
- UL és ULC által minősített 
- OKF forgalmazási engedéllyel 
rendelkező 

Kidde WHDR rendszer 

A Kidde WHDR rendszerbe történő befektetés nem csak a  
UL Standard 300, NFPA 96, NFPA 17A szabványoknak és a  
biztosítói előírásoknak való megfelelést garantálja, de egy  
tűzeset megsemmisítő következményeitől is megvédi konyháját. 
 
 
 A Kidde WHDR rendszer: 

 • Gazdaságos – költséghatékony, előírásoknak 
    megfelelő tűzvédelem  
 • Gyors és egyszerű karbantartás –  az NFPA  
    előírásoknak megfelelő,  félévenkénti  
    rendszer ellenőrzés és a rendszeres  
    karbantartások  gyorsan és hatékonyan  
    elvégezhetőek 
 • Megbízható és kipróbált védelem –  
    világszerte sok ezer üzemi konyha   
    választotta a WHDR rendszert  
  • Globális hálózat — a rendszert világszerte a  
    gyártó által képzett Kidde disztribútorok  
    tervezik, engedélyeztetik és telepítik  

A UTC Fire & Security Company 
 
 
 

Kidde WHDR rendszer: 
24 órás védelem nagykonyhák számára 
 
 
Minden étterem szíve és lelke a konyha. A számtalan, grill,  
sütő és főző berendezéssel felszerelt nagyüzemi konyhánál  
semmilyen más környezet sem igényli jobban a megfelelő  
tűzvédelmet. 
 
A Kidde WHDR rendszert kifejezetten üzemi konyhák részére  
terveztük. Az iparág legrugalmasabb rendszer konfigurációit  
kínáló Kidde a leghatékonyabb védelmet nyújtja minden  
konyhai alkalmazás és létesítmény számára. Megválaszthatjuk  
az Ön berendezései számára a legmegfelelőbb érzékelést, 
vezérlést, valamint a szükséges tartályméretet. 



2. Az oltóanyag tartályból a nyomás hatására  
a folyékony oltóanyag a csővezetéken lévő 
fúvókákon keresztül kiáramlik. A Kidde WHDR 
rendszer automatikusan leválasztja az égő 
berendezést az energiaellátást biztosító 
rendszerekről. 

3. Az oltóanyag a lángokat gyorsan elfojtja, és 
egy védőréteget képez az eloltott anyag 
felületén, amely megakadályozza a tűz 
visszagyulladását. 
 

• Szappanosítja a zsíros felületet (így az 
átalakul az égésnek ellenálló szappanná) 
 
• Hűtő hatást fejt ki víz elpárologtatásával 
 
• Megszakítja az égés kémiai lánc reakcióját 
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Az oltóanyag működése 
 
 
 
A Kidde WHDR rendszer a Kidde APC  
folyékony oltóanyagot használja, amely a 
következő módon oltja el a tüzet: 

A rendszer működése 
 
 
 
1. Tűz észlelésekor aktiválódik a XVTM 

ellenőrző rendszer (vagy kézzel indítják), 
melynek következtében nyit a palack szelepe. 
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Gyakran védett  
berendezések: 

 
 

 
 

• Elszívó rendszerek 
• Olajsütők 
• Grill-sütők 
• Tűzhelyek 
• Wok-ok 
• Serpenyők 

Kézi tűzoltó készülékek 
A kézi tűzoltó készülékek  
fontos szerepet játszanak  
a tűz elleni védekezésben.  
A K-osztályú oltóanyagot,  
a nagy kockázatot jelentő,   
forró, konyhai zsiradékok  
és  olajak gyors oltására  
használják. 
 
 
 
 
 
  
 A Kidde a Kidde-Fenwal, Inc. védjegye. 
 A WHDR és az XV a Kidde-Fenwal, Inc. védjegyei 

Másodlagos védelem: 

A Kidde APC folyékony oltóanyag 
bizonyítottan a leghatékonyabban működ 
azonnali oltást eredményez és megelőzi a tűz 
újragyulladását. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


