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med GARO Futuresmart™

SANSER

      GARO komfyrvakt
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SR5 Sense PRO er mye mer enn bare en komfyrvakt.
Navnet Sense gjenspeiler litt hva denne modellen er i stand til.
Det mest fremtredende er måling av luftkvalitet, der man med stor nøyaktighet 
måler urenheter og partikler i luften enten du lager mat eller ikke.
Man kan da få tidlig varsel om verdiene ligger utenfor anbefalte grenseverdier.
SR5 har også støttefunksjoner for å hjelpe til med å få best mulig resultat ved matlaging.  
Appen viser statistikk over tidligere scenarier og perioder der grenseverdiene er overskredet.
Appen vil være til stor hjelp ved installasjon, da den har lasermåler som måler riktig avstand
mellom sensor og platetopp, for å gi best mulig overvåking og varsling uten feilalarmer.
Det vil også kunne tas ut logg fra sensoren og oversende denne for analyse om nødvendig.

Glemte å stille inn tiden?  
Null stress, tiden du startet  
på er allerede registrert.

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.  SR5 Sense estimerer også optimal 
overflatetemperatur på stekepannen, så du vet 
når pannen er perfekt forvarmet for steking.

Er du bevisst på luftkvaliteten i hjemmet ditt.  
Sense PRO forteller deg når det er på tide å lufte.

Luftkvalitet
Matlaging øker luftforurensningen innendørs, og det er en av 
hovedkildene til skadelige luftpartikler i hjemmet. 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 full kontroll!

Sikker matlaging
Når platetoppen er på og du ikke 
står ved siden av, er SR5 Sense din 

intelligente komfyrvakt.  
Den alarmerer hvis den gjenkjenner en potensiell 
brannfare, og  kutter strømforsyningen til 
komfyren for å forhindre brann.
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Luftkvalitets alarm: PM2.5 er for høyt! 
Vennligst slå på ventilatoren!

Potensiell brannfare! 
Platetoppen er avslått!

Vi gir kjøkkenet ditt supersanser! 
Sanser = Sense og beskriver vår nye 
komfyrvaktserie SR5.
Den nye serien består av 2 modeller, SR5 Sense PRO og SR5 Sense BT.
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Mobilappen for iOS og Android for GARO SR5 gjør installasjon,  
oppsett og kundesupport av GARO komfyrvakt lettere enn noensinne. 

Enklere installasjon:  SR5 Appen vil guide deg gjennom monterings- og installasjonsprosessen  

   med interaktiv installasjonsveiviser.  

   Følg trinnvise instruksjoner og still inn monteringshøyde og komfyrens bredde  

   og programmer dette enkelt inn i appen.

Automatisk selvtest:  Når installasjonen er ferdig vil installasjonsveiviseren automatisk teste  

   om installasjonen er korrekt utført og at komfyrvakten er klar til bruk.

Enklere feilsøking:  SR5 Appen vil informere om statusen til komfyrvakten på en enkel og intuitiv   

   måte for enklere feilsøking.  Ingen kryptiske blink, pip eller feilkoder.    

   Skulle det være noen problemer, er det bare å be sluttbrukeren om å sjekke appen,  

   og installatør vil være i stand til å løse eventuelle problemer raskt via telefon.

Alltid oppdatert:  Programvaren til komfyrvakten kan oppdateres med appen

   enkelt via Bluetooth, slik at komfyrvakten alltid har de nyeste  

   oppdateringene for å sikre best mulig funksjonalitet.
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Vi leverer trygghet og kvalitet 
til alle typer kjøkkenløsninger!
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SR5 PRO
• For montering på vegg eller oppunder ventilator
• Hybrid sensorsystem overvåker med over 10 sensorer
• Luftkvalitetsovervåking
• Mobil app (iOS og Android) via Bluetooth
• Kompatibel med 1- og 3-fase 400V tilkoblinger
• I samsvar med EN 50615 og NEK 400

SR3 
• For montering på vegg eller oppunder ventilator
• Installasjonshøyde fra 45 - 90 Cm
• Forhåndsprogrammert mot stikkontakt
• Innebygget gyrosensor 
• Kompatibel med 1- og 3-fase 400V tilkoblinger
• I samsvar med EN 50615 og NEK 400

SR5 BT
• For montering på vegg eller oppunder ventilator
• Hybrid sensorsystem overvåker med over 8 sensorer
• Mobil app (iOS og Android) via Bluetooth
• Med Bluetooth kommunikasjon 
• Kompatibel med 1- og 3-fase 400V tilkoblinger
• I samsvar med EN 50615 og NEK 400

SR4
• For montering i tak med opptil 18° takvinkel
• Maks installasjonshøyde fra platetopp 260cm
• Forhåndsprogrammert mot stikkontakt
• Leveres komplett med fjernkontroll
• Kompatibel med 1- og 3-fase 400V tilkoblinger
• I samsvar med EN 50615 og NEK 400
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Det er mange ting som distraherer i en  
travel hverdag og fokuset er ikke alltid  
der det bør være.

Da kan det være greit å vite at det er ”noen” 
som passer på for deg.

NÅR FOKUS ER ET ANNET STED,  
KAN DU VÆRE TRYGG NÅR EN 
GARO KOMFYRVAKT PASSER PÅ. 
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Installeringskompatibilitet

Veggmontering

Montering under ventilatoren

Takmontering

Kompatibel med platetopper fra 60-90 cm

Kompatibel med 1- og 3 fase + N tilkobling

Sikkerhet og bruk

I samsvar med EN 50615 og NEK 400

Pålitelig og avansert flersensorsystem

Diskré og moderne design

Luftkvalitetsovervåking

Kjøkkenassistent - smart matlaging

Installering

Forhåndssammenkoblet med strømstyringsenheten

Mobilapp (iOS og Android) via Bluetooth

Installeringsveiviser, interaktiv veiviser i appen

Selvtest av komfyrvakten via app

Automatisk avstandskalibrering via laser

Kundestøtte

Enkel og lettforståelig feilsøkingsguide

Gratis oppdateringer inkludert via Bluetooth

SR5 BT SR3 SR4SR5 PRO



En nytenkende kraft

Vi er GARO
Vi er Futuresmart
GARO Futuresmart står for innovasjon og utvikling av fremtidsrettede produkter.

Produkter som sikrer energisparing, smartere kontroll og som er enkle å bruke.

GARO Futuresmart vil kontinuerlig utvikle seg gjennom nye produkter,

opplæring, sertifiseringer, bærekraftige løsninger, brukertilfredshet, service osv.  

Målet er alltid å gjøre ting enklere, bedre og smartere, for en tryggere og mer 

bærekraftig fremtid.

GARO AS, Sankt Hallvards vei 3, 3414 LIERSTRANDA, T: 32 89 64 50 www.garo.no

Video SR5 BT


