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NY REVOLUSJONERENDE 

KOMFYRVAKT !
•  Nytt design, nye funksjoner.
•  Fest sensor på vifte, vegg eller i taket.*
•  Markedets enkleste og raskeste tilkobling.
•  Markedets raskeste oppsett.
•  Svært diskré og plassbesparende.
•  Solcelledrevet trådløs sensor.
•  Back-up batteri med forventet levetid på 10 år.
•  Multisensor-teknologi med både

temperatursensor og IR.

Aldri har det vært enklere å koble til og å sette opp 

en komfyrvakt. Endelig en komfyrvakt hvor man 

ikke trenger å bekymre seg for batterikapasitet selv 

uten fast spenningstilførsel til sensoren.

Solcelledrevet sensor med back-up batteri med 

forventet levetid på 10 år. En komfyrvakt som 

dekker alle installasjoner. Sensor kan monteres 

under avtrekksviften, på vegg eller i tak.*

NB! *Ekstra brakett kreves for enkelte montasjer.



Fargedeksler finnes i flere farger for å matche 

ditt interiør. Velg mellom sølv metallic, hvit pianolakk, sort 

pianolakk eller Ferrarirød som har blitt en meget populær 

løsning i deler av Europa.

EL. NR. Utbyttbart fargedeksel til varmesensor

14 180 02 Sølv metallic

14 180 03 Hvit pianolakk

14 180 04 Sort pianolakk

14 180 05 Ferrari rød

TILPASS ENKELT 
KOMFYRVAKTEN 
ETTER DIN SMAK 
OG DITT UNIKE  
KJØKKEN



Enkelte plasseringer av varmesensoren krever ekstra 

montasjebrakett for at sensoren skal kunne se i riktig 

vinkel ned i grytene under matlaging. Dette er viktig 

for å sikre riktig funksjon.

For å gjøre den så diskret som mulig kan vi tilby den i 

samme lekre farger som sensordekslene.

EL. NR. NAVN FARGE

14 180 02 Fargedeksel til sensor Sølv

14 180 03 Fargedeksel til sensor Hvit

14 180 04 Fargedeksel til sensor Sort

14 180 05 Fargedeksel til sensor Rød

14 180 06 Montasjebrakett Sølv

14 180 07 Montasjebrakett Hvit

14 180 08 Montasjebrakett Sort

14 180 09 Montasjebrakett Rød

14 180 12 Resetknapp for koketopp 
med mekaniske brytere 
ved takmontert sensor

Sølv



EL. NR. NAVN FARGE

14 180 02 Fargedeksel til sensor Sølv

14 180 03 Fargedeksel til sensor Hvit

14 180 04 Fargedeksel til sensor Sort

14 180 05 Fargedeksel til sensor Rød

14 180 06 Montasjebrakett Sølv

14 180 07 Montasjebrakett Hvit

14 180 08 Montasjebrakett Sort

14 180 09 Montasjebrakett Rød

14 180 12 Resetknapp for koketopp 
med mekaniske brytere 
ved takmontert sensor

Sølv

Takmontert sensor i kombinasjon med 

platetopp med mekaniske brytere krever ekstra 

resetknapp. Dette gjør at en slipper å klatre opp 

for å resette fra sensoren i taket.
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SE1000 MER ENN BARE 
EN KOMFYRVAKT
Med SE1000 remote kan du bli varslet dersom en 
farlig situasjon oppstår selv om du ikke befinner deg i 
nærheten av komfyren.

Dersom uhellet skulle være ute og en plate på komfyren 

blir avglemt på er det ikke bare viktig å sørge for at 

strømmen til komfyren frakobles, det er minst like viktig å 

varsle beboerne om at en farlig situasjon har oppstått.

Det utvikles CO og andre giftige gasser lenge før 

flammer oppstår.

Ved å montere fjernalarmenheter, SE1000 remote, får 

du varsel i alle boligens rom samtidig.

Bare fantasien setter begrensning for hvordan du vil 

varsles. Lys, blinkende lys, akustiske alarmer, vibrerende 

hodeputer, du velger selv den måten som passer best for 

deg. Kan også benyttes som signalgiver ved koketoppen 

for døve personer som ikke hører komfyrvaktalarmen 

ved å plugge inn f.eks. et nattlys.
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STYRINGSENHET SE1000

• Maks. kontinuerlig strøm 25 A

• Relékontakt maks. innkoblingsstrøm 500 A

• Spenning 230 V AC 1-fase

• Strømforbruk 1 W

• Tilkoblingsmoment 3 Nm

• 32 A og 3 fase mulig med tilleggs-sett

• Selvlærende (patentert)

• Alarm ved sensorflytting

• Feildiagnose (patentert)

• Alarmoverføring til vaktselskap mulig

• 16 justerbare følsomhetsnivåer

(lærende) (patentert)

• Automatisk drift av avtrekksviften mulig

• Grønn driftslampe

• Lavspenningsdirektivet 2006/95/EF

• EMC-direktivet 2004/108/EF

• R&TTU-direktivet om radio- og terminalutstyr 1999/5/EF

• RoHS-direktivet om begrensning i bruk av farlige stoffer 2011/65/EU og følgende harmoniserte

standarder og tekniske data er benyttet:

• Enheter for brannforebygging for koketopper EN 50615:2015 (kat. B) *

• EN 60730-1:2011

• Apparatkrav EN 60335-2-31:2003 + A1:2006 + A2:2009, paragraf 30

• Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospekter (ERM) EN 300 220-1, EN 300 220-2 v2.4.2

• Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospekter (ERM) EN 301 489-3 V1.6.1 (2013) og

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011)

• RoHS EN 50581:2012

*EN 50615:2015 europeisk standard for komfyrvakter, godkjent 5. januar 2015, tilgjengelig 6. mars 2015. Testet av et uavhengig, 

akkreditert testlaboratorium (VTT Expert Services Finland). Standardens fullstendige tittel: Sikkerhetskrav til elektriske

husholdningsapparater - Spesiellesikkerhetskrav til komfyrvakter

• Rød alarmlampe

• Deaktivering av rød alarmlampe og

akustisk signal (stille alarm)

• Sensoravstand (fra koketoppen):

45–120 cm ved montering på

avtrekkshette 150–200 cm ved

takmontering

80–120 cm ved veggmontering

(krever ekstra brakett).

TEKNISK BESKRIVELSE: 

EGENSKAPER: 

PRODUKTET SAMSVARER MED: 

INTELLIGENT VARMESENSOR SGS510

• Trådløs 433 MHz / 10 mW RF, x10

• Alarmoverføring med SE1000 remote

• Hørbar alarm maks. 80 dB(A) (1 m)

• Solcelledrevet med backup-batteri

• Forventet driftstid ca. 10 år (stort antall alarmer
kan redusere batterilevetiden.



Aldri har det vært enklere å koble til og å sette opp en komfyrvakt. Endelig en komfyrvakt 

hvor man ikke trenger å bekymre seg for batterikapasitet selv uten fast spenningstilførsel 

til sensoren. Solcelledrevet sensor med back-up batteri med forventet levetid på 10 år. En 

komfyrvakt som dekker alle installasjoner. Sensor kan monteres under avtrekksviften, på 

vegg eller i tak.* 

NB! *Ekstra brakett kreves for enkelte montasjer.
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