SPISVAKT, SPISEC AddOn Standard
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Valfri placering av
värmevakten. Den
känner själv av sin
placering och ställer
in sig automatiskt.

Värmevakten är som
standard vit men kan
enkelt anpassas
i flertalet färger.

Spisec är sedan 80-talet Sveriges mest sålda spisvakt. Spisec
har alltid legat i framkant när det gäller funktion och säkerhet. Nu säkrar vi framtiden med Spisec AddOn som självklart
också är godkänd enligt spisvaktsstandarden SS-EN50615.
Spisec AddOn är utvecklad för att passa alla typer av användare oavsett boendeform.
Nio olika sensorer samlar kontinuerligt in mätdata. Analysen sker inom ramen av en sekund vilket innebär
att den omedelbart reagerar om en farlig situation uppstår. Systemet kan på ett unikt sätt särskilja en farlig
situation från normal matlagning och minimera falsklarm. Sensorerna mäter bl a värmestrålning, ljus, lufttemperatur, rörelse och effekt. Även tid används i beräkningarna för att uppnå ett optimalt resultat.

Välj vilken färg du vill
ha vid installationen

Skalet till värmevakten enkelt
kan anpassas med olika färger
för passa just Ditt kök.
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SPISVAKT, SPISEC AddOn Standard
Så fungerar det
Spisec AddOn består av en intilligent
värmevakt som placeras under fläkten eller
på väggen, tittande neråt mot spisen. Den
kommuniceras trådlöst med brytarenheten
som är placerad mellan spisen och spisens
vägguttag. Du använder spisen precis som
vanligt. Om en farlig situation uppstår så
varnar spisvakten med en varningssignal.
Du har då möjlighet att kvittera larmet på
återställningsknappen, sänka värmen och
fortsätta din matlagning. Gör du ingenting
kommer spisvakten att bryta strömmen till
spisen.
Installationen är väldigt enkel! Brytarenheten sätts mellan spisen och
spisens vägguttag. 2 st medföljande AA-batterier sätts i värmevakten
som sedan monteras med självhäftande tejp på fläkt eller vägg.

SPISVAKTER
Art.Nr
A101-1001
A101-1002
A101-1003
A101-1004
A101-1005

Beskrivning
Spisec AddOn Standard - 230V, fast install. (25A)
Spisec AddOn Standard - 400V, fast install. (3x16A)
Spisec AddOn Standard - 230V jordad stickpropp (16A)
Spisec AddOn Standard - 230V, Flatstift stickpropp (25A)
Spisec AddOn Standard - 400V, Perilex stickpropp (3x16A)

TILLBEHÖR
Art.Nr
A102-1001
A102-1002

Beskrivning
Athena Spisec AddOn Startknapp
Athena Spisec AddOn läckagevakt

Startknappen är ett tillbehör som avhjälper
hinder som kan uppstå för en användare
med demenssjukdom. Mer om Startknappen
finns att läsa i produktbladet:
- SPISVAKT, SPISEC AddOn Plus
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