
Komfyrvakt
Sense
Lekkert integrert i kjøkkenhetta

Tilkoblingsmulighet 1 – Standard 
Bryterenhet PCU 6.1-P leveres for 230V, 25A 1-fas.

For 1-fas 230 volt, 25 ampere. Denne  tilkobles strømnettet 
med to strømførende ledninger + jord. Komfyrtoppen 
tilkobles da  med dette støpselet.

Produktet leveres med PCU 6.1 koblingsboks som 
standard.

Tilkoblingsmulighet 2
Bryterenhet PCU 6.3-F leveres for 400V,  16A 3-fas.

Denne brukes til 3-fas 400volt opptil  16 ampere. 
Denne tilkobles strømnettet  med tre strømførende 
ledninger + null  leder + jord. 

Denne kan ikke brukes  for anlegg med 230 volt.

Tilkoblingsmulighet 3
Bryterenhet PCU 6.1-F leveres for 230V, 
35A 1-fas.

Komfyrtoppen direktekobles til PCU-enheten med 
platetoppens medfølgende kabel.

Best.nr. Varenavn

9304 Komfyrvakt Røros Sense, integrert

Varenummer 9304

Størrelse brakett 197x38 mm

Montasjehøyde 55-85 cm over platetopp

Farge Sort

Feste sensor Sensor ferdig montert i ventilator

Feste PCU PCU monteres på stedet av elektriker

Strømtilkoblet Ja

TEKNISK INFORMASJON

SLIK INSTALLERER DU KOMFYRVAKTEN

RørosHetta Sense komfyrvakt er integrert i 
kjøkkenhetten. De fleste av våre kjøkkenhetter 
leveres nå med mulighet for integrert komfyr-
vakt. Komfyrvakten er strømtilkoblet slik at du 
slipper batteriskift. 

En komfyrvakt er en svært effektiv måte å 
forebygge brann på. Den varsler dersom 
kokeplata blir for varm, og kutter strømmen 
dersom ingen responderer på  varselet. Vi har 
markedets mest avanserte komfyrvakt, som 
stadig videreutvikles. 

Alle våre komfyrvakter kobles trådløst til en PCU-bryterenhet som automatisk slår av strømtilførselen til komfyrtoppen ved overoppheting. Sensorenheten til komfyrvakten er strøm-tilkoblet. Fordelen med dette er 
at du unngår batterier som må skiftes regelmessig og sikrer dermed at komfyrvakten alltid fungerer. Ved kjøp av komfyrvakt leveres tilkoblingsalternativ 1 (se under) som standard. Ved behov for andre 
tilkoblingsmuligheter, kan du bestille dette uten tillegg i prisen. Bryterenheten monteres bak komfyren. Dersom komfyrvakten monteres som følge av normalkrav i NEK400:2014, skal bryter-enheten være 
fastmontert. Dette arbeidet skal utføres av  autorisert elektriker.
Det er to måter å koble sammen kjøkkenhetta med den PCU-eheten:

TRE TILKOBLINGSMULIGHETER
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Komfyrvakt Sense innehar 4 sensorer som 
sammen beregnet sannsynligheten for en farlig 
situasjon. Sensorene er strømforbruk, 
temperatur, bevegelsessensor og tidssensor.

PCU-enheten er inkludert og må kobles til av en 
elektriker. 

Alle våre kjøkkenhetter merket med dette 
symbolet kan benytte Komfyrvakt Sense



SLIK INSTALLERER DU KOMFYRVAKTEN

Det er to måter å koble sammen kjøkkenhetta med den PCU-eheten:

1. VIA VÅR APP RØROSHETTA ELLER SAFERA

Dersom du ikke allerede har lastet ned vår App så må den lastes ned. Har du IPhone søker du etter 
RørosHetta, har du Androidtelefon søker du etter Safera og laster denne ned på din telefon. 

- Du må ha en elektriker for å koble den medfølgende PCU-boksen på din koketopp. 

- Koble sammen koketoppen og kjøkkenhetta ved å følge de 6 installasjonstrinnene som kommer frem når 
du går inn i app´en.

- Når du kommer til trinn 3 Power Control Unit Setup vil kjøkkenhetta koble seg automatisk opp til 
koketoppen og din komfyrvakt er innstallert. Dette er illustert med bildet til høyre. 

2. MANUELL TILKOBLING UTEN APP

Du kan også koble din kjøkkenhette sammen med PCU´en manuelt og det gjør du på følgende måte 
(fremgangsmåten er og forklart nedenfor med bilder):

- Start med å skru av sikringen til koketoppen. 

- Installer strømbrytningsenheten (PCU-boksen) elektrisk ihenhold til anvisningen som følger med 
strømbrytningsenheten.  

- Trykk på OK og +-knappen samtidig og hold inne i ca 5 sekunder til du hører et pip og OK-knappen lyser 
lilla.  

- Skru på sikringen til koketoppen. Sensorenheten kobles da til PCU´en og du hører tre pip samtidig som 
OK-knappen blinker grønt. 

- Sammenkoblingen er gjennomført. 

Hold inne i ca. 5 sek Sensorenheten 
bekrefter med å blinke 

lilla og et signal

Sensorenheten bekrefter med å blinke 
grønt og 3 signaler når enhetene er 

sammenkoblet

Slå av sikringen til PCU Skru på sikringen til PCU
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