Spisvakter

Mobila trådlösa spisvakter

Mobila trådlösa spisvakter
Vi förser bland annat Sveriges omsorgsenheter, bostadsrättsföreningar,
fastighetsbolag, elgrossister, hjälpmedelscentraler, skolor, daghem,
fritidsgårdar, studentboenden och stugbyar med elektroniska spisvakter som
klarar både 3-fas spisar samt hällar med 230V elementspänning.

EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt

Värmevakten CR4 har en dubbelsensor som delar in spishällen i två zoner
(höger och vänster). Detta ger bättre skydd och ökad användarvänlighet:
• Barnlås.
• Timerfunktion (15 minuter, 30 minuter, 45 minuter, 60 minuter och 2 timmar).
• Justering av känslighet, beroende på monteringshöjd.
• Värmevakten kommunicerar trådlöst med spisvakten.

EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt

Värmevakten monteras i taket i 45° vinkel mot mitten av spisen, vilket ger en
rad fördelar:
• Passar utmärkt när det inte är önskvärt eller möjligt att montera en
traditionell värmevakt på en vägg eller fläkt. Fungerar utmärkt för köksöar.
• Sensorn i värmevakten skuggas då någon använder spisen, vilket medför
färre falsklarm.
• Påverkar inte kökets design.
• Användaren ser inte värmevakten.
• Värmevakten kommunicerar trådlöst med spisvakten.
Värmevakten kan monteras på olika takhöjder (från 220 cm till 290 cm) så
länge vinkeln till mitten av spisen är 45°. (OBS! Fronten på värmevakten skall
monteras parallellt med fronten på spisen.) Värmevakten kommunicerar trådlöst med spisvakten (enheterna är parade vid leverans).
Spisvakterna ansluts antingen i vägguttaget med stickpropp (Perilex 400V/16A
eller 230V/25A Flatstift) eller med fast montage ovanför kopplingsdosan. Spisen ansluts i spisvakten med (Perilex 400V/16A eller 230V/25A Flatstift).
E-nummer Art. nummer

Benämning

13 401 95

CWSG-1

Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas
25A, värmevakt med batteridrift.

13 401 97

CWSG-1TR

Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas
25A, värmevakt med nätanslutning (nätadapter medföljer).

13 401 96

CWSG-3

Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas
16A, värmevakt med batteridrift.

CWSG-3TR

Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas
16A, värmevakt med nätanslutning (nätadapter medföljer).

13 401 98

Värmevakten CR4 kan monteras på olika höjder. Värmevakten skall från höjd
40-60cm monteras horisontellt (med knappen vänd framåt). Från höjden
65-75cm monteras värmevakten vertikalt (med knappen vänd nedåt). Värmevakten är utformad så att den kan monteras antingen på väggen eller under
fläktkåpan.
Värmevakten är försedd med en tryckknapp för inställning av känslighet,
timerfunktion, statusindikering samt för att aktivera/avaktivera barnlåset.
Värmevakten skall monteras centrerat i bakkant av spishällen. Värmevakten
kommunicerar trådlöst med spisvakten (enheterna är parade vid leverans).
Spisvakterna ansluts antingen i vägguttaget med stickpropp (Perilex 400V/16A
eller 230V/25A Flatstift) eller med fast montage ovanför kopplingsdosan. Spisen ansluts i spisvakten med (Perilex 400V/16A eller 230V/25A Flatstift).
E-nummer

Art. nummer

Benämning

13 401 87

UWSG-BW1

Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas
25A, värmevakt med batteridrift. Vit.

13 401 89

UWSG-BG1

Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas
25A, värmevakt med batteridrift. Grå.

13 401 91

UWSG-W1

Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas
25A, värmevakt med nätanslutning (nätadapter medföljer). Vit.

13 401 93

UWSG-G1

Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas
25A, värmevakt med nätanslutning (nätadapter medföljer). Grå.

13 401 88

UWSG-BW3

Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas
16A, värmevakt med batteridrift. Vit

13 401 90

UWSG-BG3

Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas
16A, värmevakt med batteridrift. Grå.

13 401 92

UWSG-W3

Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas
16A, värmevakt med nätanslutning (nätadapter medföljer). Vit.

13 401 94

UWSG-G3

Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas
16A, värmevakt med nätanslutning (nätadapter medföljer). Grå.

Mobila spisvakter

Spisvakter
För ännu större säkerhet och användbarhet utökar du enkelt funktionen hos
Rutabs spisvakter med våra trådlösa eller fasta tillbehör.

IR-värmevakt med inbyggd tryckknapp
IR-värmevakten placeras ca 50 cm ovanför häll och slår med automatik av
spisen vid för hög temperatur. Tryckknappen ger dig samma möjligheter
som Tryckknapp E 13 401 26 samt möjlighet att under kortare tid koppla bort
värmevakten vid exempelvis stekning med hög temperatur. Kombinera gärna
med Rutabs brandvarnare.

Rutabs spisvakter är framtagna för konventionella spisar med vred eller
touchknappar samt induktionshällar.
Alla inställningar av förinställd tid, summer on/off, spistyp, igångsättning
samt anslutning av tillbehör görs på spisvaktens ena kortsida. Tillbehör såsom
tryckknapp, IR-värmevakt, brandvarnare beställs separat.

E-nummer

Art. nummer/Benämning

Mått

13 401 23

W6

75x40x30

Brandvarnare (trådlös eller trådbunden)
Brandvarnaren slår av spisen vid rökutveckling. Finns både i optiskt samt
joniskt utförande. Vid installation av trådlös brandvarnare måste Ljudsensor
E 63 022 50 installeras. Vid installation av trådbundna brandvarnare krävs
Kabel E 51 672 92/93 för anslutning. (Batterier ingår)
E-nummer

Art. nummer/Benämning

Mått

63 021 71

BRJ Jonisk brandvarnare (trådbunden)

100x45

63 021 73

BRJI Jonisk brandvarnare (trådbunden)
halvinfälld

100x30

63 022 52

BR10 Optisk brandvarnare (trådlös)

100x30

Spisvakt 3-fas modell 3:1, 400V, 16A, 11 kW
Mobil spisvakt som enkelt kan flyttas från en spis till en annan. Spisvakten
levereras med både in- samt uttag 400V, 16A. Tillbehör beställs separat.
E-nummer

Art. nummer

Benämning

Mått

13 401 11

LX601RELTIM

Spisvakt 3-fas modell 3:1

195 x 95 x 70

Spisvakt 3-fas modell 3:2, 400V 16A, 11 kW
Fast monterad spisvakt för montering vid t ex central. Levereras utan kablar
eller uttag. Tillbehör beställs separat.
E-nummer

Art. nummer

Benämning

Mått

13 401 12

LX601RELFTIM

Spisvakt 3-fas modell 3:2

195 x 95 x 62

Spisvakt 1-fas modell 1:1, 230V 16A, 3,6 kW
Mobil spisvakt som enkelt kan flyttas från en spis till en annan. Spisvakten
levereras med både in- samt uttag 230V, 16A (Schuko). Tillbehör beställs separat.
E-nummer

Art. nummer

Benämning

Mått

13 401 13

LX601RELOTIM

Spisvakt 1-fas modell 1:1

195 x 95 x 70

Spisvakt 1-fas modell 1:2, 230V 25A, 5,95 kW
Mobil spisvakt som enkelt kan flyttas från en spis till en annan. Spisvakten
levereras med både in- samt uttag 230V, 25A (Flatstift). Tillbehör beställs separat.

Ljudsensor
För trådlös avlyssning av brandvarnare. Ansluts i kortänden av spisvakten och
stänger automatiskt av spisen/hällen vid larm.
E-nummer

Art. nummer

Benämning

Mått

63 022 50

LXV13

Ljudsensor till brandvarnare

75x40x30

63 022 51

LX11B

Optisk Brandvarnare + Ljudsensor

–

Kabel
med förkopplade ändavslutningar till brandvarnare och spisvakt.
E-nummer

Art. nummer

Benämning

Längd

51 672 92

SB 10

Sladd till brandvarnare

10m

51 672 93

SB 15

Sladd till brandvarnare

15m

Tryckknapp
Med hjälp av tryckknappen får man tillgång till följande funktioner:
1. Igångsättning av spis/häll med ett kort tryck på knappen.
2. Ändra förinställd tid; ett kort tryck på knappen gör omstart, ett 6 sekunders
tryck ger förlängning till 8 timmar.
E-nummer

Art. nummer/Benämning

13 401 26

FK6 2 M kabel

Mått
10x10
Andra kabellängder fås vid förfrågan.

E-nummer

Art. nummer

Benämning

Mått

13 401 14

LX601RELN2TIM

Spisvakt 1-fas modell 1:2

195 x 95 x 70

Alla våra spisvakter är godkända av Semko och dessutom CE-märkta.
Svensk tillverkning.

Spisvakter fast installation

Spisvakter fast installation

EFP takmonterad värmevakt med spisvaktsrelä

Värmevakten monteras i taket i 45° vinkel mot mitten av spisen, vilket ger en
rad fördelar:
• Passar utmärkt när det inte är önskvärt eller möjligt att montera en traditionell värmevakt på en vägg eller fläkt. Fungerar utmärkt för köksöar.
• Sensorn i värmevakten skuggas då någon använder spisen, vilket medför
färre falsklarm.
• Påverkar inte kökets design.
• Användaren ser inte värmevakten.
Värmevakten kan monteras på olika takhöjder (från 220 cm till 290 cm) så
länge vinkeln till mitten av spisen är 45°. (OBS! Fronten på värmevakten skall
monteras parallellt med fronten på spisen.) Värmevakten ansluts med kabel
till spisvaktsreläet.
Spisvaktsreläet monteras i centralen och kopplas ihop med lämplig kontaktor.
E-nummer Art. nummer

Benämning

13 402 01

Takmonterad värmevakt med spisvaktsrelä.

CCSG-1T

Elektroniska spisvakter med 0-12 timmars tidsinställning
Elektroniska spisvakter med 0-12 timmars tidsinställning. Spisen startas med
startknappen och stängs med automatik av efter förinställd tid.
En praktisk kontrollpanel med både ljus- och ljudsignaler visar när spisen
kommer att stängas av. Den gör det också enklare för anhöriga och personal
att justera funktionerna.
Kan kompletteras med IR-värmevakt (E1340120). IR-värmevakten placeras ca
50cm ovanför häll och stänger med automatik av spisen vid för hög temperatur.
E-nummer

Benämning

Mått

13 401 00

Spisvakt 3-fas infälld

180x90

13 401 02

Spisvakt 1-fas infälld

180x90

13 401 01

Spisvakt 3-fas utanpåliggande

190x100

13 401 03

Spisvakt 1-fas utanpåliggande

190x100

IR-värmevakt
IR-värmevakten placeras ca 50 cm ovanför häll och slår med automatik av
spisen vid för hög temperatur.

EFP väggmonterad värmevakt med spisvaktsrelä

Värmevakten CR4 har en dubbelsensor som delar in spishällen i två zoner
(höger och vänster). Detta ger bättre skydd och ökad användarvänlighet:
• Barnlås.
• Timerfunktion (15 minuter, 30 minuter, 45 minuter, 60 minuter och 2 timmar).
• Justering av känslighet, beroende på monteringshöjd.
Värmevakten CR4 kan monteras på olika höjder. Värmevakten skall från höjd
40-60cm monteras horisontellt (med knappen vänd framåt). Från höjden
65-75cm monteras värmevakten vertikalt (med knappen vänd nedåt). Värmevakten är utformad så att den kan monteras antingen på väggen eller under
fläktkåpan.
Värmevakten är försedd med en tryckknapp för inställning av känslighet,
timerfunktion, statusindikering samt för att aktivera/avaktivera barnlåset.
Värmevakten skall monteras centrerat i bakkant av spishällen. Värmevakten
ansluts med kabel till spisvaktsreläet.
Spisvaktsreläet monteras i centralen och kopplas ihop med lämplig kontaktor.
E-nummer Art. nummer

Benämning

13 402 00

Väggmonterad värmevakt med spisvaktsrelä.

UCSG-1T

E-nummer

Art. nummer/Benämning

Mått

13 401 20

VV6-BPE

75x40x30

Spisvakter

Välkommen till Rutab

Nässjö, (hk): Lerbacksgatan 2, 571 38 Nässjö. Växel: 0380 - 55 50 50. Mail: info@rutab.se
Helsingborg – Stockholm – Sundsvall – Oslo

www.rutab.se
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Rutab är en av Nordens ledande leverantörer av elektrotekniska komponenter med ett omfattande bassortiment och spetskompetens inom specialanpassade applikationer.
Från det centralt placerade lagret i Nässjö levererar Rutab
snabbt och säkert till kunder över hela Norden. Rutabs produkter används med fördel i såväl hushålls- och kontorsinstallationer, maskin- eller apparattillverkning som i tuffa industriella applikationer.
Välkommen till Rutab du också – tillsammans genomför
vi det smartare!

