABF skum

Innhold (volum)

6l

Brannklasse A

Ja

Brannklasse B

Ja

Brannklasse F

Ja
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Bygg & konstruksjon
Restaurant & Kjøkken
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RELATERTE PRODUKTER

FRITYR SPESIAL
BRANNSLOKKER

MER INFORMASJON?
Vi kan forestille oss at å lese denne informasjonen fremkaller spørsmål om din spesifikke situasjon. Vi vil gjerne informere om hvilke løsninger som er mest effektive
for din spesifikke brannrisiko.
Ta gjerne kontakt med våre spesialister: Vi kan brannsikkerhet.
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