
GODKÄND                 EN 50615 

Spisvakt 
Mkomfy 1.8 trådlös
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Nästa generations spisvakt
Utvecklingen av denna nya spisvakt har skett tillsammans 
med Handläggare, Arbetsterapeuter och Installatörer inom  
Bostadsanpassning. Vi kan nu efter flera tusen installera-
de spisvakter av 1.8 konstatera att tillsammans lyckades vi!

Testad av SP och upp-
fyller alla krav enligt 
SS-EN 50615

Inställningar
Timerfunktion:
• 15*, 30*, 45*, 60*, 90*, 120** och 360** min.
• Timerfunktionen kan kopplas bort.
• *=Tillfällig timerfunktion på 120 min kan aktiveras 

(anhörig funktion).
• **=Tillfällig timerfunktion på 720 min (12 tim) min 

kan aktiveras (anhörig funktion).

Återställning av spisvakten kan ske via följande sätt:
• Knappen på värmevakten alt. via extern återställ-

ningsknapp.
• Automatisk återställningsfunktion.

E-NR. NAMN ANSLUTNING SPÄNNING MONTAGE

13 402 26 Mkomfy 1.8 400RPP Perilex 400V 3x16A Mobil, sladdställ 60cm

13 402 28 Mkomfy 1.8 25RPP Flatstift 230V 25A Mobil, sladdställ 60cm

13 402 29 Mkomfy 1.8 25R Flatstift 230V 25A Fast montage

13 402 27 Mkomfy 1.8 400R Perilex 400V 3x16A Fast montage

Reläbox manöverspänning 400V, kräver endast anslutning till L1 & L2 (2-faser).

Mkomfy 1.8

  Optimerad för Bostadsanpassning

  Monteringshöjd upp till 70cm 

  Timerfunktionen kan stängas av

  Ljud- och ljuslarm kan stängas av

  Tillfällig förlängning av användartid

  Passar ALLA typer av elspisar

  Automatisk återställning 

  Mycket enkel och snabb att installera

  Brett tillbehörssortiment

  Batteritid +5år
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Automatisk återställning 

av spisvakten om den 

skulle ha löst ut.

Värmevakten känner av om 

kokkärlet inte täcker hela 

spisplattans yta och anpas-

sar temperaturlarmet efter 

detta.

Spärra spisen från att 

kunna startas genom 

att komplettera med en 

on/off manöverpanel.

Fästbrickan på baksidan av 

värmevakten, ger en snabb 

och enkel installation.

Nyheter

Tillbehör

Trådlös on/off knapp 
för att spisen ej skall 
kunna startas. 

Trådlös återställnings-
knapp. Finns i olika 
utföranden.

Mikrofon som stänger 
av spisen. Aktiveras av 
den  befintliga brand-
varnaren.

Mkomfy 1.8

Nätadapter till värme-
vakten som ger en drift 
utan batteri.

E 1330297E 1330298 E 1340221 E 1340220

Drift utan batteri.

Nätadapter som ansluts

direkt till värmevakten.
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Spisvakt Mkomfy 1.8

Välkommen till Rutab
Rutab är en av Nordens ledande leverantörer av elektrotekniska kom-
ponenter med ett omfattande bassortiment och spetskompetens inom 
specialanpassade applikationer.

Från det centralt placerade lagret i Nässjö levererar Rutab snabbt 
och säkert till kunder över hela Norden. Rutabs produkter används 
med fördel i såväl hushålls- och kontorsinstallationer, maskin- eller 
apparattillverkning som i tuffa industriella applikationer. 

Välkommen till Rutab du också – tillsammans genomför vi det 
smartare!

Nässjö, (hk): Lerbacksgatan 2, 571  38 Nässjö.   Växel: 0380 - 55 50 50.   Mail: info@rutab.se
Helsingborg - Nässjö - Stockholm

www.rutab.se
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