
NYE GARO SR3 KOMFYRVAKT.
MARKEDETS RASKESTE INSTALLASJON.

Markedets raskeste installasjon for kjøkkenøy og vegg. 3-5 Års levetid på batteriene.
Oppfyller kravene i EN 50615 og NEK 400:2014.

Pro Fire Safety mark
Finland
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Enkel og rask installasjon enten 
oppunder ventilatoren eller på 
veggen. SR3 sensoren gjenkjenner
automatisk sin plassering og type
platetopp/komfyr.

Sensor festes enkelt 
og raskt med tape.

Enkelt bytte av to 
AA batterier.

GARO SR3 
KOMFYRVAKT

RASK OG ENKEL
INSTALLASJON

Sensor festes enkelt og raskt med 
tape, enten på vegg eller oppunder 
ventilatoren. Også velegnet for 
kjøkkenøy.

AUTO DETEKSJON FOR
HURTIGERE  INSTALLASJON

SR3 sensoren gjenkjenner 
automatisk sin plassering og type 
platetopp/komfyr. 

FORHÅNDSPROGRAMERT 
TRÅDLØS INSTALLASJON

SR3 sensoren og 
strømstyringsenheten er 
forhåndsprogrammert / parret 
på fabrikk for enklere og raskere 
installasjon.

ENKELT BYTTE
AV BATTERIER 

Batterilevetid på 3-5 år. Enkelt 
bytte av 2 standard AA batterier.

10 FORSKJELLIGE
FARGEALTERNATIVER

Velg din egen farge, eller bruk ditt 
eget bilde som passer ditt kjøkken 
og din stil.
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BATTERIDREVET SENSOR FESTES 
RASKT MED TAPE
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Enkel betjening med kun 1
betjeningsknapp.

Slank og diskret design.

“Markedets raskeste installasjon, uslåelig 
kvalitet og funksjonalitet, god pris og problemfri 
hverdag etter installasjon. Takket være Garo SR3 
komfyrvakter får vi kun telefoner fra fornøyde 
kunder, og kan bruke tiden mer effektivt.”

ELEKTRIKERE

”Matlaging er den vanligste årsaken for brann i 
husholdninger, og forårsaker mye ekstraarbeid 
for brannvesenet. Med GARO SR3 komfyrvakt 
blir faren for komfyrbranner effektivt redusert.
Ethvert hjem skulle vært utrustet med dette.”

BRANNVESENET

MARKEDETS MEST ANBEFALTE
KOMFYRVAKT

FEM GRUNNER TIL 
Å VELGE SAFERA-
KOMFYRVAKT

OPPFYLLER KRAVENE I
EN 50615 OG NEK 400:2014

Alle SAFERA komfyrvakter 
tilfredsstiller kravene i den 
kommende standard EN 50615. 
SAFERA har vært en nøkkelspiller i 
arbeidsgruppen som utformet den 
nye Europanormen.

FLERE GANGER
PRISVINNER

SAFERAs komfyrvakter har flere 
ganger vunnet internasjonale 
priser og vært best i mange tester 
og sammenligninger.

DEN MEST PÅLITELIGE 
KOMFYRVAKTEN

SAFERA tilbyr den eneste 
komfyrvakten som anbefales 
av forsikringsselskapene i de 
Nordiske landene.

PÅLITELIG TRÅDLØS
INSTALLASJON

EMC godkjent trådløs 2-veis 
forbindelse, SAFERA RobustLink® 
er konstruert spesielt for 
sikkerhetskritiske produkter.

AVANSERT 
INTELLIGENS

SAFERA Sense4® -intelligens 
består av fire sensorer, noe som 
muliggjør at SAFERA reagerer 
raskt ved fare, men samtidig ikke 
forstyrrer matlagingen. 

Les mer:
www.safera.no
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Powered by

GARO SR3 er utviklet og produsert av 
den Finske komfyrvaktspesialisten 
SAFERA Oy.

“Vi har testet en rekke komfyrvakter på 
markedet, og har kommet frem til at Garo SR3 
er den vi anbefaler til våre kunder.“

FORSIKRINGSSELSKAP



MODELLER

Vannsensor med 5 meter ledning for tilkobling i 
strømstyringsenheten. Plug and play.

Tilbehør: 1428684 Vannsensor SAFERA LDS

Komplett sett med betjeningspanel. Strømstyringsenhet 
PCU5.1-P med innebygget stikkontakt 25Amp. 
Betjeningspanel med trådløs batteridrevet sensor. 2 Stk. 
AA batterier medfølger.

1428646 Komfyrvakt trådløs GARO SR3

KONTAKTOPPLYSNING

tel. 32896450
garo@garo.no
www.garo.no

GARO AS 
Kobbervikdalen 65
3036 DRAMMEN

Komplett sett med betjeningspanel. Strømstyringsenhet 
PCU5.1-P med innebygget stikkontakt. Betjeningspanel med 
trådløs sensor, veggbrakett og strømadapter.

Diskret installasjon på veggen under ventilator.

1428642 Komfyrvakt trådløs GARO SR2-PW med veggfeste

Komplett sett med betjeningspanel. Strømstyringsenhet 
PCU5.1-P med innebygget stikkontakt. Betjeningspanel med 
trådløs sensor, magnetfeste og strømadapter.

Spesialdesignet for installasjoner med kjøkkenøy.

1428644 Komfyrvakt trådløs GARO SR2-PM med magnetfeste


