
Safera Siro
Diskret spisvakt, finns tillgänglig i flertalet olika spiskåpor

Safera Siro är en snygg och osynlig spisvakt som du får färdigt inbyggd i din 
spiskåpa eller -fläkt. Safera Siro -spisvakten får du också till köksöar.



Enklare än någonsin att få en 
spisvakt. Siro är redan inbyggd i 
ditt personliga val av spisfläkt.

Förebygger 
spisbränder

• Larmar vid fara och stänger av, 
om man inte kvitterar larmet 
(med ett knapptryck)

• Förhindrar farliga situationer 
genom att stänga av spisen

• Om det börjar brinna 
släcker Safera spisbranden 
(tilläggsutrustning) 

• Låsfunktionen förhindrar att 
obehöriga kan slå på strömmen 
till spisen.

Förebygger 
vattenskador

• Tilläggsutrustning
• Förebygger oönskade 

vattenskador i köket genom 
att larma om ett vattenläckage 
uppstår.

Mer än en 
vanlig spisvakt

Strömkälla

Centralenhet

Strömbrytningsenhet
Vattensensor 
(tilläggsutrustning)

Två-vägs trådlösa 
förbindelsen

Släckningsenhet 
(tilläggsutrustning)



”Snabbaste installationen på marknaden, oslagbar kvalitet 
och bra pris. Safera spisvakter uppfyller den nya standarden 
EN 50615 och alla elektriska krav, så jag känner mig säker när 
jag installerar dem.”

Elektriker

”Med Safera spisvakt kan äldre människor använda spisen 
säkert, vilket minskar arbetet för vårdgivarna. Safera är 
automatisk och ger inga falsklarm. Fjärrlarmet är också 
mycket praktiskt.”

Hemvårdsleverantörer

”Matlagning är den främsta orsaken till bränder i hemmet 
och orsakar en massa extraarbete för brandkåren. Med 
Safera spisvakt kan matlagningsbränderna mycket 
effektivt reduceras. Den borde installeras i alla kök”.

Brandskyddsmyndigheter

”Vi har testat en hel del spisvakter på marknaden och valde 
att rekommendera Safera till våra kunder. Vi använder även 
Safera i alla våra egna hyreshus för att skydda våra långsiktiga 
investeringar.”

Försäkringsbolag

Rekommenderas av

Brandskyddsfon-
dens Innovations-

pris  2007

SINTEF 2011
En testsuccé

Vinnare 2012
Security Award

För brandsäker-
heten,
Finland
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Modell:  PCU6.3-F
Koppling: 3 x 16 A max. 400 V
IN:  Skruvplint på kretskortet
OUT:  Skruvplint på kretskortet

3-fas, fast installation

Modell:  PCU6.3-P
Koppling: 3 x 16 A max. 400 V
IN:  Perilex-stickkontakt
OUT:  Perilex-stickkontakt

3-fas, Perilex-stickkontakt

Modell:  PCU6.1-F
Koppling: 1 x 32 A 230 V
IN:  Skruvplint på kretskortet
OUT:  Skruvplint på kretskortet

1-fas, fast installation

Förebygger oönskade vattenskador i köket genom att larma om 
vattenläckage uppstår. Minimerar kostnaderna i samband med 
vattenskador. Du kan koppla på upp till fyra vattensensorer som kan 
placeras under diskmaskinen, diskbänksskåpet eller kyl och frys.

Tilläggsutrustning: läckagevakt

Modell:  PCU6.1-PP
Koppling: 1 x 25 A 230 V
IN:  3-pin kontakt
OUT:  3-pin kontakt

1-fas, stickkontakt
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5 anledningar 
att välja Safera 
spisvakt
Safera har det bredaste 
sortimentet med spisvakter. 
Oavsett vilken Safera du väljer 
kan du alltid vara säker på att 
din spisvakt är utrustad med den 
absolut senaste tekniken.

Uppfyller standarden
EN 50615

Alla Safera spisvakter uppfyller 
standarden EN 50615. Safera 
har varit ledande expert inom 
arbetsgruppen för denna euro-
peiska standard.

Prisvinnande
lösning

Safera har fått en mängd priser 
och varit bäst i flera internatio-
nella tester.

Avancerad
intelligens

Safera Sense4®-multisensorsys-
tem baseras på fyra olika senso-
rer. Safera spisvakter reagerar 
snabbt vid olika farliga situatio-
ner utan att störa matlagningen.

Pålitlig trådlös
 kommunikation

Den trådlösa anslutningen 
Safera RobustLink® är special-
konstruerad för säkerhetskritiska 
produkter. Enkel installation, 
även för köksöar.

En spisvakt
för varje hem

Integrerade Safera IN-LINE 
spisvakter passar perfekt när du 
bygger ett nytt hus eller renove-
rar ditt hem. Safera R-LINE pas-
sar både nya och befintliga hem, 
även när det endast är säkerhe-
ten i köket som ska förbättras.
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