Safera Siro

Elegant integrert i kjøkkenhetta
Safera Siro -komfyrvakten er en pen og usynlig komfyrvakt
som du får ferdig bygd inn i din avtrekkshette eller komfyrvifte.
Safera Siro får du også til kjøkkenøyer.

Mere enn
en vanlig
komfyrvakt
Forebygger
komfyrbranner
•
•
•

Slukkeenhet
(Tilleggsutstyr)

Betjeningspanel

Trådlös 2-vegs
forbindelse

Avgir alarm ved fare og slår av
om man ikke kvitterer alarmen
(med et knappetrykk)
Forhindrer farlige situasjoner
ved å slå av komfyren
Låsefunksjonen hindrer at
uvedkommende kan slå på
strømmen til komfyren

Forebygger
vannskader
•
•

Strømkilde

Tilleggsutstyr
Forebygger uønskede
vannskader på kjøkkenet ved å
avgi alarm om det skulle oppstå
en vannlekkasje.

Det er lettere enn noensinne å få
tak i og installere komfyrvakten.
Du kan få Siro-komfyrvakten bygd
inn i din valgte komfyrvifte. Spør
mer om passende modeller.

Strømbryterenhet
Vannsensor
(Tilleggsutstyr)

Markedets mest anbefalte
komfyrvakt
Brannvesenet
”Matlaging er den vanligste årsaken for brann i
husholdninger, og forårsaker mye ekstraarbeid for
brannvesenet. Med Safera komfyrvakt blir faren for
komfyrbranner effektivt redusert. Ethvert hjem skulle vært
utrustet med dette.”
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Forsikringsselskap
“Vi har testet en rekke komfyrvakter på markedet, og har
kommet frem til at Safera er den vi anbefaler til våre kunder.“

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

Modeller

Fem grunner til
å velge Saferakomfyrvakt

PCU6.1-P med innebygget stikkontakt UT
Modell:		
Kobling:		
IN:		
OUT:		

PCU6.1-P
1 x 25 A 230 V
Skruplint på kretskortet
3-pin-kontakt

Tilbehør: Vannsensor Safera LDS
Vannsensor med 5 meter ledning for tilkobling i strømstyringsenheten.

Ved å velge Safera komfyrvakt er
du sikker på å få et produkt med
markedets nyeste teknologi og
know-how.

1

Oppfyller kravene i
EN 50615 og NEK 400:2014

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

2

Flere ganger
prisvinner

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

3

Den mest pålitelige
komfyrvakten

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

4

Pålitelig trådløs
installasjon

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

5

Avansert
intelligens

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