INNOHOME
LIESIVAHTI
SGK510
• Estää liesipalot tehokkaasti
• Maailman edistyksellisin lämpöanturiteknologia
• Asennus myös seinälle ja kattoon

AS SEEN ON

Helppo ja tehokas tapa
vähentää kotien tulipaloja
Yli puolet kaikista kotien tulipaloista saavat alkunsa ruoanlaitosta. Liesivahti on
palkittu ja älykäs paloturvaratkaisu, joka estää tulipalot kytkemällä lieden pois
päältä ennen kuin myrkyllisiä kaasuja muodostuu ja tulipalo syttyy.

Maailman myydyin liesivahti
FULFILS
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INNOHOME LIESIVAHTI SGK510
Tulevaisuuden paloturvallisuus on tulipalojen estämistä ennen niiden syttymistä.
Liedet aiheuttavat OECD-maissa keskimäärin noin puolet
kotien vahingossa syttyneistä tulipaloista. Uusi riskitekijä
tulipaloissa on synteettiset materiaalit, joiden ansiosta huone
palaa noin 10 kertaa nopeammin kuin aiemmin, antaen
pelastautumisaikaa vain noin 2 – 3 minuuttia. Tässä ajassa
palokunta ei ehdi pelastaa palavasta rakennuksesta. * Tämä
korostaa tarvetta teknologialle, joka estää tulipalot ennen
niiden syttymistä.

PREVENT

FIRES
BEFORE THEY
START

Innohome Liesivahdin älylämpöanturi asennetaan lieden
yläpuolelle ja ohjainyksikkö katkaisee liden virran vaaratilanteessa. Se reagoi lieden pinnan vaaraindikaattoreihin aiemmin
kuin mikään muu liesiturvalaite, auttaen osaltaan
vähentämään kotien tulipaloja merkittävästi.

Maailman edistyksellisin lämpöanturiteknologia
• Kattavampi suoja kuin mitä liesivahtien uusi EN 50615
–standardi edellyttää ja on ainoa liesiturvalaite, joka täyttää
vaatimukset kaikkien asennuksien osalta (liesituuletin, seinä,
katto).
• Käyttää kahta eri tyyppistä lämpöanturia, joissa ainutlaatuinen
oppiva toiminto. Mittaa maksimilämpötilaa, lämpötilan muutoksia, sekä ympäristön lämpötilaa. Pitkälle kehittynyt lämpötilatietojen analysointi.
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Helppo käyttää
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VUOTTA

• toimii huomaamattomasti taustalla ja käyttö sujuu myös
erityisryhmiltä.

Turvallisin liesivahti
• Lämpöanturin poistaminen estää lieden käytön
• Automaattinen vikadiagnoosi – ei kuukausittaista testaamista
• Useita varmuusominaisuuksia: Edistynyt virhekäytön esto;
ylikuumentuneen lieden käytön esto; parannettu vikadiagnostiikka tunnistaa myös virheelliset asennukset.
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INNOHOME LIESIVAHTI SGK510
• Hälytyssignaali 80 dB @ 1 m / Hiljainen hälytys
• Matala energiankulutus (n. 1 W)
• Kipinöimätön sähköjen katkaisu ja kytkentä
• Radio 433 Mhz, PT2262 / Laitteet paritettu tehtaalla

Joustavuutta kaikkiin tarpeisiin
• Ominaisuuksien profilointi käyttäjärymän ja liesityypin
mukaan – Liesivahtia on helppo muokata erityisryhmien
tarpeisiin. Lisätoiminnallisuudet mekaanisille liesille, joissa ei
sisäänrakennettuja turvaominaisuuksia.
• Kuulo- ja liikerajoitteisille on saatavana lisälaitteita, ja Liesivahdin
hälytyksen voi siirtää turvapuhelinjärjestelmään.
• Yhteensopiva lähes kaikkien häkä- ja palovaroittimien
kanssa. Kytkee lieden pois päältä kun muodostuu käryä tai
häkää.
* Analysis of Changing Residential Fire Dynamics and Its Implications on
Firefighter Operational Timeframes (2012), UL; www.pelastustoimi.fi/turvatietoa/ehkaise-palon-syttyminen/tulipalon-vaarallisuus (Sisäministeriö)

• Jännite 230-400 VAC
• Halogeenivapaa ja paloluokiteltu muovi,
syttyvyysluokka V-0 (älylämpöanturi).
• Patentoitu FI 117526, FI 117878, FI125053,
patent pending.
• Täyttää tulevan EN 50615 liesivahtistandardin
vaatimukset (VTT Expert Services).
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