KITCHENFLEX
K6

Kitchenflex
Het Saval Kitchenflex K6 en K9 detectie-/blussysteem is een modulair brandbeveiligingssysteem, dat bedoeld is voor het
blussen van branden in frituurpannen en de bijbehorende afzuigkap. Het systeem blust snel en veilig met Bioclass ABF
blusschuim, speciaal geschikt voor olie- en vetbranden. Onmisbaar in de professionele keuken van vandaag!
De blusschuimcilinder wordt bij de keukenopstelling gemonteerd. De speciale Cesaflex detectieleiding wordt bovenin de
afzuigkap geïnstalleerd. Aan het einde van de detectieleiding wordt het eindstuk aangesloten met de manometer en de
handbedieningsknop. Dit eindstuk wordt binnen handbereik, maar op een veilige plek, gemonteerd zodat het systeem veilig
handmatig geactiveerd kan worden.
In rusttoestand staat de detectieleiding van de Kitchenflex onder ca. 12 bar stikstofdruk. Bij brand zal de hitte van de
vlammen het materiaal doen verweken. Zodra de detectieleiding een temperatuur van ca. 160°C heeft bereikt, barst hij open.
De stikstofdruk valt weg, waardoor het blusventiel opent. Het ABF blusschuim komt vervolgens vrij en wordt via een RVS
leidingnet door de schuimsproeiers op het beveiligde object gebracht. De gehele inhoud van de cilinder wordt op het object
gebracht. Zodra een voldoende afdekking is bereikt, stopt de brand.
De Saval Kitchenflex is verkrijgbaar in een 6 en 9 liter ABF blusschuim uitvoering.
Zowel automatisch detecteren en blussen van vetbranden als handmatige activatie.
Sproeiertype heeft een nauwkeurig afgestemde opbrengst en sproeipatroon.
Elk Kitchenflex systeem is voorzien van een handbedieningsknop.

SPECIFICATIES
Productgroep

Compact blussysteem

Productfamilie

Kitchenflex

Artikelnummer

8908300

Objecttype

Professionele keuken

Blusmiddel

Bioclass ABF schuim

Inhoud (gewicht)

6 kg

Blusvermogen Klasse A

Ja

Blusvermogen Klasse B

Ja

Blusvermogen Klasse F

Ja

OPTIES
Handbediening

Manual activation

GERELATEERDE PRODUCTEN

NOZZLE TYPE A

NOZZLE TYPE B

NOZZLE TYPE C
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MEER WETEN?
Wij kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt over jouw specifieke situatie. We vertellen je graag welke oplossing bij jouw
brandrisico het meest effectief is.
Bel gerust met onze specialisten: We know.
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