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PCU6.3-F PCU6.1-F

22021_02-C

Installationsvejledning
Safera Airis-komfurvagt

Til PCU-softwareversioner x.x.14 og nyere

PCU6.3-P PCU6.1-S
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1. Forberedelse
Følg omhyggeligt disse instruktioner, og 
vær især opmærksom på instruktioner 
fremhævet på følgende måde:

 ѥ ADVARSEL
Følg advarselsmarkerede instrukti-
oner omhyggeligt for at undgå per-
son- eller tingskader.

 ⚐ BEMÆRK!
Følg observeringsmarkerede instruk-
tioner omhyggeligt for at undgå 
tingskader.

 ѧ TIPS
Praktiske råd til anvendelse af pro-
duktet

Advarsler

 ѥ ADVARSEL
Læs bruger- og installationsvejlednin-
gen, inden du begynder at bruge eller 
montere produktet.

Installer, og kontroller produktet i 
overensstemmelse med vejlednin-
gen. Safera er ikke ansvarlig for ska-
der eller udgifter forårsaget af fejlag-
tig installation. 

 ѥ ADVARSEL
Kontrollér, at komfurvagten er kompa-
tibel med komfuret (se 1.1)

Hvis netværkskablet beskadiges, skal 
producenten eller dennes servicere-
præsentant udskifte det. Dette er for 
at undgå fare.

Elinstallationer må kun udføres af en 
autoriseret elinstallatør i overens-
stemmelse med gældende regler.

 ⚐ BEMÆRK!
Hvis produktet opbevares i et koldt 
rum, skal det opbevares ved stue-
temperatur i 24 timer, inden det in-
stalleres.

1.1 Kompatibilitet
Safera-komfurvagt er i princippet kom-
patibel med alle almindelige elkomfurer, 
kogeplader og ovne beregnet til hush-
oldning:

• Traditionelle støbejernkomfurer og 
kogeplader

• Keramiske komfurer og kogeplader
• Induktionskomfurer og -kogeplader
• Sikkerhedskomfurer og -kogepla-

der med timer, restvarmeindikering, 
børnelås eller eget system til frakob-
ling af el.

Safera Airis passer til komfurer, der er 
har en bredde på maks. 90 cm, se kapi-
tel 2. Installationstrin 2/2. 

Indhold
1. Forberedelse
2. Installation
3. Fejlfinding ved montering
4. Manuel indstillingsposition
5. Valgfrie funktioner
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Strømafbryderen-
hed Ⓒ
(findes i forskellige 
modeller)Rengøringspad

Gennemsigtig frontlåge

10 x farveetiketter

Sensorenhed Ⓐ 
med montering-
skonsol Ⓑ

Bruger- og instal-
lationsvejled-
ninger

2 x batterier til 
sensorenhed (AA/
LR6)

Valgfrie monter-
ingsskruer (2 x)

1.2 Pakkens indhold

 ѥ ADVARSEL
Kontakt leverandøren, hvis du opda-
ger noget unormalt ved produktet.

Kontrollér produktet og indholdet i pakken før montering:

Indstillingsknap ❶

OK-knap ❸

Indstillingsknapa ❷

Lampe for lavt 
batteri ❺

Indikatorlampe ❹ ❻ Sensors
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Montering af strømafbryderenhed Ⓒ efter følgende instruktioner.

2. Installation Montering af strømafbryderenhed Ⓒ

PCU6.3-F
3-faset, fast installation.
Se side 8-9.

PCU6.3-P
3-faset, Perilex-stikkontakt.
Se side 6-7.

      - 1/2
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Montering af strømafbryderenhed Ⓒ

PCU6.1-F
1-faset, fast installation
Se side 10-11.

PCU6.1-S
1-faset, Schuko-stikkontakt 
IN/OUT.
Se side 12-13.
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PCU6.3-P - Installation
3-faset, Perilex-stikkontakt

 ѥ ADVARSEL
Kontrollér, at komfurets og ovnens 
el-tilførsel er spændingsfri ved at slå 
de relevante sikringer fra. Kontrollér 
også, at komfuret ikke er tændt.

OUT-ledningerne er altid strømleden-
de, når strømafbryderenheden er til-
sluttet et el-net. Mulige løse ledninger 
skal være tilstrækkeligt beskyttede.

Installer ikke strømafbryderenhe-
den ved for høj varme: se operativ 
omgivelses temperatur på strømafbry-
derenheden.

 ⚐ BEMÆRK!
Monter strømafbryderenheden, Ⓒ så 
den ikke udsættes for fugt. Kontrol-
lér, at der er fri adgang til alle kabler.

Læs kapitel 4 om den manuelle ind-
stillingsposition, inden du skifter til 
nyt komfur eller ny strømafbryderen-
hed.
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Valgfri AUX og  
vandsensor tilslutning.  
Se kapitel 5.

A

Montér strømafbryder-
enheden Ⓒ på væggen 
bagved komfuret eller 
i et skab i nærheden af 
komfuret.

2

4 x A

A

A
3

OUT

IN

AV1

TIL4
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PCU6.3-F - Installation
3-faset, fast installation.

 ѥ ADVARSEL
Kontrollér, at komfurets og ovnens 
el-tilførsel er spændingsfri ved at slå 
de relevante sikringer fra. Kontrollér 
også, at komfuret ikke er tændt.

OUT-ledningerne er altid strømleden-
de, når strømafbryderenheden er til-
sluttet et el-net. Mulige løse ledninger 
skal være tilstrækkeligt beskyttede.

Installer ikke strømafbryderenhe-
den ved for høj varme: se operativ 
omgivelses temperatur på strømafbry-
derenheden.

 ⚐ BEMÆRK!
Monter strømafbryderenheden, Ⓒ så 
den ikke udsættes for fugt. Kontrol-
lér, at der er fri adgang til alle kabler.

Læs kapitel 4 om den manuelle ind-
stillingsposition, inden du skifter til 
nyt komfur eller ny strømafbryderen-
hed.
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AV1

TIL7

Valgfri AUX  
og vand-
sensortilslut-
ning.  
Se kapitel 5.
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PCU6.1-F - Installation
1-faset, fast installation.

 ѥ ADVARSEL
Kontrollér, at komfurets og ovnens 
el-tilførsel er spændingsfri ved at slå 
de relevante sikringer fra. Kontrollér 
også, at komfuret ikke er tændt.

OUT-ledningerne er altid strømleden-
de, når strømafbryderenheden er til-
sluttet et el-net. Mulige løse ledninger 
skal være tilstrækkeligt beskyttede.

Installer ikke strømafbryderenhe-
den ved for høj varme: se operativ 
omgivelses temperatur på strømafbry-
derenheden.

 ⚐ BEMÆRK!
Monter strømafbryderenheden, Ⓒ så 
den ikke udsættes for fugt. Kontrol-
lér, at der er fri adgang til alle kabler.

Læs kapitel 4 om den manuelle ind-
stillingsposition, inden du skifter til 
nyt komfur eller ny strømafbryderen-
hed.
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Valgfri AUX og vand-
sensortilslutning.  
Se kapitel 5.

TIL7
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PCU6.1-S - Installation
1-faset, Schuko-stikkontakt IN/OUT.

 ѥ ADVARSEL
Kontrollér, at komfurets og ovnens 
el-tilførsel er spændingsfri ved at slå 
de relevante sikringer fra. Kontrollér 
også, at komfuret ikke er tændt.

OUT-ledningerne er altid strømleden-
de, når strømafbryderenheden er til-
sluttet et el-net. Mulige løse ledninger 
skal være tilstrækkeligt beskyttede.

Installer ikke strømafbryderenhe-
den ved for høj varme: se operativ 
omgivelses temperatur på strømafbry-
derenheden.

 ⚐ BEMÆRK!
Monter strømafbryderenheden, Ⓒ så 
den ikke udsættes for fugt. Kontrol-
lér, at der er fri adgang til alle kabler.

Læs kapitel 4 om den manuelle ind-
stillingsposition, inden du skifter til 
nyt komfur eller ny strømafbryderen-
hed.
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L = 700 mm
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m
m
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Valgfri AUX 
og vand-
sensortil- 
slutning. 
Se kapitel 5.

A

A

A

Montér strømafbryderenheden Ⓒ 
på væggen bagved komfuret eller i 
et skab i nærheden af komfuret.

2

4 x A

3

OUT

IN

TIL4

AV1
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2. Installation - 2/2 Montering af sensorenheden Ⓐ

Montering af sensorenheden Ⓒ
• Anvend rengøringspad til at rengøre og fjerne snavs fra overfladen, inden du fast-

gør sensorenheden Ⓐ med den selvklæbende tape.
• Montering af sensorenheden Ⓐ gælder kun monteringsalternativ A, B eller C: 

Hvis komfurets bredde er 70–90 cm, så sænk alarmgrænsen et trin i forhold til 
den anbefalede indstilling (se kapitel 4.1).

3

Sensorretning ❻.

 ⚐ VIGTIGT
Kontrollér, at sensorretningen er kor-
rekt: begge sensorer skal pege mod 
komfuret. Sensorenheden Ⓐ skal 
monteres i komfurets midterlinje.

Isætning af batterier

 ⚐ BEMÆRK!
Kontrollér, at batterierne er placeret 
korrekt i følge mærkningen i batteri-
rummet.

2 Træk beskyttelsesplastikken 
af den selvklæbende tape

Sæt batterierne i sensorenheden Ⓐ. Der 
skal lyde to signaler, som angiver, at den 
trådløse tilslutning til strømafbryderen-
heden Ⓒ fungerer.

1
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Montering af sensorenheden Ⓐ

Monteringsalternativ A:
Vægmontering

Monteringsalternativ B og C:
Emhætte

2) Ved installation udenfor standardin-
stallationshøjden 55–65 cm indstilles 
alarmgrænsen i overensstemmelse med 
kapitel 4.

1) Ved installation udenfor standardin-
stallationshøjden 50–60 cm indstilles 
alarmgrænsen i overensstemmelse med 
kapitel 4.

Kontrollér funktionsdygtigheden4

1. Tænd for en kogeplade på fuldt blus. 
Brug egnede gryder, hvis der er tale 
om induktionskomfur. 

2. Tryk på OK-knappen, og hold trykket 
i 5 sekunder: Systemet skal slukke 
for strømtilførslen. 

3. Kontrollér, at ingen kogeplader eller 
ovnen (hvis tilsluttet) kan anvendes. 
Hvis OK, sluk for plader og ovn. 

4. Genopret komfurets strømforsyning 
ved at trykke på OK-knappen: indika-
torlampen skal blinke grønt en gang. 
Hvis ikke, se fejlfindingsinstruktioner-
ne i kapitel 3. 

 ѧ TIPS
Airis identificerer automatisk kom-
furtypen under anvendelse for at 
minimere antallet af falske alarmer. 
Du kan få en hurtigere automatisk 
identificering ved manuelt at vælge 
komfurtype i overensstemmelse med 
kapitel 4.3.

5. Funktionen kontrolleret og god-
kendt:

Dato Installatør

50 - 60 cm

max.
15 cm

max.
15 cm

A

55 - 65 cm
(45 - 95 cm)2(45 - 60 cm)1

B C

+8°-8° +8°
-8°
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Problem Løsning
Problem ved 
funktionskontrollen: 
Komfurets 
strømforsyning 
afbrydes ikke

• Forsøg igen med samme kogeplade, og kontrollér, at pladen er 
indstillet på fuldt blus.

• Brug egnede gryder, hvis der er tale om induktionskomfur, så 
pladen forbruger energi.

• Kontrollér alle strømafbryderenhedens ledninger
Komfuret kan ikke 
tændes efter, at OK-
knappen er trykket 
ind ❸

Se kapitel 3.2 eller 3.3 i brugsvejledningen. Hvis problemet består, kan 
der være fejl på produktet. Tryk på OK-knappen, ❸ og kontrollér, hvil-
ken problemtype der indikeres med indikatorlampen ❹:
Indikatorlampen ❹ blinker blåt:

• Blinker en gang: Problem med den trådløse tilslutning.
• Blinker to gange: Problem med strømafbryderenheden Ⓒ.
• Blinker tre gange: Strømafbryderenheden Ⓒ er overophedet.
Indikatorlampen ❹ blinker gult:
• Blinker en gang: Problem med sensorer ❻.
• Blinker to gange: Problem med sensorenhed Ⓐ
• Blinker tre gange: Forkert monteringsposition af sensor enhed Ⓐ

Forkert 
monteringsposition af 
sensorenhed Ⓐ

Sensorenheden Ⓐ identificerer automatisk sin monteringsposition 
første gang, komfuret anvendes til madlavning. Når den 
automatiske identificering er gennemført, forhindrer 
komfurvagten, at komfuret anvendes, hvis sensorenheden 
Ⓐ fjernes fra sin oprindelige monteringsposition. Når du 
igen vil anvende komfuret, placeres enheden Ⓐ  atter i 
monteringskonsollen Ⓑ. Hvis problemet stadig er der, kan det 
skyldes, at den automatiske identificering ikke fungerer efter 
hensigten. Kontrollér, at sensorenheden har den rigtige placering 
Ⓐ (se installationstrin 2/2), og gentag manuelt den trådløse 
tilslutning i overensstemmelse med 4.2 i installationsvejledningen. 
Fejlen bør så udbedres automatisk indenfor to minutter.

Den trådløse 
tilslutning fungerer 
ikke

Skift til manuel indstillingsposition, og indstil den trådløse 
tilslutning manuelt, se kapitel 4.

Sensorenheden Ⓐ 
reagerer ikke på tryk 
på knap, og ingen af 
indikatorlamperne 
lyser. 

Kontrollér, om batterierne er tomme. Kontrollér, at batterierne er 
placeret korrekt i følge mærkningen i batterirummet.

Produktet frakobler 
elektriciteten til 
komfuret, men el-
tilførslen genoprettes 
hurtigt igen.

Kontrollér, at strømafbryderenheden Ⓒ er korrekt tilkoblet, dvs. at 
komfuret er tilkoblet OUT-kablet.

3. Fejlfinding ved montering
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4. Manuel indstillingsposition
Standardindstillingerne for Safera Airis er egnet til de mest almindelige installationer, 
det betyder installationen er hurtig. Hvis monteringen af sensorenheden ikke kan 
foretages på standardmåden, eller hvis du skifter komfur, sensorenhed eller strømaf-
bryderenhed i den oprindelige installation, skal du skifte til den manuelle indstilling-
sposition.

Tryk på indstillingsknappen ❷ i 5 sekunder, det fører dig til den manuelle indstillingsposi-
tion 1. For at flytte til næste indstilling, skal du trykke på OK-knappen ❸:
Indstilling Funktion Indikatorlampe ❹
Indstilling 1 Alarmgrænseindstillinger Lyser hvidt
Indstilling 2 Manuel indstilling af den 

trådløse tilslutning
Blinker lilla-blåt

Indstilling 3 Manuel kalibrering af 
komfur

Blinker gult-grønt

Indstilling 4 Test og justering af AUX-
tilslutning

Blinker hvidt (normal AUX-indstilling) eller 
blinker rødt (inverteret AUX-indstilling)

4.1 Indstilling 1: Alarmgrænseindstillinger
Når indikatorlampen ❹ lyser hvidt, kan du justere alarmgrænsen:
1. Kontrollér den nærmest anbefalede alarmgrænse i referencetabel 1 nedenfor.
2. Juster alarmgrænsen i overensstemmelser hermed (standardindstillingen er 6):

• Hæv alarmgrænsen (+1): Tryk på indstillingsknap 2.
• Sænk alarmgrænsen (--1): Tryk på indstillingsknap 1.

3. Efter justering af alarmgrænsen indikeres den nye alarmgrænse, som vist i tabel 
2, og komfurvagten afslutter automatisk den manuelle indstillingsposition.

Hvis du vil flytte til den manuelle indstillingsposition 2 uden ændringer i indstilling 1, 
skal du trykke på OK-knappen ❸.

Tabel 1: Referencetabel for anbefalede alarmgrænser i forhold til komfurets placer-
ing og monteringshøjden. Intervallet er 1 til 12 (1 = hurtigste reaktion, 12 = langsomste 
reaktion).

Anbefalet  
alarmgrænse

Monteringshøjde:
Vægmontering

Monteringshøjde:
Montering under emhætten

3 - 85-95 cm
4 - 75-85 cm
5 45-50 cm 65-75 cm
6* 50-60 cm 55-65 cm
7 - 45-55 cm

*standard
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Tabel 2. Den nye alarmgrænse indikeres som vist i tabellen nedenfor:
Indikatorlampens farve ❹ Antal signaler Alarmgrænse

Rød

•••   ••• 12
•••   •• 11
•••   • 10
••• 9
•• 8
• 7

Blå

•••   ••• 6 (standard)
•••   •• 5
•••   • 4
•••  3
•• 2
• 1

 ѥ ADVARSEL
Indstil højst alarmgrænsen på 8 under monteringen. Hvis alarmgrænsen indstilles 
for højt, kan det medføre, at produktet ikke identificerer en farlig situation i tide.

Hvis komfurvagten afgiver falsk alarm gentagne gange, bør alarmgrænsen allige-
vel ikke hæves med mere en to trin fra den anbefalede indstilling.

4.2 Indstilling 2: Manuel indstilling af den trådløse tilslutning
Når indikatorlampen ❹ blinker lilla-blåt, kan du manuelt indstille den trådløse tilslut-
ning mellem sensorenheden Ⓐ og strømafbryderenheden Ⓒ, fx ved at udskifte no-
gle af enhederne:

• Slå sikringen til komfur og ovn fra i 10 sekunder.
• Slå sikringen til: strømafbryderenheden Ⓒ kontakter nu sensorenheden, Ⓐhvil-

ket afgiver et lydsignal (•••), og komfurvagten afslutter automatisk den manuelle 
indstillingsposition.

Hvis du vil flytte til den manuelle indstillingsposition 3 uden ændringer i indstilling 2, 
skal du trykke på OK-knappen ❸.
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 ѧ TIPS
Anvend kompatible gryder/pander til 
induktionskomfur.

Alternativ 2:
Kunkogepladerne er koblet til 

strømafbryderenheden Ⓒ.

Tænd for den største plade på højeste 
blus, og tryk på indstillingsknappen 
❷. Sluk for komfuret, når du hører et 
lydsignal.

Ⓒ

Alternativ 1:
Komfur og ovn er koblet til 
strømafbryderenheden Ⓒ.

Tænd for ovnen, og tryk på indstill-
ingsknappen ❶. Sluk for ovnen, når 
du hører et lydsignal.

ⒸⒸ

eller

eller

Efter kalibrering afslutter komfurvagten automatisk den manuelle indstillingsposition.

Hvis du vil flytte til den manuelle indstillingsposition 4 uden ændringer i indstilling 3, 
skal du trykke på OK-knappen ❸.

4.3 Indstilling 3: Manuel kalibrering af komfur

Når indikatorlampen ❹ blinker gult-grønt, kan du manuelt kalibrere komfurtypen 
med de to alternativer:
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4.4 Indstilling 4: Test og justering af AUX-tilslutning

Når indikatorlampen ❹ blinker hvidt (normal AUX-indstilling) eller blinker rødt (inver-
teret AUX-indstilling, se kapitel 5.1), kan du:

• Test af AUX-tilslutningen
• Skift AUX1-output TIL/FRA ved at trykke på Indstillingsknappen ❶
• Skift AUX2-output TIL/FRA ved at trykke på Indstillingsknappen ❷

• Skift AUX-indstilling til "normal" eller "inverteret" ved at trykke på Indstillings-
knappen og holde den nede ❶ i fem sekunder:
• Valg af normal AUX-indstilling: Indikatorlampen ❹ blinker hvidt
• Valg af inverteret AUX-indstilling: Indikatorlampen ❹ blinker rødt

Tryk på OK-knappen ❸ en gang for at afslutte justering af indstilling 4. Komfurvagten 
og AUX-signalerne vender tilbage til deres normale driftsindstilling.
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5. Valgfrie funktioner
5.1 AUX-tilslutning (valgfri)
Safera PCU6.3- og PCU6.1-strømafbryderenheder er udstyret med to sekundære out-
putsignaler, AUX1 og AUX2, som er kompatible med de fleste automations- og sik-
kerhedssystemer. De kan anvendes til at sende realtidsinformation fra komfurvagten.

5.1.1 Elektriske specifikationer

• Optisk isolerede og potentialfrie 
AUX-output: ingen galvanisk tilslut-
ning mellem Safera-systemet og 
automationssystemet.

• Når AUX-output er aktive (ON), er de 
optisk isolerede outputtransistorer 
ledende for dermed at muliggøre 
strøm mellem IND og UD. Denne til-
slutning anvendes nøjagtigt som en 
relækontakt, derimod skal retningen 
og mængden af strøm kontrolleres i 
overensstemmelse med specifikati-
onerne nedenfor. Hvis der er behov 
for det, kan outputindstillingerne 
også inverteres (se kapitel 5.1.6).

• Maks. IND/UD spænding er 24 VDC
• Maks. IND/UD-strøm er 10 mA.
• Kun jævnstrømsspænding mellem 

IND-UD, der må ikke anvendes vek-
selstrøm!

5.1.2 Afkobl AUX-kabel til 
strømafbryderenhed PCU6.X

Tilslut AUX-
kablet 

skrueterminalen.

Før AUX-kablet 
gennem 

trækaflastningen.

Tag omslaget af strøm afbryder-
enheden Ⓒ med skruerne, og 

kontrollér, at AUX-kablet er rigtigt 
placeret i trækaflastningen.

2

4

x 41

3
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5.1.3 Eksempel på tilslutning til AUX-output

I det her eksempel er hjemmeautomationssystemets binære indgang trukket til jord-
forbindelsen, når AUX-outputsignalet er aktivt. Bemærk, at den maksimalt godkendte 
strøm i optokobleren er 10 mA!

Diagrammet illustrerer tilslutningen af en AUX-kanal. AUX1 og AUX2 er ens.

 ѧ TIPS
De fleste bygningsautomationssystemer er udstyret med indgange, som er de-
signet på sådan en måde, at de ikke behøver pull up-modstand. Et eksempel på 
den type indgang er dobbelt terminalindgang lavet til tilslutning mellem relæ-
kontakter (potentialfri tilslutning). I sådan en situation kan AUX normalt kobles 
direkte til automationssystemet. Det eneste, som skal bemærkes, er retningen af 
strømtilførslen (IND>UD), og at strømmen, som passerer gennem systemet, skal 
være begrænset til maks. 10 mA af automationssystemet.

5.1.4 AUX-signal logiktolkning

AUX-signalerne kan tolkes på mange måder:

• Enkel ON/OFF-information uanset alarmtype (varme, ild eller vandlækage). Dette 
kan læses direkte fra output AUX1.

• Enkel ON/OFF-information for madlavningsaktivitet. Dette kan læses direkte fra 
output AUX2.

• Enkel ON/OFF-information for madlavningsaktivitet. Dette kan læses direkte, når 
både AUX1 og AUX2 er tilsluttet i serie til samme ledning.

• Fire-indstillingsoutput i overensstemmelse med tabellen nedenfor. Dette kan an-
vendes ved at læse både AUX1 og AUX2 separat i automationssystemet og anven-
de intern logik til at bestemme indstillingen.

+3 ... +24 jævnstrøm leveret af 
automationssystemet

Pull up anbefales for at levere ~1mA 
(absolut maks. 10 mA)

Logisk indgang til automations-
systemet.

Jordsignal til automations-
systemet.

IN

OUT

SA
F

E
R

A
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5.1.5 OUTPUT-signal ved normal AUX-indstilling

AUX1- 
indstil-
ling

AUX2- 
indstil-
ling

Safera-systemstatus

OFF OFF Intet at rapportere
Ingen aktiv madlavning eller farlig situation detekteret.

OFF ON Normal madlavning detekteret
Denne indstilling aktiveres umiddelbart efter komfuret tæn-
des. Den slukkes ca. 1 til 30 min. efter, at madlavningen er 
afsluttet, afhængig af hvor varm eller kraftig madlavningen 
har været. Denne forsinkelse har to formål:
1) Signalet kan anvendes til optimal kontrol af emhættens 
blæser eller af køkkenventilatoren
2) Signalets OFF->ON-trin kan anvendes til at tælle antallet af 
madlavningsprocesser.

ON OFF Alarm
Farlig situation detekteret: madlavningsfare, timeout eller 
ekstrem komfurtemperatur har forårsaget en strømafbryd-
ning af komfuret. Vandlækage udløser også denne indstil-
ling. Denne indstilling nulstilles først, når anvenderen trykker 
på OK-knappen på sensorenheden.

ON ON Service nødvendig
I det fleste tilfælde afbrydes strømmen til komfuret til fejlen 
er udbedret. Dette inkluderer alle de vigtige sensorenheds- 
og strømafbryderenhedsfejl. Tryk på OK-knappen på senso-
renheden for at se den nøjagtige årsag til fejlen.

5.1.6 Inverteret AUX-indstilling

Inverteret AUX-indstilling = all ON-signaler indikeres som OFF, og vice versa i tabellen 
ovenfor.

Inverteret signalindstilling kan være nyttig, fx når der er behov for maksimal pålide-
lighed for fejldetektion: Hvis kablerne fx er i stykker, eller hvis al strøm er afbrudt, så 
er outputtet det samme som på AUX1:OFF og AUX2:OFF "fejlstatus".

 ⚐ BEMÆRK
Den inverterede indstilling giver en større belastning på det tilsluttede system, da 
begge signaler vil være ON det meste af tiden. Det kan fx betyde større belastning 
for batteridrevne eksterne klienter. Safera-systemets egne batteriers levetid vil 
derimod ikke blive påvirket af dette.
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5.2 Montering af sensor til lækagevagt (valgfrit tilbehør)

Komfurvagten kan udstyres med maks. 
fire Safera-vandlækagesensorer. Sen-
sorerne placeres på steder, hvor der 
er en risiko for, at lækage kan opstå, fx 
under opvaske maskinen eller køkken-
vasken.

Sæt sensorerne fast Ⓕ på deres 
pladser.

Kobl kontakten Ⓖ til lækagesen-
soren til strømafbryderenheden 
Ⓖ.

Hvis der er en ekstra sensor, kobles 
dennes kontakt Ⓖ til udtaget Ⓘ på 
den foregående sensor.

Test den sidste sensors funktion Ⓖ 
ved at placere en fugtig papirservi-
et mod sensoren i ca. 15 sekunder. 

Når fugt detekteres, afgives et lydsig-
nal fra sensorenheden, Ⓐ og indikator-
lampen blinker blåt. 

Besvar lækagealarmen ved at 
trykke på OK-knappen ❸. Rengør 
og aftør sensoren.

 ѧ TIPS
Hvis sensoren ikke tørres af, går pro-
duktets alarm i gang igen 8 timer ef-
ter alarmen besvares.

1

2

3

4

5

Ⓒ

Ⓕ

Ⓖ Ⓗ

Ⓘ


