
Safera Siro
Huomaamaton liesivahti liesikuvussa

Safera Siro on tyylikäs ja huomaamaton liesivahti, jonka saat 
esiasennettuna haluamassasi liesituulettimessa tai -kuvussa. 
Siro-liesivahti sopii modernin ja pelkistetyn keittiön tyyliin.



Liesivahdin hankinta ja asennus 
on helpompaa kuin koskaan: 
Siro-liesivahdin voit hankkia 
esiasennettuna varusteena 
valitsemassasi liesituulettimessa. 
Myös saarekeasennukseen.

Ennaltaehkäisee 
liesipaloja

• Hälyttää ensin vaaratilanteesta, 
ja jos hälytystä ei kuitata, 
pysäyttää vaaratilanteen 
katkaisemalla liedestä sähköt

• Tarvittaessa myös sammuttaa 
syttyneen liesipalon 
(lisävaruste).

• Lisäksi lapsilukko estää lieden 
valvomattoman käytön.

Ennaltaehkäisee 
vesivahinkoja

• Lisävaruste
• Ehkäisee vesivuodoista 

aiheutuvia vahinkoja 
hälyttämällä alkavista 
vesivuodoista keittiössä.

Enemmän 
kuin tavallinen 
liesivahti

Virtalähde

Keskusyksikkö

Virranhallintayksikkö
Vesivuotovahti
(lisävaruste)

2-suuntainen 
langaton yhteys

Sammutinyksikkö
(lisävaruste)



“Helppo ja nopea asentaa. Laadukas tuote järkevään 
hintaan. Safera-liesivahdit täyttävät sähkömääräykset ja 
eurooppalaisen liesivahtistandardin EN 50615, joten niihin 
voi luottaa.”

Sähköasentajat

“Safera-liesivahdin avulla vanhus voi turvallisesti käyttää 
liettä itsenäisesti, mikä vähentää hoitohenkilökunnan työtä. 
Safera on automaattinen eikä vääriä hälytyksiä tule, ja myös 
etähälytys on osoittautunut käteväksi.”

Hoivapalvelu

“Liesipalot ovat #1 asuntopalojen aiheuttajista, ja niistä 
koituu pelastuslaitokselle paljon ylimääräistä työtä. Safera-
liesivahti vähentää merkittävästi liesipalon riskiä. Sellainen 
pitäisi asentaa jokaiseen kotiin.”

Pelastuslaitos

“Testasimme useita markkinoilla olevia liesivahteja, ja 
päädyimme suosittelemaan Safera-liesivahtia asiakkaillemme. 
Varustamme myös omat vuokra-asuntomme vakiona Safera-
liesivahdeilla.”

Vakuutusyhtiöt

Laajasti suositeltu

Innovaatiopalkinto 
2007

Sisäasiainminis-
teriö

Testimenestyjä
SINTEF 2011

Vuoden 
Turvatuote
2012 Ruotsi

Paloturvallisuu-
den puolesta
Suomen Palo-
päällystöliitto
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Safera Oy | www.safera.fi

Viisi syytä 
valita Safera-
liesivahti
Valitsitpa minkä tahansa Safera-
liesivahdin, voit olla varma että 
siinä on käytetty markkinoiden 
edistyneintä tekniikkaa.

Standardin EN 50615
mukaiset liesivahdit

Kaikki Safera-liesivahdit täyttävät 
eurooppalaisen liesivahtistan-
dardin EN 50615 vaatimukset. 
Safera on ollut yksi standardin 
kehittäjistä yhteistyössä viran-
omaisten ja alan valmistajien 
kanssa. 

Moninkertaisesti 
palkittu

Safera-liesivahdit ovat moninker-
taisesti ja kansainvälisesti palkit-
tuja sekä menestyneet useissa 
testeissä ja vertailuissa.

Älykäs monianturi-
järjestelmä

Safera Sense4® -älykkyys perus-
tuu neljään eri anturiin, minkä 
ansiosta Safera-liesivahdit puut-
tuvat nopeasti erilaisiin vaarati-
lanteisiin, mutta ne eivät häiritse 
ruoanlaittoa. 

Testatusti luotettava
langaton asennus

Kaikissa Safera-liesivahdeissa on 
kaksisuuntainen langaton Safera 
RobustLink® -yhteys, joten asen-
nus on helppoa myös saareke-
keittiöihin.

Sopiva liesivahti
jokaiseen kotiin

Liesituulettimiin integroidut 
Safera IN-line -liesivahdit sopivat 
erityisesti uudis- ja saneeraus-
kohteisiin. Jälkiasennettavat 
Safera-liesivahdit ovat vaivaton 
ratkaisu, kun keittiön turvalli-
suutta parannetaan jälkeenpäin.
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Virranhallintayksiköt

Malli:  PCU6.3-F
Kytkentä: 3 x 16 A max. 400 V
IN:  Ruuviliitin piirikortilla
OUT:  Ruuviliitin piirikortilla

3-vaihe, kiinteä kytkentä

Malli:  PCU6.1-F
Kytkentä: 1 x 25 A 230 V
IN:  Ruuviliitin piirikortilla
OUT:  Ruuviliitin piirikortilla

1-vaihe, kiinteä kytkentä

Ehkäisee vesivuodoista aiheutuvia kustannuksia hälyttämällä 
alkavista vesivuodoista keittiössä. Neljä vuotoanturia voidaan 
sijoittaa keittiön tyypillisimpiin vuotokohtiin, kuten tiskikoneen ja 
hajulukon alle. 

Lisävaruste: vesivuotoanturi


