Projektguide

Franke Saftey System
BESKRIVNING

INSTALLATION

Franke Safety System

OBS! Fläkten/kåpan får inte placeras ovanför
gasspis!
Fläkten/kåpan
Placeras under eller infälld i skåpraden. Den kan också
monteras med hjälp av konsoler.
OBS! Modellen Safe Plus kräver att utrymme finns i skåp
eller bakom fläktöverskåp för placering av brandsläckningsenheten.

CTU släckningsenhet

Spisvakt och
manöverpanel
Trådlös
förbindelse

Bredder
Safe
50, 60 och 70 cm
Safe Plus 50 och 60 cm

Monteringshöjder
40 - 70 cm
45 - 55 cm

OBS! För att uppnå optimal släckningsfunktion för
Safe Plus får spisens bredd ej överstiga 60 cm.
Strömbrytningsenhet
Placeras bakom spisen eller i ett skåp bredvid spisen.

ELEKTRISK INSTALLATION

Vattensensor
som tillbehör
PCU Strömbrytningsenhet

Franke Safety System är en inbyggd säkerhetsutrustning, som förhindrar överhettning eller brand på spisen.
Som tillbehör kan den även utrustas med vattensensor
som förebygger vattenskador i köket.
Modell Safe
Utrustad med strömbrytningsenhet.
Övervakar automatiskt temperaturförändringar på
spisen. När en situation med förhöjd temperatur uppstår
larmar enheten med ljud och ljussignal och stänger av
strömmen till spisen.
Modell Safe Plus
Utrustad med strömbrytnings-, och släckningsenhet.
Samma funktion som Modell Safe men om temperaturen fortsätter att stiga på spisen efter att strömmen är
bruten utlöser en automatisk brandsläckning.
OBS! Brandsläckning gäller bara området på spisen,
inte i övriga delar av köket.
Modellerna kan aktiveras med barnsäkerhetslås som
förhindrar att spisen används utan att stänga av låset.
Tillbehör vattensensor
Placeras där vattenläckage kan uppstå i köket, t ex. under diskmaskin. Sensorn larmar med ljud och ljussigna
när ett läckage uppstått.

Fläkten/kåpan
Beroende på modell levereras den med sladd och jordad
stickpropp eller för fast anslutning.
Strömbrytningsenhet
Strömbrytningsenheten levereras med alternativa anslutningar beroende på typ av spis och spisens tidigare
anslutning.
PCU6.3-P Med Perilex-kontakt. 3 fas.
Max 3 x 16A 400V
PCU6.1-F För fast installation. 1 fas.
Max 1 x 25A 230V
Strömbrytningsenheten levereras med separat anvisning
för installation. Installationen ska utföras av behörig
fackman.

UPPSTART

Efter installationen måste säkerhetsutrustningen
kalibreras. Utförliga instruktioner för detta följer med
produkten.

