En nytenkende kraft

KOMFYRVAKT
med GARO Futuresmart™

						GARO komfyrvaktmodeller
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SR5 BASIC
SR5 Basic er etterkommeren etter den velkjente kvalitetsmodellen SR3.
SR5 basic er som navnet tilsier en basis modell som i sin enkelhet er svært konkurransedyktig,
men like fullt kompromissløs på funksjonalitet, teknologi, brukervennlighet, sikkerhet og kvalitet!
Leveres komplett med 3 x AAA batterier.
Forhåndsparret med PCU-6 stikkontaktenheten.
Kan driftssettes via APP av elektriker for optimal funksjon.
Gyrosensor sikrer mot sabotasje, og brudd på kravene i EN 50615

For montering på vegg eller oppunder ventilator.
Gyrosensor detekterer og autolagrer installasjonsposisjon.
Brakett for montering oppunder ventilator medfølger.

Sentralt og lett synlig og bakbelyst OK knapp gjør det enkelt for
alle type brukere og avstille en eventuell utløst alarm.
Ved alarm varsler den med lyd og OK knappen blinker rødt.

SR5 kan også leveres med sort frontdeksel som ekstrautstyr.

Som ekstrautstyr kan man kjøpe powerbank med 6 ekstra
batterier for 3-5 år batterilevetid. Front og bakdeksel på SR5
sensor fjernes og sensor settes inn i powerbankmodulen.
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SR5 WIFI
Mobilappen for iOS og Android for GARO SR5 WIFI gjør installasjon,
oppsett og kundesupport av komfyrvakten 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 for optimal funksjonalitet.

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 og best mulig funksjonalitet.

Skytjenesten:		

Ved å koble komfyrvakten opp mot skytjeneste cloud.safera.com vil man få tilgang til

			en rekke tilleggsfunksjoner.
			

I skytjenesten kan man få tilgang til fjernvarslingstjenester som kan varsle om utløst

			

alarm via SMS og / eller e-post.

			

Skytjeneste gir også full oversikt over matlagingshistorikk, når, hvor lenge og utløste

			

alarmer samt luftfuktighet og romtemperatur.
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Vi leverer trygghet og kvalitet
til alle typer kjøkkenløsninger!
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SR5 BASIC
•
•
•
•
•
•
•

For montering på vegg eller oppunder ventilator
Hybrid sensorsystem overvåker med over 8 sensorer
Innebygget gyrosensor - autodetektering av plassering
For 1- fase komfyrplugg tilkobling
Forhåndsprogrammert mot PCU stikkontakten
I samsvar med EN 50615 og NEK 400
Samme installasjonsmetode som SR3

SR5 WIFI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

For montering på vegg eller oppunder ventilator
Hybrid sensorsystem overvåker med over 8 sensorer
Mobil APP (iOS og Android) via Bluetooth / WIFI
Innebygget gyrosensor - autodetektering av plassering
Kompatibel med 1- og 3-fase 400V tilkoblinger
Forhåndsprogrammert mot PCU stikkontakten
I samsvar med EN 50615 og NEK 400
Kan kobles opp mot hjemmehjelptjenester via skytjeneste
Alarmvarsling via skytjeneste på SMS/E-post
Gratis SoftWareoppdateringer via APP
Loggfører kokescenarier, luftfuktighet og romtemperatur

SR4 TAKMONTERING
•
•
•
•
•
•
•
•
•

For montering i tak med opptil 18° takvinkel
Maks installasjonshøyde fra platetopp er på hele 2,6 meter
Hybrid sensorsystem overvåker med over 6 sensorer
Maks installasjonshøyde fra platetopp 260cm
Forhåndsprogrammert mot PCU stikkontakten
Leveres komplett med fjernkontroll
Kompatibel med 1- og 3-fase 400V tilkoblinger
I samsvar med EN 50615 og NEK 400
Leveres også i sort utgave, både sensor og fjernkontroll
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NÅR FOKUS ER ET ANNET STED,
KAN DU VÆRE TRYGG NÅR EN
GARO KOMFYRVAKT PASSER PÅ.
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.
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Installasjonskompatibilitet

SR5 BASIC

SR5 WIFI

SR4

Montering på vegg
Montering oppunder ventilatoren
Takmontering max 260 cm fra platetopp
Kompatibel med platetoppbredde fra 60-90 cm
Kompatibel med 1fase komfyrstikk tilkobling
Kompatibel med 3 fase + N / enfas 32 tilkobling

Sikkerhet og bruk
I samsvar med EN 50615 og NEK 400
Pålitelig og avansert flersensorsystem
Diskré og moderne design
Oppkobling via WIFI for fjernvarsling
Kjøkkenassistent - smart matlaging

Installering
Forhåndssammenkoblet med strømstyringsenheten
Mobilapp (iOS og Android) via Bluetooth
Installeringsveiviser, interaktiv veiviser i app
Selvtest av komfyrvakten via installasjonsapp

Kundestøtte
Enkel og lettforståelig APP feilsøkingsguide
Gratis oppdateringer inkludert via APP
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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.

Video SR5 WIFI
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