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TryggDirekt marknadsför

Tryggt boende, utan att göra intrång i det 
dagliga livet, är möjligt med en Spisvakt.
Nya TryggSpis övervakar tid och värme.
TryggSpis är utvecklad även för de nya
glashällarna. TryggSpis ger hög säkerhet!

Het spis = Hög risk!
Spisens höga värme är en stor brandrisk. 
Nya TryggSpis erbjuder högsta säkerhet!

- Tiden är övervakad

- Värmen är övervakad

- Trygg/enkel återstart

- TUV/CE/EMC-märkt

Nya funktioner och teknik i TryggSpis
- TryggSpis anpassar sig till brukarens matlagning 

och spisens uppförande, helt av sig själv.
- Nya enkla tidsintervall, alla 10 min upp till 2 tim.
- Uppfyller direktiv om Medicinsk utrustning.
- Extra tid/barnspärr (funktioner kan öppnas).

Högsta säkerhet mot brand
Spisen är en mycket vanlig orsak till bränder.
Där finns hög värme och ofta lättantändlig olja.
- TryggSpis förvarnar med tickande ljud vid fara.
- Återstartar aldrig före närvaro med reset-knapp.
24 års erfarenhet finns samlat i TryggSpis.
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Tekniska fakta

Mått: Se modell nedan.

Spänning: 3-Fas 230V 16A (för 2/3-fas spis 400V)
 1-Fas 230V 25A

Kontakt: Perilex/Norwesco
 Fast ansluten spis bör göras stickproppsansluten.  

Utföres av behörig el-installatör.

Tider: 1 min - 2 tim bruks-tid (10 min/läge)

Funktion: - Tids- & värmeövervakning.
 - Extra tid om 1 tim (funktionen kan öppnas)
 - Låsfunktion inom 1 min (funktionen kan öppnas)

Känslighet: 4 fasta lägen

Ljud: Förvarning värme tickande, vid avstängt 5 sek fast signal.

Friläge: Reset/Återställning, direkt på värmevakt.

Tillbehör: - Norwesco 1-fas uttag och stickpropp
 - Perilex 3-fas uttag och stickpropp
 - Fästkuddar/kabellist
 - Extern reset-knapp
 - Reserv/modular-kabel för värmevakt

Typning: TUV-märkt
 CE-märkt
 EMC-märkt
 Uppfyller direktiv om medicinsk utrustning

Krav: Fullbestyckat el-uttag / samtliga ledare anslutna

Patent: European Patent No, 14 85 652 - www.ctv.as

Artikelfakta

För att kunna användas på alla typer av spisar finns spisvakten TryggSpis 
i flera utföranden. Den placeras vågrätt på golvet bakom spisen. 
Den är utförd i ett stadigt metallchassi samt med tydlig text.  

3-FAS för spisar:
-  Perilex uttag och propp
-  230V (för spis 400V)
-  16A
-  230x103x67 mm

1-FAS för spisar:
-  Norwesco uttag och propp
-  230V
-  25A
-  220x103x53 mm

Värmevakt:
-  Lysdiod med fast sken
-  Återställning med knapp
-  Ljudvarning, tid och värme
-  121x81x28 mm
- Anslutningskabel utbytbar
- Placering ca 40 cm över spis
- Plastlist som skyddar medföljer
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