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Installationsanvisning
Safera Airis spisvakt

For PCU software versions x.x.14 and onwards

PCU6.3-F PCU6.1-F PCU6.3-P PCU6.1-S

Se installationsvideon:
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1. Förberedelse
Följ dessa instruktioner noggrant och 
fäst speciell vikt vid instruktioner som är 
markerade på följande sätt:

 ѥ VARNING
Följ varningsmarkerade anvisningar 
mycket noggrant för att undvika per-
son- och egendomsskador.

 ⚐ OBS!
Följ observeringsmarkerade an-
visningar noggrant för att undvika 
egendomsskador.

 ѧ TIPS
Praktiska råd vid användning av pro-
dukten.

1.1 Varningar

 ѥ VARNING
Läs bruks- och installationsanvis-
ningen innan du börjar använda eller 
monterar produkten.

Installera och kontrollera produkten 
enligt anvisningarna. Safera är inte 
ansvarigt för skador eller kostnader 
som beror på felaktig installation. 

 ѥ VARNING
Säkerställ att spisvakten är kompati-
bel med spisen (se 1.2).

Om nätkabeln skadas måste tillver-
karen eller dess servicerepresentant 
byta ut den. Detta för att undvika fa-
ror.

Elinstallationer får enbart utföras av 
en auktoriserad elinstallatör i enlig-
het med gällande regler.

 ⚐ OBS!
Om produkten har förvarats i ett 
kallt utrymme ska den förvaras 24h i 
rumstemperatur innan installationen 
utförs.

1.2 Kompatibilitet
Safera spisvakt är kompatibel med i 
princip alla vanliga elspisar, spishällar 
och ugnar avsedda för hushåll:

• Traditionella gjutjärnsspisar och 
spishällar

• Keramiska spisar och spishällar
• Induktionsspisar och spishällar
• Säkerhetsspisar och spishällar med 

timer, restvärmeindikering, barnlås 
eller ett eget system för frånkoppling 
av el

Safera Airis passar spisar som är max 90 
cm breda, se kapitel 2. Installation steg 
2/2. 

Indikatorlampa ❹

Innehåll
1. Förberedelse
2. Installation
3. Felsökning vid montering
4. Manuellt inställningsläge
5. Valbara funktioner
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Rengöringsdyna

Genomskinlig frontlucka

10 x färgetiketter

Sensorenhet  Ⓐ 
med monterings-
konsol Ⓑ

Bruks- och instal-
lationsanvisningar

2 x batterier för 
sensorenhet (AA/
LR6)

Valfria monte-
ringsskruvar (2 x)

1.3 Förpackningens innehåll

Kontrollera produkten och innehållet i förpackningen före montering:

Justeringsknapp ❶

OK-knapp ❸

Justeringsknapp ❷

Lampa för svagt 
batteri ❺

Indikatorlampa ❹ ❻ Sensorer

 ѥ VARNING
Kontakta leverantören om du upp-
täcker något onormalt med produk-
ten.

Strömbrytningsen-
het Ⓒ (finns i olika 
modeller)
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Montera strömbrytningsenheten Ⓒ enligt följande instruktioner.

2. Installation Montera strömbrytningsenheten  Ⓒ

PCU6.3-F
3-fas, fast installation.
Se sidorna 8-9.

PCU6.3-P
3-fas, Perilex-stickkontakt.
Se sidorna 6-7.

     – Steg 1/2
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Montera strömbrytningsenheten  Ⓒ

PCU6.1-F
1-fas, fast installation.
Se sidorna 10-11.

PCU6.1-S
1-fas, Schuko-stickkontakt 
IN/OUT.
Se sidorna 12-13.
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225,5 mm
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 m

m

L = 700 mm 51 mm
+ Perilex

239 mm

113 m
m

OUTIN
PE

N

L1

L2

L3

PE

N

L

L

L

MAX         16A

MAX         16A

MAX         16A

MICRO DISCONNECTION

PCU6.3-P - Installation
3-fas, Perilex-stickkontakt

 ѥ VARNING
Säkerställ att spisens och ugnens el-
matning är spänningsfri genom att 
slå av dess säkringar. Säkerställ ock-
så att spisen inte är på.

OUT-ledningarna är alltid strömföran-
de när strömbrytningsenheten är an-
sluten till ett elnät. Möjliga lösa led-
ningar ska skyddas på tillbörligt sätt.

Installera inte strömbrytningsenhe-
ten vid för hög värme: se operativ 
omgivningstemperatur på ström-
brytningsenheten.

 ⚐ OBS!
Montera strömbrytningsenheten Ⓒ 
så att den inte utsätts för fukt. Säker-
ställ att alla kablar kan röras fritt.

Läs kapitel 4 om det manuella inställ-
ningsläget innan du byter till en ny 
spis eller strömbrytningsenhet.
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Valbart AUX och vat-
tensensoranslutningar. 
Se kapitel 5.

A

Montera strömbryt-
ningsenheten Ⓒ på 
väggen bakom spisen 
eller i ett skåp i närhe-
ten av spisen.

2

4xA

A

A
3

OUT

IN

AV1

PÅ4
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PCU6.3-F - Installation
3-fas, fast installation

 ѥ VARNING
Säkerställ att spisens och ugnens el-
matning är spänningsfri genom att 
slå av dess säkringar. Säkerställ ock-
så att spisen inte är på.

OUT-ledningarna är alltid strömföran-
de när strömbrytningsenheten är an-
sluten till ett elnät. Möjliga lösa led-
ningar ska skyddas på tillbörligt sätt.

Installera inte strömbrytningsenhe-
ten vid för hög värme: se operativ 
omgivningstemperatur på ström-
brytningsenheten.

 ⚐ OBS!
Montera strömbrytningsenheten Ⓒ 
så att den inte utsätts för fukt. Säker-
ställ att alla kablar kan röras fritt.

Läs kapitel 4 om det manuella inställ-
ningsläget innan du byter till en ny 
spis eller strömbrytningsenhet.
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AV1

PÅ7

Valbart AUX 
och vatten-
sensoranslut-
ningar. Se 
kapitel 5.

2
6

4

3

4xA

A

A

A

B
2xB

IN

L3

L2

L1

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

N
PE

OUT
5

IN

Fasorder kan väljas fritt. Om endast två faser används, 
anslut dem till de terminalerna L1 och L2.
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PCU6.1-F - Installation
1-fas, fast installation

 ѥ VARNING
Säkerställ att spisens och ugnens el-
matning är spänningsfri genom att 
slå av dess säkringar. Säkerställ ock-
så att spisen inte är på.

OUT-ledningarna är alltid strömföran-
de när strömbrytningsenheten är an-
sluten till ett elnät. Möjliga lösa led-
ningar ska skyddas på tillbörligt sätt.

Installera inte strömbrytningsenhe-
ten vid för hög värme: se operativ 
omgivningstemperatur på ström-
brytningsenheten.

 ⚐ OBS!
Montera strömbrytningsenheten Ⓒ 
så att den inte utsätts för fukt. Säker-
ställ att alla kablar kan röras fritt.

Läs kapitel 4 om det manuella inställ-
ningsläget innan du byter till en ny 
spis eller strömbrytningsenhet.

OUTIN
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L/N

L
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N

L
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MICRO DISCONNECTION
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L OUT

N

N

L

OUT

IN

IN

PE

IN

AV1

Valbart AUX och 
vattensensoranslut-
ningar. Se kapitel 5.

PÅ7

2
6

4xAA

A

A

B
4 2xB

3

5OUT

X
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PCU6.1-S - Installation
1-fas, Schuko-stickkontakt IN/OUT

 ѥ VARNING
Säkerställ att spisens och ugnens el-
matning är spänningsfri genom att 
slå av dess säkringar. Säkerställ ock-
så att spisen inte är på.

OUT-ledningarna är alltid strömföran-
de när strömbrytningsenheten är an-
sluten till ett elnät. Möjliga lösa led-
ningar ska skyddas på tillbörligt sätt.

Installera inte strömbrytningsenhe-
ten vid för hög värme: se operativ 
omgivningstemperatur på ström-
brytningsenheten.

 ⚐ OBS!
Montera strömbrytningsenheten Ⓒ 
så att den inte utsätts för fukt. Säker-
ställ att alla kablar kan röras fritt.

Läs kapitel 4 om det manuella inställ-
ningsläget innan du byter till en ny 
spis eller strömbrytningsenhet.

225,5 mm

95
 m

m

L = 700 mm

46,5 mm
+ Schuko

239 mm 11
3 

m
m

OUTIN
PE

L/N

L

PE

N

L
230 V MAX. 16 A

MICRO DISCONNECTION
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Valbart AUX 
och vatten-
sensoran-
slutningar. 
Se kapitel 5.

A

A

A

Montera strömbrytningsenheten 
Ⓒ på väggen bakom spisen eller i 
ett skåp i närheten av spisen.

2

4xA

3

OUT

IN

PÅ4

AV1
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2. Installation – Steg 2/2 Montera sensorenheten Ⓐ

Montera sensorenheten Ⓐ
• Använd rengöringsdynan för att rengöra och ta bort smuts från ytan innan du 

fäster sensorenheten Ⓐ med den självhäftande tejpen.
• Montera sensorenheten Ⓐ enligt monteringsalternativ A, B eller C: om spisbredden 

är 70–90 cm, sänka larmgränsen ett steg jämfört med rekommenderade 
inställning (se kapitel 4.1).

3

Sensorriktning ❻.

 ⚐ OBS!
Säkerställ korrekt sensorriktning: 
båda sensorerna ska peka mot spi-
sen. Sensorenheten Ⓐ ska monteras 
i spisens mittlinje.

Installera batterierna

 ⚐ OBS!
Kontrollera att batterierna är korrekt 
placerade enligt märkningen i batte-
rihöljet.

2 Avlägsna skyddsplasten 
ifrån den självhäftande 
tejpen

Sätt i batterierna i sensorenheten Ⓐ. 
Det ska höras två ljudsignaler som anger 
att den trådlösa anslutningen till ström-
brytningsenheten Ⓒ fungerar.

1
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Montera sensorenheten Ⓐ

Monteringsalternativ A:
väggmonterad

Monteringsalternativ B och C: 
spiskåpa

2) Vid installation utanför standar-
dinstallationshöjden 55–65 cm ställs 
larmgränsen in enligt kapitel 4.1.

1) Vid installation utanför standardinstal-
lationshöjden 50–60 cm ställs larm-
gränsen in enligt kapitel 4.1.

Kontrollera funktionsdugligheten4

1. Slå på en spisplatta med maximal ef-
fekt. Använd lämpliga kärl om det är 
induktionsspis. 

2. Tryck och håll OK-knappen nedtryckt 
under 5 sekunder: systemet ska 
stänga av strömförsörjningen. 

3. Testa att inga spisplattor och ugnen 
(om ansluten) går att använda. Om 
OK stäng av plattor och ugn. 

4. Återställ spisens strömförsörjning 
genom att trycka på OK-knappen: 
indikatorlampan ska blinka grönt en 
gång. Om inte, se felsökningsinstruk-
tionerna i kapitel 3. 

 ѧ TIPS
Airis identifierar automatiskt spisty-
pen under användning för att mini-
mera antalet falsklarm: för snabbare 
automatisk identifiering kan du ma-
nuellt välja spistyp enligt kapitel 4.3.

5. Funktionen kontrollerad och god-
känd:

Datum Installatör

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 Åtgärd
Problem vid 
funktionskontrollen: 
spisens strömförsörjning 
stängs inte av

• Försök igen med samma spisplatta och säkerställ att 
plattan är inställd på högsta effekt.

• Använd lämpliga kärl om det är induktionsspis, så att 
plattan förbrukar energi.

• Kontrollera alla strömbrytningsenhetens ledningar
Spisen kan inte slås på 
efter att OK-knappen 
tryckts in ❸.

Se kapitel 3.2 eller 3.3 i bruksanvisningen. Om problemet 
kvarstår kan det vara fel på produkten. Tryck på OK-knappen 
❸ och se efter vilken typ av problem som indikeras med 
indikatorlampan ❹:
Indikatorlampan ❹ blinkar blått:
• Blinkar en gång: Problem med den trådlösa anslutningen.
• Blinkar två gånger: Problem med strömbrytningsenheten Ⓒ.
• Blinkar tre gånger: Strömbrytningsenheten Ⓒ är överhettad.
Indikatorlampan ❹ blinkar gult:
• Blinkar en gång: Problem med sensorer ❻.
• Blinkar två gånger: Problem med sensorenhet Ⓐ
• Blinkar tre gånger: Felaktig monteringsposition för 

sensorenheten Ⓐ
Felaktig 
monteringsposition för 
sensorenheten Ⓐ

Sensorenheten Ⓐ identifierar automatiskt sin 
monteringsposition första gången spisen används 
för tillagning. När den automatiska identifieringen 
är genomförd, förhindrar spisvakten användning av 
spisen och ugnen om sensorenheten Ⓐ tas bort från 
sin urpsrungliga monteringsposition. När du på nytt 
vill använda spisen placerar du sensorenheten Ⓐ igen i 
monteringskonsolen Ⓑ. Om problemet kvarstår kanske 
den automatiska identifieringen inte har fungerat som 
avsett. Säkerställ att sensorenheten har rätt position Ⓐ (se 
installationssteg 2/2) och gör om den trådlösa anslutningen 
manuellt enligt kapitel 4.2 i installationsanvisningen. Felet 
bör sedan kvitteras automatiskt inom två minuter.

Den trådlösa anslutningen 
fungerar inte.

Växla till manuellt inställningsläge och ställ in den trådlösa 
anslutningen manuellt, se kapitel 4.2.

Sensorenheten Ⓐ 
reagerar inte på 
knapptryckningar 
och ingen av 
indikatorlamporna lyser. 

Kontrollera om batterierna är slut. Kontrollera att 
batterierna är korrekt placerade enligt märkningen i 
batterihöljet.

Produkten kopplar 
ifrån elektriciteten från 
spisen, men elmatningen 
återkopplas sedan snabbt.

Kontrollera att strömbrytningsenheten Ⓒ är rätt kopplad, 
dvs. spisen är kopplad till OUT-kabeln.

3. Felsökning vid montering
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4. Manuellt inställningsläge
Standardinställningarna för Safera Airis är lämpliga för de flesta vanliga installationer 
och gör att installationen går snabbare. Om det inte går att montera sensorenheten 
enligt standardmåtten eller om du måste byta spisen, sensorenheten eller strömbryt-
ningsenheten i den ursprungliga installationen, måste du gå över till det manuella 
inställningsläget.

Tryck på justeringsknappen ❷ i 5 sekunder så kommer du till det manuella inställ-
ningsläget 1. För att flytta till nästa läge tryck på OK-knappen ❸:

Läge Funktion Indikatorlampa ❹
Läge 1 Larmgränsinställningar Lyser vitt
Läge 2 Manuell inställning av den trådlösa 

anslutningen
Blinkar lila-blått

Läge 3 Manuell kalibrering av spistyp Blinkar gult-grönt
Läge 4 Test och justering av AUX-anslut-

ning
Blinkar vit (normalt AUX-läge) eller 
Blinkar rött (inverserad AUX-läge)

4.1 Läge 1: Larmgränsinställningar
När indikatorlampan ❹ lyser vitt, kan du justera larmgränsen:

1. Kontrollera den närmast rekommenderade larmgränsen i referenstabell 1 nedan.
2. Justera larmgränsen i enlighet därmed (standardinställningen är 6):

• Höja larmgränsen (+1): tryck på justeringsknappen 2.
• Sänka larmgränsen (-1): tryck på justeringsknappen 1.

3. Efter justering av larmgränsen indikeras den nya larmgränsen som visas i tabell 2, 
och spisvakten avslutar automatiskt det manuella inställningsläget.

Om du vill flytta till det manuella inställningsläget 2 utan ändringar i läge 1 trycker du 
på OK-knappen ❸.

Tabell 1: Referenstabell för rekommenderade larmgränser i förhållande till spisens place-
ring och monteringshöjden. Intervallet är 1 till 12 (1 = snabbast reaktion, 12 = långsammast 
reaktion).

Rekommende-
rad larmgräns

Monteringshöjd:
Väggmontering

Monteringshöjd:
Montering under spiskåpan

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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Tabell 2. Den nya larmgränsen indikeras som visas i tabellen nedan:

Indikatorlampans färg ❹ Antal signaler Larmgräns

Röd

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

Blå

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

 ѥ VARNING
Ställ in larmgränsen på högst 8 under monteringen. Om larmgränsen ställs in på 
för högt värde kan det medföra att produkten inte identifierar en farlig situation 
i tid.

Om spisvakt ger falsklarm vid upprepade tillfällen, inte bör larmgränsen höjas mer 
än två steg från den rekommenderade inställningen.

4.2 Läge 2: Manuell inställning av den trådlösa anslutningen
När indikatorlampan ❹ blinkar lila-blått kan du manuellt ställa in den trådlösa anslut-
ningen mellan sensorenheten Ⓐ och strömbrytningsenheten Ⓒ, till exempel vid byte 
av någon av enheterna:

• Slå av säkringen till spisen och ugnen under 10 sekunder.
• Slå på säkringen: strömbrytningsenheten Ⓒ kontaktar nu sensorenheten Ⓐ 

vilken avger en ljudsignal (•••) och spisvakten avslutar automatiskt det manuella 
inställningsläget.

Om du vill flytta till det manuella inställningsläget 3 utan ändringar i läge 2 trycker 
du på OK-knappen ❸.
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 ѧ TIPS
Använd kompatibla kärl med induk-
tionsspis.

Alternativ 2:
Endast spishällen är kopplad till 

strömbrytningsenheten Ⓒ.

Slå på den största plattan på maximal 
effekt och tryck på justeringsknap-
pen ❷. Stäng av spisen när du hör en 
ljudsignal.

Ⓒ

Alternativ 1:
Spis och ugn är kopplade till 
strömbrytningsenheten Ⓒ.

Sätt på ugnen och tryck på juste-
ringsknappen ❶. Stäng av ugnen när 
du hör en ljudsignal.

ⒸⒸ

eller

eller

Efter kalibrering avslutar spisvakten automatiskt det manuella inställningsläget.

Om du vill flytta till det manuella inställningsläget 4 utan ändringar i läge 3 trycker 
du på OK-knappen ❸.

4.3 Läge 3: Manuell kalibrering av spistyp

När indikatorlampan ❹ blinkar gult-grönt, kan du manuellt kalibrera spistypen med 
de två alternativen:
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4.4 Läge 4: Test och justering av AUX-anslutning

När indikatorljuset ❹ blinkar vit (normalt AUX-läge) eller blinkar rött (inverserad AUX-
läge, se kapitel 5.1.6), kan du:

• Testa AUX-anslutningen:
• Växla AUX1-utmatningen PÅ/AV genom att trycka på Justeringsknappen ❶
• Växla AUX2-utmatningen PÅ/AV genom att trycka på Justeringsknappen ❷

• Växla AUX-läge till ”normal” eller ”inverserad” genom att trycka på och hålla 
Justeringsknappen ❶ fem sekunder:
• Normal AUX-läge vald: indikatorljuset ❹ blinkar vit
• Inverserad AUX-läge vald: indikatorljuset ❹ blinkar rött

För att avsluta justeringsläge 4, tryck OK-knappen ❸ en gång. Spisvakten och AUX-
signalerna kommer återgå till deras normala driftläge.
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5. Valbara funktioner
5.1 AUX-anslutning (tillval)
Safera PCU6.3 och PCU6.1 strömbrytningsenheter är utrustade med två sekundära 
utmatningssignaler AUX1 och AUX2 kompatibla med de flesta automations och sä-
kerhetssystem. De kan användas för att sända realtidinformation från spisvakten.

5.1.1 Elektriska specifikationer

• Optoisolerade och potentialfria 
AUX-utmatningar: ingen galvanisk 
anslutning mellan Saferasystemet 
och automationsystemet.

• När AUX-utmatningarna är aktiva 
(ON), kommer optoisolatorns 
utmatningstransistorer hållas i 
konduktivt läge, därmed möjliggörs 
strömflöde från IN till UT. Denna 
anslutning kan användas precist 
som en reläkontakt, däremot 
måste riktningen och mängden 
av strömflödet kontrolleras enligt 
specifikationerna nedanför. Vid 
behov, kan utmatningslägena också 
inverseras (se kapitel 5.1.6).

• Max IN-UT spänning är 24 VDC.
• Max IN-UT ström är 10 mA.
• Endast DC spänning mellan IN-UT, 

AC är ej tillåten!

5.1.2 Kopplande av AUX-kabel till 
strömbrytningsenheterna PCU6.X

Anslut AUX-
kabeln till 

skruvterminalen.

Led AUX-
kabeln genom 

dragavlastaren.

Montera omslaget av 
strömbrytningenheten Ⓒ med 

skruvarna och säkerställ att AUX-kabeln 
är rätt placerad i dragavlastaren.

2

4

x 41

3
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5.1.3 Exempelanslutning av en AUX-utmatning

I det här fallet är hem-automationsystemets logikingång dragen till jordpotentialen 
när AUX-utmatningssignalen är aktiv. Observera att den maximala godkända ström-
men i optokopplaren är 10 mA!

Diagrammet illustrerar anslutningen av en AUX kanal. AUX1 och AUX2 är likadana.

 ѧ TIPS
De flesta byggnadsautomationsystem är utrustade med ingångar som är desig-
nade på ett sätt så att de inte behöver pull-up resistorerna. Ett exempel på denna 
sorts ingång är en 2-terminal ingång skapad för anslutning mellan reläkontakter 
(potentialfri anslutning). I denna sorts situation kan AUX vanligtvis kopplas direkt 
till automationsystemet. Den enda saken som måste noteras är riktningen för 
strömflödet (IN>UT) och att strömmen som passerar igenom måste vara begrän-
sad till mindre än 10 mA av automationsystemet.

5.1.4 AUX-signal logiktolkning

AUX-signalerna kan tolkas på många sätt:

• Enkel ON/OFF information oavsett alarmtyp (värme, eld eller vattenläckage). 
Detta kan läsas direkt från utmatning AUX1.

• Enkel ON/OFF information för matlagningsaktivitet. Detta kan läsas direkt från 
utmatning AUX2.

• Enkel ON/OFF information för ett felstatus. Detta kan läsas direkt när både AUX1 
och AUX2 är anslutna i serie till samma ledning.

• Fyra-läge utmatning enligt tabellen nedan. Detta kan användas genom att läsa 
både AUX1 och AUX2 separat in i automationsystemet och använda intern logik 
för att bestämma läget.

+3 ... +24 VDC tillhandahållen av 
automationsystemet

Pull-up rekommenderad för att 
tillhandahålla ~1mA (absolut max. 
10 mA)

Logikingång för automationsys-
temet

Jordsignal för automationsys-
temet

IN

OUT

SA
F

E
R

A
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5.1.5 Utmatning signaler vid normal AUX-läge

AUX1 
läge

AUX2 
läge

Safera systemstatus

OFF OFF Inget att rapportera
Ingen aktiv matlagning eller farlig situation upptäckt.

OFF ON Normal matlagning upptäckt
Denna läge kommer aktiveras omedelbart när spisen är startad. 
Den kommer slås av ungefär 1 till 30 minuter efter att matlagning-
en har slutat, beroende på hur varm eller kraftfull matlagningen 
har varit. Denna fördröjning har två syften:
1) signalen kan användas för optimal kontroll av spiskåpans fläkt 
eller av köksfläkten, och
2) signalens OFF->ON steg kan användas för att räkna mängden av 
matlagningsprocesser.

ON OFF Larm
Farlig situation upptäckt: matlagningsfara, timeout eller extrem 
spistemperatur har orsakat en strömbrytning från spisen. Vatten-
läckage kommer också att trigga denna läge. Denna läge kom-
mer att återställas endast när användaren trycker OK-knappen på 
Sensorenheten.

ON ON Service behövs
I de flesta fall, har strömmen till spisen brutits tills felet är åtgär-
dad. Detta inkluderar alla viktiga Sensorenhets eller Strömbryt-
ningenhetsfel. Tryck OK-knappen på Sensorenheten för att se 
exakt orsak till felet.

5.1.6 Inverserad AUX-läge

Inverserad AUX-läge = alla ON signaler indikerade som OFF och vice versa i tabellen 
ovan.

Inverserad signalläge kan vara användbart till exempel när maximal reabilitet för fel-
detektion behövs: om kablarna är sönder, om all elektricitet är brutet, kommer utmat-
ningen att vara samma som på AUX1:OFF & AUX2:OFF ”felstatus”.

 ⚐ OBS!
Det inverserade läget kommer att skapa en större belastning för det anslutna 
systemet, eftersom båda signalerna kommer att vara ON det mesta av tiden. Till 
exempel, kan detta vara mer påfrestande för batteridrivna externa klienter. Safera-
systemets egna batteriliv däremot, kommer inte bli påverkad av detta.
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5.2 Montering av sensorn för läckagevakt (tilläggsutrustning)

Spisvakten kan utrustas med max. fyra 
Safera vattenläckagesensorer. Senso-
rerna placeras på platser där det finns 
risk för att läckage kan uppstå, t.ex. un-
der diskmaskinen eller diskhon.

Fäst sensorerna Ⓕ på sina platser.

Koppla kontakten Ⓖ för läckage-
sensorn till strömbrytningsenhe-
ten Ⓗ.

Om det finns en extra sensor kopp-
las dess kontakt Ⓖ till uttaget Ⓘ på 
den föregående sensorn.

Testa den sista sensorns funktion 
Ⓕ genom att placera en fuktig 
pappersservett mot sensorn i cirka 

15 sekunder. När fukt upptäcks hörs en 
ljudsignal från sensorenheten Ⓐ och in-
dikatorlampan blinkar blått. 

Kvittera läckagelarmet genom att 
trycka på OK-knappen ❸. Rengör 
och torka sensorn.

 ѧ TIPS
Om inte sensorn torkas kommer pro-
dukten att larma på nytt 8 timmar ef-
ter att larmet kvitterats.

1

2

3

4

5

Ⓒ

Ⓕ

Ⓖ Ⓗ

Ⓘ


