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FAKTA
• Övervakning av temperatur & tid
• Eltillförseln till spisen bryts vid för hög 
   temperatur eller att batterierna är slut.
• Gnistfritt 3x16A relä i reläboxen.
• Snabb och enkel verktygslös montering.
• Mycket enkel att använda.
• Alarm med både ljus och ljud.
• Slår automatiskt av spisen efter inställd tid 
   om inte timerknappen trycks in.
• Timerfunktionen startar när 
   spistoppen börjar bli varm.
• Installation utförs utan någon åverkan 
  på fastigheten.

Värmevakten monteras på väggen 
bakom spisen. Trådlös kommunika-
tion till eluttaget.

SPISVAKTEN är en säkerhetsprodukt som övervakar spisen med både temperatur 
och automatiskt avstängning efter förinställd tid. När spistoppen börjar bli varm 
påbörjas timerfunktionen att räkna ner. Tillfällig förlängd användartid på 2 alt 12 
tim, kan enkelt aktiveras via knappen på värmevakten. 
Om temperatur på spishällen närmar sig temperaturgränsvärdet kommer spisvak-
ten att avge ett larm med ljud och ljus (ljud & ljus kan avaktiveras separat), innan 
strömmen bryts till spisen.

Systemet består av 2 st moduler, en trådlös värmevakt (som monteras på väggen 
40-50cm över spishällen, verktygslöst montage) och en reläbox med Perilexuttag 
som spisen kopplas till och en sladdställ med Perilexkontakt som ansluts i be-
fintligt eluttag. Värmevakten har 2 st AAA batterier med bytesintervall på 6 år, 
indikerar vid behov av batteribyte.
Reläboxens manöverspänning 400V, kräver anslutning endast till L1 & L2 (2-faser)

TEKNISK

Spänning: 400 V 3-fas Max last: 3x16A

Batteri: 2 x AAA Batteribyte min: 6 år

Anslutning Perilex Kabellängd, stickkontakt 60 cm

MÅTT

Detektor: 96x66x28 mm Reläbox-spisuttag 150x90x50 mm

FUNKTIONER

Tidfunktion: 15, 30, 45, 60 + 120min

ARTIKELNR. NAMN BESKRIVNING

6251692 Mkomfy 400RPP 1,6G Trådlös, sladdställ
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Uppfyller ställda krav 
enligt SS-EN 50615


