
Kidde WHDR 
Beépített oltórendszer 
nagykonyhák védelmére 

Forró főzőlapok, egész napos használat, nagy hatékonyságú készülékek. Ezek  

jellemzik napjainkban a modern konyhákat. De egy nagykonyhában keletkező  

tűz leállíthatja a munkát egy napra, egy hónapra, vagy akár örökre is. 

 

 

Ezért a Kidde mérnökei megalkották a 

konyhai oltóberendezések legújabb 

generációját, a Kidde WHDR rendszert. 

A biztosítók és a tűzvédelmi hatóságok 

elfogadják az új Kidde rendszert, mert 

túlszárnyalja még a szigorú UL 300 

szabvány követelményeit is. 

Az érintettek számára megnyugtató, hogy  

az új rendszer melyet a Kidde ajánl,  

éjjel-nappal készenlétben van, és a tűzoltó  

anyag, melyet használ minimalizálja az  

esetleges tűz utáni teendőket. 

 

A tulajdonosok és a nagykonyhák  

üzemeltetői hamar rájöttek, hogy részükre  

a legkézenfekvőbb megoldás az új Kidde 

rendszer, mely gyorsan képes felismerni  

és eloltani a tüzet bármilyen  

főzőberendezés esetében, még mielőtt az 

nagyobb kárt, vagy esetleg költséges 

kényszerleállást okozna. 

 

Megfelel az UL 300 szabványnak 

Az UL 300 egy szigorú szabvány, mely a  

nagyteljesítményű konyhai berendezések  

védelmére alkalmazott, beépített  

oltóberendezések vizsgálatáról szól, és  

figyelembe veszi az új főzési trendeket és 

a modern készülékeket, amelyek már a 

hagyományos készülékekhez képest 

magasabb hőmérsékleten működhetnek.  

A Kidde tűzvédelmi rendszerek az UL 300 

szabványon túlmenően megfelelnek az  

NFPA 96, a 17A és egyéb biztosítási 

követelményeknek is. 

Kiváló minőségű folyékony oltóanyag 

A Kidde WHDR oltóanyag biztosítja a leggyorsabb  

tűzoltást, majd az oltás után a felületen keletkező  

szappanos filmréteg megakadályozza a tűz  

visszagyulladását is. 

 

Gyorsabb a tűz utáni helyreállítás 

Az oltás után egy nedves ruhával egyszerűen   

le lehet törölni a hab állagú oltóanyag 

maradékot, amint a készülék visszahűlt. 

A készülék a visszahűlése után azonnal újra  

üzembe helyezhető. 

 

A leghatékonyabb tűzlefedés 

A Kidde rendszer páratlanul jó tűzlefedettséget  

biztosít, mely által kevesebb szórófej is elég, hogy  

megvédje a veszélyes területeket. Ezáltal 

hatékonyabb beépített tűzoltó berendezést kapunk,  

kisebb beruházási költséggel. 

 

Pontos illeszkedés minden berendezéshez 

A Kidde tűzvédelmi rendszer rugalmas mérnöki  

tervezési lehetőségeket biztosít, amelyhez az  

üzletágban a legszélesebb méretskálát  áthidaló  

palackokat lehet rendelni. Ez lehetővé teszi a  

mérnököknek, hogy a feladathoz a leginkább  

megfelelő berendezést tervezzék meg, mely  

kimagasló védelmet tud nyújtani bármilyen  

típusú készülék ... olajsütők, sütőlapok,  

grillsütők, wok-ok és elszívó rendszerek esetén. 

 



Szolgálat - láthatatlanul 

A Kidde konyhai oltórendszer bármilyen 

berendezéshez illeszthető, 

köszönhetően a rugalmas tervezési 

koncepciónak, amely maximalizálja a 

szórófejek elhelyezési lehetőségeit és 

így csökkentve a felhasznált 

csőmennyiséget. A rendszer kiépíthető 

hétköznapi acél csőből, vagy igény 

esetén rozsdamentes csőből is. 

  

Automatikus vagy kézi indítás 

A Kidde XV vezérlő rendszere egyszerre akár 

20 palack automatikus indítását is kezeli, akár  

elektromos, mechanikus, vagy a két megoldás  

kombinációjaként is. Piktogram tartalmazza a  

kezelési utasításokat, ezzel biztosítva a  

rendszer egyszerű működtetését. A  

vezérlőegység ablakán leellenőrizhető,  

a rendszer üzemképessége. A Kidde XV 

rendszer rugalmas, a kiépítés után is  

módosítható. A rendszer így meg tud felelni  

a folyamatosan változó követelményeknek. 

 

 
 

 

 

Színvonalas szolgáltatás világszerte 

Minden Kidde WHDR rendszer mögött a Kidde 

által nyújtott jó minőség és egy világméretű 

disztribútori hálózat áll, akik tervezik, telepítik 

és karbantartják a Kidde rendszereket, 

közvetlen gyári támogatással, és a jó minőségű 

Kidde alkatrészek biztosításával. 

 

Engedélyek 

• UL 300 szabvány megfelelőség 

• Lloyd’s regisztráció 

• Az Amerikai Hajózási Hivatal engedélye  

• OKF forgalmazási engedély 
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A Kidde WHDR rendszer működése: 

 

Tűz esetén a hőérzékelő érzékeli a tüzet, jelet adva az indítóegységnek  

(vagy kézi indítás történik), mely nyitja az oltópalack szelepét. 

 

Az oltópalack nyitott szelepén a WHDR oltóanyaga a csővezetéken és a 

tervezetten elhelyezett szórófejeken keresztül kiáramlik, miközben a 

rendszer automatikusan lekapcsolja a készülékek energiabetáplálását. 

 

A WHDR oltóanyaga a lángokat gyorsan eloltja, és közben egy védőréteget 

képez a védendő felületen, mely elfojtva tartja a tüzet és megakadályozza 

annak visszagyulladását. 
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A Kidde folyamatosan fejleszti a termékeit. Ezért fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a termékspecifikációt. 
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Kidde-vel, vagy megbízott Disztribútorával, hogy az esetleges új technikai adatlapokhoz hozzáférhessen.  
Kidde Fire Protection 

Ventor Tűzvédelmi Kft. 

2000 Szentendre, Vadkacsa u. 14.  

Telefon: +36-26-500-168, Fax: +36-26-500-169  

E-mail: info@ventor.hu, Honlap: www.kidde.hu 


