
ULTRA KITCHEN GUARD
Automatisch keukenblussysteem

Manuele of automatische 
activatie

Gebouwd voor jouw
keuken

Annulatieknop en
time delay



Gebouwd voor jouw keuken

Ultra Kitchen Guard is de meest veelzijdige oplossing voor professionele keukens. Dit systeem
is toepasbaar in grootkeukens, frituren en snackbars. Het beschikt over een uitgebreid
controlepaneel waarmee je het zowel automatisch als manueel kan activeren. Bovendien
beschikt het systeem over een time delay waardoor je het blussen kan annuleren. Het voldoet
aan alle wettelijke normen en is goedgekeurd door het Belgische certificeringsbedrijf ANPI,
waardoor topkwaliteit gegarandeerd is.

Dé betrouwbare partner voor je keuken

Dankzij de modulaire opbouw is dit systeem altijd
op maat. Zo ben je zeker van een correcte,
gerichte blussing voor jouw situatie tegen een
scherpe prijs. Het systeem kan later ook
aangepast worden als je je keuken uitbreidt. 

Behoud de controle

In tegenstelling tot andere blussystemen beschikt
dit systeem over een automatische activering mét
time delay en annulatieknop. Ook koppelen naar
een extern systeem of gasafsluiter is mogelijk.
Activatie kan via het controlepaneel of de
trekhendel.



Blusstof ECODARE

Inhoud Op maat

Brandklassen A B F

Werkdruk 15 bar

Bedrijfstemperatuur 5°C tot 60°C

Garantie 2 jaar

Detectie Lineare hittedetectiekabel 

Koppelbaar met Gasafsluiter en stroomonderbreker

Keuring en onderhoud Jaarlijks verplicht

RVS kast Optioneel

ANPI-goedkeuring Cert. nr.: 1902301-ANPI-5 - MOBIAK S.A.

ANPI-productcode Mobiak 10-16L-IN, 21-35L-IN, 17-20L-IN, 9L-IN, 6L-IN

Specificaties

Kies voor zekerheid

✓ Controlepaneel met sirene, knipperlicht en drukknop
✓ Automatische activatie door detectiekabel
✓ Manuele activatie via controlepaneel of trekhendel 
✓ Annulatieknop: snel annuleren van activatie
✓ Gecertificeerd systeem met hoge bluskracht

Kwaliteit verzekerd



CONTACTEER ONS

015/69.00.60

info@brandbeveiligingshop.be

diensten.brandbeveiligingshop.be

Online Fire Protection Group
Wayenborgstraat 5
2800 Mechelen

De Ultra Kitchen Guard voldoet aan al onze wensen. Het systeem detecteert snel een
beginnende brand en slaat dan meteen alarm. Toch behouden we zelf de controle. We

kunnen zelf een time delay kiezen en het alarm nog annuleren.
 

- Sonny Soethoudt, Frituur Weit 2.0

OFFERTE
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Scan mij


