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Automatische Schuimblusser “SICLAUTEX” 

Siclautex 10M – 20M – 30M 

Algemeen 
Elk jaar ontstaan talrijke frituurbranden in restaurant-, school- en gemeenschapskeukens. 
Een geblokkeerde thermostaat kan leiden tot oververhitting van het vet met zelfontbranding tot gevolg. De 
vlammen slaan dan snel over op de filters in de dampkap en op de schouw en het vuur zal snel onblusbaar 
blijken. 
Een frituurbrand moet dan ook onmiddellijk gedoofd worden. Een automatisch blussysteem speciaal 
ontworpen voor friteuses, is dan ook een essentieel onderdeel voor de moderne, veilige keuken. 

Product- en prestatie-eigenschappen 
 De reeks Siclautex 10M/20M/30M/40M blust branden van de betreffende keukenapparatuur maar 

beveiligt evenzeer de afzuigkokers van de dampkap 
 Siclautex systemen functioneren volledig mechanisch en hebben geen elektrische voeding nodig. Ook 

bij spanningsuitval blijven ze operationeel. De detectie gebeurt door middel van smeltloden waarvan 
de werkingstemperatuur wordt aangepast aan het type dampkap. 

 Blusmiddel: water met 6% AFFF (Aqua Film 
Forming Foam) 

 AFFF is een efficiënt en proper blusschuim dat na 
toepassing weinig opruimtijd vereist waardoor 
de installatie snel kan hervuld worden. Na een 
blussing is de keuken dan ook snel terug 
operationeel 

 Het ontstane blusschuim is bio-afbreekbaar 
en vormt geen enkele milieubelasting 

 Geschikt voor de brandklassen A, B en F 

Principe van blussing 
Bij zelfontbranding van het vet (±300 à 340°C), gaan de smeltloden in de kabel smelten (100 of 138°C) en 
het tegengewicht vrijmaken. Via de glijders valt het tegengewicht op de slagpin. Door het vrijgekomen 
koolzuurgas (CO2) wordt het mengsel “water + AFFF” via de leiding en sproeikoppen onmiddellijk over de 
vuurhaard verstoven. Op het brandende vet vormt dit mengsel een drijvende film. Deze dooft het vuur, 
voorkomt heropflakkering en koelt het vet en de metalen delen van het toestel 

                      

  



 

BGS NV  016760887 
Bleyveld 10  bgsb@bgs.be 
3320 Hoegaarden pag. 63 www.bgs.be 

Beschrijving en werking 

 Bij zelfontbranding van het vet (±300 à 340°C), gaan de smeltloden A in de kabel smelten (100 of 
138°C) en het tegengewicht vrijmaken 

 Langs de glijders B valt het tegengewicht op de slagpin 

 Door het vrijgekomen CO2 wordt het mengsel water + AFFF via de leiding 

en sproeikoppen C onmiddelijk over de vuurhaard verstoven 
 Op het brandende vet vormt dit mengsel een drijvende film 
 Deze dooft het vuur, voorkomt heropflakkering en koelt het vet en de 

metalen delen van het toestel 

Prestaties 

 De Siclautex 10M/20M/30M is gekeurd conform aan TN113 van ANPI 
 Siclautex met stalen 10/20/30 liter reservoir, gevuld met H2O en 6% AFFF en 

voorzien van CO2 drukpatroon 
 Muurbevestiging waarin Siclautex geplaatst wordt 
 Flexibele slang (vertrek van Siclautex naar Inoxleiding) 
 Leidingen, ellebogen, moffen en nippels uit RVS inox 
 Sproeikoppen in inox worden boven friteuses gemonteerd ( met beschermkapje op 

sproeikop) 
 Om te voorkomen dat er onzuiverheden in de sproeikoppen binnendringen mogen de 

gele dopjes niet van de spuitmonden verwijderd worden 
 Smeltloden gemonteerd met inoxkabels 
 Het toestel wordt geactiveerd, automatisch door middel van de smeltloden of via 

handbediening 
 Blusoppervlakte 10M = 1,5m² 
 Blusoppervlakte 20M = 3m² 
 Blusoppervlakte 30M = 4,5m² 
 Siclautex installaties zijn ontworpen en geprefabriceerd in onze werkplaatsen. 

Hierdoor zijn ze uitermate snel te installeren en wordt de tijd dat de keuken niet 
operationeel is tot een minimum herleid 
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Plannen smeltlood  

 

Instructies Siclautex 10M 

Het apparaat is in dienst zodra de veiligheidspin A verwijderd is 

 

Indien het systeem zich niet automatisch ontkoppelt, is het mogelijk 
de blussing handmatig in werking te stellen 

 Het tegengewicht P met de hand vasthouden 

 De pin G uittrekken 

 Het tegengewicht P laten vallen 
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Instructies Siclautex 20M – 30M 
Het apparaat is in dienst zodra 

 Het handvat A geplaatst wordt in de opening B 

 Het handvat D geplaatst wordt in de opening C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien het systeem zich niet automatisch ontkoppelt, is het mogelijk de blussing handmatig in werking te 
stellen 

 De veiligheidspin A verwijderen 

 Aan de handgreep B trekken 
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Belangrijke opmerking 
Het is belangrijk de automatische afsluiting te voorzien van: 

 De ventilatie in de dampkap 
 Gastoevoer 
 De voeding van de elektrische toestellen (frituurpannen, 

braadpannen, grill, enz.) 

Deze afsluiting zal tot stand komen door het gebruik van de 

contactor 

 

 

Onderhoud van de installatie 
Alvorens te beginnen met de werken, plaats de veiligheidspinnen. Handel verder als volgt: 

eén maal per jaar: 

 Ter hoogte van de afzuigkap: 
 Schoonmaken van de sproeikoppen, smeltzekeringen en de kabel 
 Visueel nazicht van de leidingen en de verbindingen 

 Ter hoogte van de ontkoppelingseenheid: 
 Demonteer de CO2 fles en controleer het gewicht van het CO2 drukpatroon 
 Opnieuw in elkaar zetten en nazicht of flexibel goed is aangespannen 
 Controle op goede werking van het detectiesysteem (zie speciale procedure) 
 Valideren van onze aanwezigheid en vervang de controlekaart (datum en naam van onze 

technieker) 

om de vijf jaar (uitsluitend geldig voor de reservoirs in roestvrij staal. Voor de reservoirs in behandeld staal 
moet deze handeling elk jaar uitgevoerd worden): 

 Leegmaken van het reservoir en vervangen van H2O en AFFF 

 

 


