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Safera Sense Smart Cooking Monitor gjør 

matlagingen smartere og tryggere ved å 

overvåke platetoppen din og veilede deg med 

varslinger under matlagingen. 

Du reduserer brannrisikoen, opprettholder 

bedre luftkvalitet mens du steker og kontrollerer 

steketidene og temperaturene lettere.

Vi gir kjøkkenet ditt 
supersanser!• SR5 Sense oppfyller kravene i den europeiske 

komfyrvaktstandarden EN 50615 for å forhindre brann under 
matlaging.

• Kompatibel med typiske elektriske ovner.
• Enkel installasjon på det eksisterende kjøkkenet.
• Luftkvalitetsovervåking. Måler alle de viktigste matlagingsrelaterte 

luftforurensningene: PM2.5, TVOC, eCO2, fuktighet og temperatur.
• Smart matlagingsassistanse: Smart A.I. gjenkjenner og registrerer 

matlagingshendelser til en visuell tidslinje.
• Revolusjonerende sensorteknologi. Hybrid Sensor System overvåker 

matlaging med mer enn 10 sensorer.
• Oppdateringer er tilgjengelige via WIFI i Safera-appen.
• Lavt energiforbruk. Unik databehandling muliggjør ekstremt lavt 

strømforbruk og lang batterilevetid.
• Multisensorsystemet er komprimert til en sensorenhet i kompakt 

størrelse, noe som gjør det enkelt å ettermontere i eksisterende 
kjøkkenmiljøer eller å integrere det i hvitevarer.

• Høy minnekapasitet:  Memory drive lagrer tusenvis av 
matlagingsscenarier.

• Data beskyttelse. Sterk maskinvareassistert kryptering beskytter 
matlagingsdataene.

• Personopplysninger og personvern. Hvis brukeren tillater det, kan 
kokedataene lagres i Safera-skyen.

Egenskaper

1. Installer sensorenheten over platetoppen
• Overvåker temperaturer, kokeaktiviteter, luftkvalitet
• Alarmerer ved potensielt farlige situasjoner

2. Last ned Safera-appen
• Enkelt brukergrensesnitt
• Gjør komfyren smartere og tryggere

3. Oppgrader med strømstyringsenhet
• Strømstyringsenhet installert mellom platetoppen og strømkilden, 

forhindrer brann ved å slå av ovnen, ved potensiell fare.
• Med strømstyringsenheten oppfyller SR5 Sense kravene i EN 50165 

komfyrvaktstandard og alle krav i NEK 400.

State-of-the-art
smarthus teknologi
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Luftkvalitets alarm: PM2.5 er for høyt! 
Vennligst slå på ventilatoren!

Potensiell brannfare! 
Platetoppen er avslått!



Glemte å stille
en timer?
Ingen bekymringer, 
den kjører allerede.

Smart Matlaging
Safera Sense gjenkjenner forskjellige 
matlagingsscenarier og aktiverer automatisk tidtakere. 
Hvis du ikke vet hvor lenge du har tilberedt din pasta, 

bare sjekk appen for tidligere hendelser. 
Safera Sense estimerer også optimal overflatetemperatur på 
stekepannen, så du vet når pannen er perfekt forvarmet for steking.

Kjenner du til 
luftkvaliteten i 
hjemmet ditt? 
Vi forteller deg når det 
er på tide å lufte.

Luftkvalitet
Matlaging øker luftforurensningen innendørs, og det 
er en av hovedkildene til de skadelige små partiklene 
hjemme. SR5 Sense gir deg live diagnostikk av PM2.5, 

TVOC, eCO2, temperatur og fuktighet, slik at du lærer hvordan 
matlagingen din påvirker luftkvaliteten og når du skal ventilere 
hjemmet ditt.

Trengs din 
oppmerksomhet 
andre steder? 
Helt ok, vi har kontroll.

Sikker matlaging
Når platetoppen er på og du ikke står ved siden av, 
er SR5 Sense din intelligente komfyrvakt. Den vil 
alarmere hvis den gjenkjenner en mulig brannfare. 

Når du oppgraderer med en Safera strømstyringsenhet, kutter SR5 
Sense også strømforsyningen til komfyren for å forhindre brann.


