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• Solução: Extinção de Incêndios para Cozinhas  

• Marcas: 

• Elitex 

• Ansul 

 

• Texto descritivo 

As cozinhas Industriais são potencialmente perigosas em termos de incêndios. A sua proteção com 

meios automáticos de extinção é, pois, um ato natural, já que os três fatores que constituem o fogo 

(combustível, calor, oxigénio), estão presentes nestes locais. 

 

A extinção destes incêndios é difícil porque as cozinhas industriais são complexas, com hottes de 

grandes dimensões, condutas de extração e condutas de acesso difícil, com grande prefusão de 

equipamentos. 

 

A acumulação de gorduras e a existência de óleos combustíveis, em presença do fogo, são fatores 

suficientes para que deflagre um incêndio. A importância do combate rápido a estes focos de 

incêndio é fundamental para minimizar os impactos negativos dos mesmos quer nas pessoas quer nas 

instalações. 

 

Por estas razões a RIVERGARDEN propõe este sistema automático de deteção e extinção de incêndios 

para esta aplicação. 

 

A Casmar apresenta como novidade este ano, os novos ELITE K-6 & ELITE K-9, sistemas pensados para 

a extinção de incêndios nos exaustores de cozinha comerciais. Funcionam como sistemas totalmente 

autónomos, com deteção total e instantânea em qualquer ponto do exaustor, contemplando também 

a possibilidade de ativação manual. 

 

Os sistemas libertam mediante difusores, um agente espumífero ecológico, não tóxico e não 

corrosivo, que cobre o exaustor por completo, tanto as zonas de trabalho, como filtros, plenum e 

condutas de extração, conseguindo uma extinção eficaz com um efeito duplo de arrefecimento e 

contenção do fogo. Podem ser instalados de forma fácil em qualquer modelo de exaustor.  

 

Ao contrário de outros sistemas que proliferam no mercado atualmente, os sistemas ELITE, cumprem 

com todas as recomendações realizadas pelas principais associações de empresas do setor, tendo 

como grande diferencial: 
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• Deteção e extinção total em todo o exaustor, ao contrário dos sistemas de extinção no 

exaustor de cozinha mediante aspersores, que só detetam e extinguem num ponto concreto 

(o correspondente ao primeiro bolbo térmico que rebente). 

• Da mesma forma, os sistemas de extinção no exaustor de cozinha mediante aspersores, não 

cobrem nem o filtro nem a tiragem do exaustor, com o risco que isso implica, sendo uma das 

principais causas de incêndios nas cozinhas comerciais. Os sistemas ELITE são cobertos com 

difusores nestas partes do exaustor. 

• Possibilidade de ação manual sobre o sistema, evitando os casos em que se vê um incêndio 

iniciar, e se tem de esperar que o sistema dispare para se poder agir sobre ele. 
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• Agente Extintor Ansul 

• Agente extintor à base de sais orgânicos e potássio, reage com o calor e a gordura 

• Atua por arrefecimento e abafamento (camada de 5 a 6 cm de espuma) impedindo a própria re-

ignição; 

• De fácil limpeza e reativação da operação através de um pano húmido ou água 

• PH do agente extintor próximo do neutro (7,5) (alguma concorrência utiliza agente extintor com 

PH entre 9 e 11, sendo muito mais agressivo para o equipamento). 

 

• Central de Extinção 

• Central em aço Inox (de acordo com as normas HCCP).  

• Sistema não pressurizado permanentemente o que nos dá a garantia de funcionamento na altura 

do Incêndio.  

(Alguma da concorrência tem sistemas permanentemente pressurizados) 

• Quanto mais próxima estiver a Central da Hot, mais eficiente (mais rápido) se torna o processo de 

extinção. 
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• Central de Extinção 

Central em aço Inox (de acordo com as normas HCCP).  

Como qualquer equipamento, a manutenção dos mesmos é definitiva no prolongamento da sua vida 

útil, fazendo com que o investimento realizado na altura da sua aquisição possa prolongar-se por mais 

anos, reduzindo, portanto, os custos a médio e longo prazo. 

Na manutenção (semestral ou anual) executam-se os seguintes trabalhos: 

• Substituição dos Termofusíveis; 

• Substituição das tampas de vedação que protegem os difusores; 

• Execução de teste do sistema com fusível de teste; 

• Simulação do disparo sem derrame do agente extintor; 

• Verificação da tensão do cabo; 

• Teste da botoneira manual. 

 

• Vídeos 

• Extinção de fogo nas cozinhas-ansul 
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