
Tulekahju teke
Aeg = 0 sekundit

Süsteem aktiveerub
Aeg = 15 sekundit

Tulekahju on kustutatud
Aeg = 17,4 sekundit

Kitchen Mister
Tulekustutussüsteem restoranidele
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   BFR-5            BFR-10          BFR-20          BFR-15

Parim kaitse,

Suured leegid, tulikuumad toidutasa-
pinnad ning keskkond, kus leidub 
rohkesti rasva – tänapäeva restorani-
köök on suure tulekahju riskiga 
koht. Köögipõleng levib kiiresti 
ning selle kustutamine on äärmiselt 
keeruline, seetõttu võib köögi 
tulekahjusid lugeda peamiseks 
põlenguliigiks, mis kahjustab 
hoonete konstruktsioone.

Tänapäevase restoraniköögi kaitsmine 
pideva toiduõli- ja rasvapõlengute ohu 
eest ongi põhjus, miks Buckeye on 
arendanud välja kustutus süsteemi 
Kitchen Mister™. Hetkel turu parimat 
pihustustehnoloogiat sisaldav süsteem 
Kitchen Mister on osutunud kõige 
tõhusamaks tulekustutussüsteemiks 
suurköökides, mis eales välja on 
arendatud – Kitchen Mister kustutab 
köögipersonali elu ohustavad põlengud 
kiirelt, enne kui need jõuavad levida. 
Seetõttu on Kitchen Mister jõudsalt 
kujunemas kõikjal maailmas tulekaitse 
asjatundjate eelistatuimaks valikuks. 
Seega enne kui puhkeb tulekahju ...

Ära riski – vali parim!

Kitchen mister – tulekustutussüsteem restoranidele.

Kasutusload ja heakskiidud

• Vastab USA ohutuskatsete labori 
Underwriters Laboratories, Inc. stan-
dardi UL-300 nõuetele

• Kanada ohutuskatsete labori Underw-
riters Laboratories, Inc. kasutusluba

• New York City tuletõrje autentsusser-
tifikaat nr 5550

• Vastab standardite NFPA-96 ja NFPA-
17A nõuetele

Süsteemi balloonid

Mudelite BFR-5, BFR-10, BFR-15 ja BRF-20 balloonid on 
tähistatud kustutuspunktide arvu järgi, näiteks mudel BFR-5 
toetab kuni viit (5) kustutuspunkti. 
Taastäitmine on võimalik 5 ja 10 
kustutuspunktiga balloonidel. 

Buckeye kaetud kaabel

Kitchen Misteri kaetud 
kaabli liidest kasutatakse 
Buckeye kaetud trossi 
ühendamiseks standardse 
1/2-tollise kanaliühendu-
sega.
Kui kasutada manuaalse häirelüliti, kambrisiseste sulam-
ühenduste ning gaasiventiili kaabelühenduseks torude ning 
nurga rullikute asemel Buckeye kaetud kaablit, on võimalik 
lühendada paigaldusaega kuni 50%. 

• Vastab standardile LPS-1223

• Vastab standarditele EN-16282 ja 
EN-17446 

• Omab CE märgist
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Soodsam paigaldus.

Kustutusdüüsid

Kõik viis (5) Kitchen Misteri düüsitüüpi on tuvas-
tatavad sellel asetseva värvilise kummiriba abil: 
punane, sinine, roheline, valge või kollane. 
Nii on düüse lihtne eristada isegi siis, kui see 
asub raskesti nähtavas kohas, nagu nt väl-
jatõmbekanal või kubu rasvakamber. Lisaks 
värviribale on düüsil ka mudeli markeering.

Testitud ning vastavuses standard UL-300 nõuetega

Lihtne disain

Restoranisüsteemide pideva 
muutumise ja keerukate 
nõuete tõttu on projektee-
rimis- ja paigaldusvigadest 
saanud tulekaitse asjatund-
jate silmis probleem kõikjal 
maailmas.

Süsteemi Kitchen Mister 
lihtne disain välistab prakti-
liselt kõik projekteerimis- ja 
paigaldusvead - funktsioo-
nid on loogilised ning puu-
duvad segadusse ajavad 
projekteerimisnõuded.

Kiirem paigaldus

Kuna puudub vajadus tööma-
huka torustiku paigalduse ja 
tuvastus-andurite järele, on 
süsteemi Kitchen Mister paigal-
dusaeg konkurentidest oluliselt 
lühem.
Süsteemi Kitchen Mister kõigi 
sisendite ja väljundite jaoks on 
lubatud kasutada kas Buckeye 
kaetud kaablit või siis tradit-
siooni- list torustiku ning nurga 
rullikute kombinatsiooni.
Seetõttu on süsteemi Kitchen 
Mister lihtne ja mugav paigal-
dada, kuna kubu kambritesse ei 
ole vaja sulamühenduste kaabli 
jaoks lisatorustikku vedada.

Müüjasõbralikud 
omadused
• Lihtsa ehitusega süsteem välis-

tab projekteerimis- ja paigaldus-
vead.

• Konkurentidest märkimisväärselt 
lühem paigaldusaeg.

• Tänu uuenduslikule disainile pole 
vaja kaabli jaoks torustikku ega 
nurga rullikuid kasutada.

• Täiustatud tuvastussüsteemi pai-
galdus käib kiirelt ja lihtsalt.

• Värviga eristatavatel düüsidel on 
lihtne vahet teha.

• Tänu paindlikele torustikunõue-
tele saab kasutada väga erineva 
konfiguratsiooniga süsteemides.

• Parim katvus sarnaste süstee-
mide seas.

• Koolitusvõimalused nii veebis kui 
ka kohapeal.

Toru pole vaja
Buckeye kaetud kaablit kasu- 
tades pole süsteemi sisendite/ 
väljundite jaoks torustikku vaja. 
Buckeye kaetud kaabel on ser-
tifitseeritud kasutamiseks gaasi-
ventiilil, manuaalse häirelülitil ja 
kambrisiseste sulamühendustel 
Kambris ei ole toru vaja ja 
vaid üks kinnitusklamber kubu 
kohta 
Kitchen Mister ei vaja kubus 
kaabli jaoks torustikku ning 
kambris on vajalik vaid üks kin-
nitusklamber.
Nurga rullikuid pole vaja 
Buckeye kaetud kaablil ei ole 
vaja kasutada nurga rullikuid, 
seega käib paigaldamine muga-
valt ja kiirelt.
Värviga eristatavad düüsid
Kõigil Kitchen Misteri düüsi tüü-
pidel on eristuv värviriba, mille 
järgi neid lihtne ära tunda on

NURGA 
RULLIKUID 
POLE VAJA

VÄRVIGA 
ERISTATAVAD 

DÜÜSID

TORU 
POLE VAJA

KAMBRIS EI OLE 
TORU VAJA JA VAID ÜKS 

KINNITUSKLAMBER 
KUBU KOHTA
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