SPISVAKT

Prefi Svalna

ÖVERVAKAR - LARMAR - BRYTER

Originalet som har bevakat
din spis sedan 1980-talet.
4Prefi Svalna spisvakt är den
säkra brandskyddslösningen
för alla typer av kök.
4Nu trådlös med lång batteritid.
4Utvecklad och producerad
i Sverige.

4Ingen mer torrkokning!
PREFI SVALNA SPISVAKT
ART. NR. 13044 - 3-FAS
ART. NR. 13045 - 1-FAS

4Inga mer glömda spisplattor!
4Prefi Svalna bryter strömmen vid fara.

Prefi Svalna spisvakt
Prefi Svalna ser det du inte ser och stänger av spisen innan det är försent.
Prefi Svalna spisvakt består av två delar, en värmevakt och
en spisbrytare. Värmevakten kommunicerar trådlöst med
spisbrytaren. Prefi Svalna kontrollerar värmestrålning och
kan även kontrollera rörelse vid spisen.
Om matlagning sker med spisplattor igång och någon befinner sig vid spisen, så fungerar allt som vanligt om inget
blir överhettat.
Om ingen mänsklig rörelse sker vid spisen så stängs spisen
av. Prefi Svalna larmar om man önskar med ljussignaler och/
eller ljudsignaler.
Värmevakten är batteridriven och har en sensor som ser och
känner av spisens temperatur.
Prefi Svalna spisvakt har total koll över spisen med hjälp av
1032 mätpunkter.

Spisvakten är av typen ”Kategori B” vilket innebär att den
bryter strömmen till spisen vid fara. Den har inte en släckande
funktion för att släcka bränder. Spisvakten är avsedd att användas tillsammans med spisar som har en maximal bredd
av 90 cm.
En timer kan aktiveras för att bestämma en förvald tid då
spisen kan användas. Spisen går åter att använda efter att spisens alla vred är nollställda.
Prefi Svalna passar både i hemmamiljö och i vårdinrättningar.
Prefi spisvakt har funnits på marknaden sedan 1989.
Prefi Svalna är en ny förbättrad version som är trådlös.

4Trådlös.
4Enkel magnetisk uppsättning.

VÄRMEVAKT

4Lång batteritid.
4Marknadens mest noggranna
värmeövervakning.

4Utvecklad och producerad i Sverige.
4Enkel service och batteribyte.

Placera värmevakten ovanför spisen.
Spisbrytaren monteras enkelt bakom
spisen och bryter strömmen när det
behövs.

Prefi Svalnas användning över tiden kan
ändras med olika val av inställningar:

SPISBRYTARE

1 2

INSTÄLLNINGAR

Spisen alltid på
Spisen stängs av efter 120 minuter
Spisen stängs av efter 45 minuter
Spisen kan endast användas för kokning
Magnetnyckel krävs för att kunna använda spisen

Produkten är CE-märkt
enligt SS-EN 50615,utg 1:2015
2 x AA LR6 1,5V
1-fas, 3-fas utförande finns.

Se mer ur vårt sortiment på www.svancare.se

Svan Care AB, Alvägen 1, 771 41 Ludvika
Telefon 0240-101 02 | info@svancare.se
www.svancare.se

Svan Care förbehåller sig rätten till ändringar av såväl produkter som sortiment. 2022-02. Aktuell information finns på vår hemsida svancare.se

Vi bygger framtidens
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