SAFEGUARD

BRANNSLOKKESYSTEM
FOR BESKYTTELSE
AV FRITYR OG STORKJØKKEN

OM SAFEGUARD
SAFEGUARD brannslokkesystem for beskyttelse mot brann i storkjøkken er et
høykvalitets system. For en sikker beskyttelse av brannfarlige områder er dette
slokkesystemet spesielt produsert med 30 års erfaring, pre-utviklet, designet for
nettopp å dekke dette behov, et nøye forberedt prosjekt og i henhold til standarder.
SAFEGUARD er et meget effektivt og fleksibelt slokkesystem som dekker alle
mulige brannfeller i et storkjøkken. Det er lagt stor vekt på at systemet spesielt tar
for seg de steder hvor brann kan utvikle seg fort, så som i frityrkoker og i
ventilasjonskanalen.
TILPASSET ALLE STØRRELSER AV KJØKKEN
SAFEGUARD leveres i 5 forskjellige størrelser og kan dekke alt fra en frityrkoker
opp til de største kjøkken. Beholderene har slokkevæskeinnhold fra 6 lt. opp til 25
lt. samt at det kan være en fordel å kombinere anlegg – alt etter kjøkkenets
størrelse og form.
SERTIFISERT
SAFEGUARD er sertifisert av TÜV Rheinland etter de brutale kravene i UL-300,
NFPA 17A og NFPA 96. SAFEGUARD er således et slokkeanlegg med de beste
prestasjonsdata.
FORSIKRINGSSELSKAPENES KRAV
Kravene om sertifisering er allered satt av noen forsikringsselskap og flere vil
komme med de samme krav for at forsikringen skal gjelde og det kan utbetales full
erstattning. Det finnes mange restauranter, som ikke er i stand til å etablere seg
igjen etter at virksomhetene har vært ute av drift i lang tid, uten inntekter etter en
brannkatastrofe. Installasjon og bruk av riktige slokkemidler gjør at tiden uten drift
kan holdes på et minimum.
MONTERING
SAFEGUARD er enkelt å montere og vedlikeholde. Sertifiserte montører utfører
montasje etter rettningslinjer i henhold til standarden.
SLOKKEVÆSKE
SAFEGUARD benytter Guardex, en effektiv slokkevæske produsert i Tyskland. Den
er nettopp tillvirket for denne type branner og slokkeanlegg
ENEIMPORTØR FOR NORGE
Jockel Norge AS er eneimportør for SAFEGUARD.
Kontakt oss for nærmere informasjon og tilbud.
Jokel Norge AS
Rjukan Næringspark, 3660 Rjukan
T. 9183 6768 E. post@jockel.no
F. 3509 0099 I. www.jockel.no
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