
Deze automatische blusinstallatie “FOAMTRACE” bestaat uit:

1. Blusmiddel: 
De foamtrace blussing gebeurt met 10 liter premix schuim 
speciaal ontworpen voor de bestrijding van vetbranden.  
Als schuimvormend middel onderscheidt SomatiFie zich door 
het gebruik van een plantaardig additief namelijk BerkiCold. 
Dit is niet alleen biologisch afbreekbaar maar heeft een veel 
grotere koelende werking en is niet agressief voor mens  
of keukenomgeving. Het schuim bevindt zich in een rood  
geschilderd recipiënt onder een permanente druk van 15 bar.

2. Detectie: 
Het systeem in werking gesteld door middel van een thermische 
detectie in de vorm van een flexibele leiding die onder permanente 
druk staat. Deze speciale techniek biedt een zeer efficiënte 
detectie over de volledige afstand van de leiding (“oneindig” 
aantal detectiepunten).

3. Werking: 
Een beginnende brand zal de thermische detectieleiding 
doen openbarsten. Door het drukverschil opent zich een  
klep waardoor het schuim onder druk via de sproeikoppen 
wordt verspreid.

Foamtrace
Automatische blusinstallatie keukens
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De meeste oorzaken van branden in de horeca situeren zich in de keuken, en dan in het bijzonder ten gevolge van vetbranden 
of frituurbranden. Het risico doet zich voor in de friteuses, maar ook bvb. in braadpannen of in de koker(s) van de dampkap 
waar zich door de jaren heen vet heeft opgestapeld. De meest efficiënte en veilige oplossing is een automatische blusinstallatie 
die de dampkap en vethoudende risico’s permanent bewaakt. Gezien het belang van dergelijke beveiligingssystemen bestaan 
er voor deze blusinstallaties specifieke richtlijnen, beschreven in de technische nota NVBB/TN 113. Met de “Foamtrace” brengt 
Somati Fie een revolutionair blussysteem op de markt voor het beveiligen van kleine keukens, dit zonder gebruik te maken 
van smeltloden met bijhorende kabelrollen en buiswerk.

1. RVS cylinder
2. Stuurklep
3. Drukschakelaar
4. Blusleiding en koppelingen in RVS
5. Sproeikop met beschermhuls
6. Thermische detectieleiding
7. End of line adapter met drukaflezing
8. Manuele bediening



FOAMTRACE
Een revolutionair blussysteem voor het beveiligen van kleine keukens, zonder gebruik te maken van smeltloden,  
kabelrollen en buiswerk.
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Kenmerken van de “FOAMTRACE” als automatische blusinstallatie voor dampkappen:

1. Veiligheid:
• Permanente beveiliging van de keukeninstallatie
• Grote bluskracht
• Totale oppervlaktebeveiliging van de vethoudende elementen en de afzuigkoker
• Geen heropflakkering van de vuurhaard dankzij de schuimlaag
• Geen risico’s voor personen
• Potentiaalvrij contact voor externe aansturingen (vb uitschakelen energietoevoer, ...)
• visuele controle mogelijk door de klant (manometer met indicatie van de druk)
• Gekeurd volgens NVBB/TN 113

2. Kwaliteit:
• Compacte uitvoering, neemt weinig plaats in
• RVS-uitvoering van de koppelingen en blusleiding
• De sproeikoppen zijn voorzien van een beschermhuls (geen vetindringing)
• Weinig vervuilend voor omgeving
• Manuele bediening mogelijk

3. Prijs:
• Eenvoudige en snelle installatie (maximum 1 dag)
• Onderhoudsvriendelijk, lage onderhoudskosten
• Ideaal voor kleinere dampkappen
• Prijsvriendelijk


