TRÅDLØS komfyrvakt
Komfyrvakt REHAB

• Forbedret batterikapasitet- 6 års batterilevetid
• Komfyrvakt Rehab leveres nå med valgfri tidsforsinkelse – 15, 30 , 45, 60
eller 120 minutter
• Kort tidsforsinkelse velges når bruker har behov for at komfyrvakten
også fungerer som en tidsbryter
• Ved utløp av valgt tidsforsinkelse slås komfyren automatisk av
• Komfyrvaktens varmeføler vil alltid slå komfyren av ved for høy
platetemperatur. Dette skjer uavhengig av valgt tidsforsinkelse.

Varmevakten monteres
på vegg over komfyren og
kommuniserer trådløst med
komfyrstikken.
HMS art. nr. 189351
Best. nr. 2223635
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TRÅDLØS KOMFYRVAKT KOMPLETT (sensor og kontroller)
overvåker temperatur og bruk av komfyren.

FAKTA
• Rask og enkel montering.
• Fastmontert komfyrvakt.
• Dobbel sikkerhet: Tid & Temperatur.
• Slår automatisk av komfyren etter
valgt tidsinnstillinghvis knapp for
utsatt utkobling ikke betjenes.
• Slår automatisk av komfyren ved
overtemperatur på platetopp.
• Rask og enkel montering og bruk.
• Ulike brakettløsninger for sensor finnes.
• Gnistfritt 25A relé i komfyrstikk.

elVAKt KOMFyr reHAB KOMPlett
Rehab komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen
på komfyren. Den har en todelt sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og
vakt for overtemperatur.
Etter to timer med bruk av komfyren vil alarm utløses. Da må knapp for
30 min. utvidet brukstid betjenes for å unngå utkobling.
Ved overtemperatur på platetopp, vil komfyrvakten gi alarm med lyd og
lys og automatisk koble ut komfyren hvis knapp ikke betjenes.

Kan også leveres
i sort eller sølv

Systemet består av to moduler; én komfyrvakt (som monteres på vegg
over komfyr) og én komfyrstikk som komfyren kobles til.
TIPS: Komfyrvakten er et meget enkelt “Plug & Play”-produkt, for
installasjon der det ikke er krav til dette ihht. NEK400.
HMS NR.

NAVN

KOBLING

189351

Elvakt komfyr Rehab
sensor kontroller
komplett

Trådløs Plug & Play

TEKNISK
Spenning:

230 VAC +10/-20%

Dimensjoner:

160x160mm (mont. plate)

Maks last:

25A + 16A

Batteribytte:

Ca 6 år

Tidsinst.

15-30-45-60-120

Batteri:

LR03

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
http://www.ctmlyng.no

For mer informasjon om våre produkter, besøk vår hjemmeside www.cantec.no
Cantec AS
Sofiemyrveien 4
Postboks 626
1411 KOLBOTN
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