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Komfyrvakt SE1000PP Plug&Play
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Generelt
SE1000PP trådløs komfyrvakt.
Unik fleksibilitet.Enkel montering.Diskret utseende.Monteres under vifte, på vegg eller i
tak.Samme sensor benyttes for alle montasjehøyder.Plugges enkelt i komfyrens stikkontakt.

Beskrivelse
En komfyrvakt dekker alle typer montasje.SE1000PP kan monteres under vifte, på vegg eller i
tak. Samme sensor, SGS510, benyttes for alle montasjehøyder (fra 45 - 200 cm over
platetopp). Du får SE1000 i to varianter: For fast montering (SE1000) og for selvmontering Plug
& Play (SE1000PP).Ingen batteribytterDen trådløse sensoren er solcelledrevet og har
backupbatteri med 5 års garanti.

Informasjon
Intelligent multisensorteknologi.En kombinasjon av temperatursensor og IR sørger for at
SE1000s sensor, SGS510, gjør svært nøyaktige målinger. Sensoren tilpasser seg
matlagingsvanene på en intelligent måte, og lærer seg over tid hva som er normale
temperaturområder for den aktuelle platetopp.Markedets enkleste oppsett og tilkoblingSensor
og komfyrstikkontakt leveres ferdig paret, og innstilt for montasje under ventilator 45-60 cm*
(Mål gjelder nyeste versjon komfyrvakt). Installasjonen utføres med 5 enkle trinn:
Slå av sikringenPlugg i komfyrstikkontaktenMonter sensoren med medfølgende limpute eller
skruerSlå på sikringenTest at alt virker
FG-godkjent:Komfyrvakt SE1000 er utarbeidet i henhold til standarden NEK EN50615, og
godkjent av FG.

Tekniske data

Komfyrvakt
Maks forankoblet sikring
Driftsspenning
Maks innkoblingsstrøm
Strømforbruk
Radio
Alarmsignal
Mål (H x B x L)
Batteri
Materiale
Kassering

25 A
230 VAC, 50 Hz, 1-fase / 3 VDC
500 A
Maks 1 W
433 MHz / 10 mW RF
80 dB(A) ved 1 m
Sensor: 30 x 40 x 95 mm, Styringsenhet: 46 x
119 x 135 mm
2 x CR2032
Selvslukkende, halogenfri plast
Iht. kassering av elektronisk avfall (private
husholdninger). EU-direktiv 2012/19/EU om
resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr
(WEEE)
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