
Siro komfyrvakt elegant 
integrert i røroSHetta

Siro komfyrvakt er diskret festet i bunnplaten på kjøkkenhetten. Kan også benyttes i 
fritthengende hetter. Komfyrvakten kommuniserer trådløst med strømtilførselen for 

platetopp/komfyr og bryter tilførselen dersom fare for brann oppstår.
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DiSkret, enkel inStallaSjon

foreBygger 
komfyrBranner

•	 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

tilleggSutStyr

•	 forebygger uønskede vannskader 
på kjøkkenet ved å avgi alarm om det 
skulle oppstå en vannlekkasje.

inStallaSjon
•	 et bredt utvalg av rørosHetter 

er tilrettelagt for å integrere Siro 
komfyrvakt.

•	 installasjonen er meget enkel og 
forhindrer branntilløp i hjemmet.

•	 elegant og diskret skjult i 
kjøkkenhetten gir den trygghet i 
hverdagen.

ingen BlinDSoner

Andre komfyrvakter.Kun Siro:
Ingen blindsoner.

Strømkilde

Betjeningspanel

vannsensor
(tilleggsutstyr)

trådlös 2-vegs 
forbindelse

Strømbryterenhet



et BreDt utvalg røroSHetta

Du kan få Siro-
komfyrvakten bygd inn i 
mange designhetter.

Komfyrvakt kan leveres integrert i volumhetter for 
felles-/ balanserte avtrekk.

6 grunner til å 
velge Safera-
komfyrvakt

i HenHolD til
nek 400 krav

nek 400:2011 Bolig: ”utstyr skal 
ikke kunne fjernes eller settes ut av 
drift, og installatøren er ansvarlig 
for og kontrollere at komfyrvakten 
fungerer.” for å ivareta sikkerheten 
kutter Siro strømmen hvis bruker 
kobler fra strømtilførsel eller 
fjerner sensorenheten.

enkel
inStallaSjon

komfyrvakten er integrert i 
kjøkkenhetten og monteres 
samtidig med denne. 2 
stikkontakter er påkrevet. 
en for viftemotoren og en for 
komfyrvakten.

ingen
BlinDSoner

Sensoren plasseres over komfyren 
slik at sensoren ikke havner i 
såkalte blindsoner. 

Pålitelig tråDløS
inStallaSjon

emC godkjent trådløs 2 veis 
forbindelse, Safera robustlink® 
er konstruert spesielt for 
sikkerhetskritiske produkter.

ingen
Batterier

Siro-komfyrvakt kobles til elnettet 
slik at bruken av komfyren eller 
dens sikkerhet ikke er avhengig av 
batterier. 

avanSert 
intelligenS

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

les mer: www.rorosmetall.no
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moDeller

vannsensor med 5 meter ledning for tilkobling i 
strømstyringsenheten. forebygger uønskede vannskader 
på kjøkkenet ved å avgi alarm om det skulle oppstå en 
vannlekkasje.

Tilleggsutstyr: Vannsensor

modell:  PCu5-P
kobling  1 x 25 a 230 v
inn:  Skruplint på kretskortet
ut:  3-pin-kontakt

1-fases, stikkontakt

Røros	Metall	AS	•	Stamphusveien	11	•	7374	Røros
Telefon:	+47	72	40	94	00	•	Faks:	+47	72	40	94	01	•	E-post:	post@rorosmetall.no
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tekniSke Data

BETJENINGSPANEL / SENSOREN

Strøm- 
forsyning

230 v 50 Hz. Strømadapterens utspen-
ning 5 v max. 1 a.

trådløs 
2 veis 
forbindelse

Safera Wireless 2,4 gHz. rekkevidde 
10–100 m avhengig av husets byg-
ningsmasse/konstruksjon.

STRØMBRYTERENHETEN / STIKKONTAKTEN

Bruksområder De vanligste komfyrer og platetopper 
for normal husholdning 

1-fase Strømforsyning:
230 v 1 x 25 a maks.

Sertifikat nemko
Semko (intertek)


