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Av alla bostadsbränder står spisrelaterade 

bränder för cirka en tredjedel. Många 

bränder startar på grund av att spis-
plattorna glömts påslagna. 

En spisvakt är en trygg försäkring mot 

spisbränder. Om en farosituation uppstår 
larmar spisvakten med ljud- och 

ljussignaler. Strömmen till spisen bryts 

innan någon skada är skedd. 

Safera spisvakt är designad för det 
moderna köket. Den har justerbar 

känslighet, är försedd med barn- och 

demenslås samt kan anslutas tillsammans 

med upp till fyra läckagevakter. 

Spisvakt i snygg och elegant design 

Safera är en helt ny typ av spisvakt som är perfekt 

för det moderna köket. Den har en diskret och 
elegant design och är kompatibel med alla elspisar, 
både keramiska och induktionshällar. 

Spisvakten är vikbar, vilket förenklar åtkomsten till 

och rengöringen av fläkten. 

Centralenheten är tillverkad i rostfritt stål och 

brandbeständig plast. Det ger hållbara komponenter 
med lång livstid och minimalt underhåll. 

Enkel installation och användning 

Safera består av tre olika delar - centralenhet, 

strömförsörjningsenhet och strömbrytning för 
spisen. Den ansluts enkelt med en vanlig 

stickkontakt dold innanför spiskåpan. 

Safera har ett premierat multisensorsystem med 

indikation via IR, temperatur och strömförbrukning. 

Kommunikationen mellan sensorerna sker trådlöst 

vilket ger en installation med nästan helt osynligt 

kablage. Det ger en snygg, trygg och driftsäker 
installation. 

Centralenheten är försedd med en  

lätt-använd manöverpanel där  
samtliga inställningar görs. På  

panelen indikeras funktion- och  
driftstatus automatiskt via LED. 

Funktion 

Spisvaktens centralenhet installeras ut över spisen. 

Det gör att Safera till skillnad från andra spisvakter 
är placerad direkt över värmekällan. Sensorerna 

reagerar snabbare och riskerar inte att hamna i den 
så kallade döda vinkeln där den inte känner av 
riskabla temperaturförändringar. 

Vid farosituation ljuder ljud- och ljussignaler. Efter 

signal ska spisen kontrolleras inom 15 sekunder för 
att strömmen till spisen inte ska frånkopplas. 

Funktionslägen 

Safera har testats och programmerats efter 

tusentals olika matlagningssituationer. På det  
viset har risken för falsklarm minimerats. 

Safera har justerbar känslighet. Inställningarna  

kan även göras löpande för att undvika falsklarm.  

På spisvakten finns även ett barn – och demenslås 

som förhindrar obehörig användning av spisen. 

Tillbehör 

Som tillbehör finns en läckagevakt som larmar  
vid vattenläckage från exempelvis diskmaskin. 

Läckagevakten ansluts till spisvaktens ström-

brytningsenhet och ger ljudlarm och lyser med  
blått sken vid läckage. 

Till en Safera spisvakt kan maximalt fyra stycken 

läckagesensorer anslutas. 

Godkännanden 

Safera är godkänd enligt CE och  
kapslad enligt IP 20. 

Varianter 

Strömbrytningsenheten till Safera finns i flera  

olika varianter för att passa alla typer av spisar. 

Tekniska data 

Typ Centralenhet Strömbrytningsenhet 
Perilex PCU3-W 3 fas 

Längd 220 mm 293 mm 

Bredd 54,5 mm 168 mm 

Höjd - 67 mm 

Ström-

försörjning 

230 V, 50 Hz Max. 400 V10 A / 230 

V, 16 A 

Spänning 
strömadapter 

 
5 V, 1 A 

 

- 

Ström-

förbrukning 

 

<1 W 

 

1-2 W 

Kapslingsklass - IP 20 
 


