
Safera Airis
Helpoin ja tehokkain tapa parantaa keittiön paloturvallisuutta

Safera Airis -liesivahti on varma ja tehokas tapa parantaa keittiön turvallisuutta. 
Huomaamaton lisäturva yhdistyy helppoon käytettävyyteen.



Lieden huolimaton ja valvomaton 
käyttö on yleisin asuntopalojen 
aiheuttaja. Safera Airis -liesivahti 
havaitsee liesipalon riskin, hälyttää 
äänimerkillä ja tarvittaessa katkaisee 
liedestä virran ennen kuin liesipalo 
pääsee syttymään.

Helppoa ja huoletonta
elämää

Enää ei tarvitse huolehtia siitä onko 
hellalle unohtunut jotakin, pääsevät-
kö lapset tai lemmikkieläimet yksin 
keittiöön, tai kuinka toimia rasvapalon 
syttyessä. 

Turvallisempaa omatoimista 
asumista

Koko perhe voi osallistua ruoanlait-
toon kuten ennenkin, mutta aiempaa 
turvallisemmin, huolimatta esimerkik-
si muistisairaudesta tai siitä jos meno 
yltyy hektiseksi. 

Turvaa
omaisuuttasi

Tuli aiheuttaa helposti pahaa tuhoa. 
Liesivahti on tehokas tapa suojella 
omaisuutta sekä tuli- että vesivahin-
kojen varalta. 

Miksi valita Safera-
liesivahti?
• langatonta vaivattomuutta
• nopea ja helppo asentaa 
• tyylikäs, huomaamaton muotoilu
• EN 50615 -standardin mukainen 
• moninkertaisesti palkittu ratkaisu
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Safera Airis 
-liesivahdin 
hyödyt

Ennaltaehkäisee yleisimmän 
kodin tulipalon aiheuttajan



“Helppo ja nopea asentaa. Laadukas tuote järkevään 
hintaan. Safera-liesivahdit täyttävät sähkömääräykset ja 
eurooppalaisen liesivahtistandardin EN 50615, joten niihin 
voi luottaa.”

Sähköasentajat

“Safera-liesivahdin avulla vanhus voi turvallisesti käyttää 
liettä itsenäisesti, mikä vähentää hoitohenkilökunnan työtä. 
Safera on automaattinen eikä vääriä hälytyksiä tule, ja myös 
etähälytys on osoittautunut käteväksi.”

Hoivapalvelu

“Liesipalot ovat #1 asuntopalojen aiheuttajista, ja niistä 
koituu pelastuslaitokselle paljon ylimääräistä työtä. Safera-
liesivahti vähentää merkittävästi liesipalon riskiä. Sellainen 
pitäisi asentaa jokaiseen kotiin.”

Pelastuslaitos

“Testasimme useita markkinoilla olevia liesivahteja, ja 
päädyimme suosittelemaan Safera-liesivahtia asiakkaillemme. 
Varustamme myös omat vuokra-asuntomme vakiona Safera-
liesivahdeilla.”

Vakuutusyhtiöt

Laajasti suositeltu

Innovaatiopalkinto 
2007

Sisäasiainminis-
teriö

Testimenestyjä
SINTEF 2011

Vuoden 
Turvatuote
2012 Ruotsi

Paloturvallisuu-
den puolesta
Suomen Palo-
päällystöliitto
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Safera Oy 
info@safera.fi

www.safera.fi

3-vaihe, kiinteä kytkentä

Malli: Airis PCU6.3-F 
Kytkentä: 3x16A 400V 
Tuotenumero: 31026 
Sähkönumero: 71 279 05 

1-vaihe, kiinteä kytkentä

Malli: Airis PCU6.1-F 
Kytkentä: 1x25A 230V 
Tuotenumero: 31027 
Sähkönumero: 71 279 06 

1-vaihe, pistotulppaliitäntä

Malli: Airis PCU6.1-S 
Kytkentä: 1x16A 230V 
Tuotenumero: 31028 
Sähkönumero: 71 279 07 

Vesivuotoanturi

Tuotenumero: 20110 
Sähkönumero: 71 279 04

Mallisto

10 värivaihtoehtoa


