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Franke Safe/Safe Plus

Franke Safe spisvakt förhindrar olyckor genom att först 
larma och därefter stänga av strömmen till spisen om  
man glömt den på. 

Franke Safe Plus är spisvakten som dessutom kan släcka 
en brand på spisen, även fett som brinner.

bengt.westerlund
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Franke Safety System

Va  
som tillbehörFranke Safety System - integrerade modeller

Vattensensor
som tillbehör

Franke Safety System är ett integrerat 
säkerhetsystem, som rätt använd 
tillsammans med den uppmärksamhet och 
försiktighet som alltid krävs vid spisen, är ett 
pålitligt hjälpmedel för att öka säkerheten 
och förhindra överhettning eller att brand 
uppstår på spisen. 

Franke Safe spisvakt förhindrar olyckor 
genom att först larma och därefter stänga av 
strömmen till spisen ifall man glömt den på. 

Franke Safe Plus kan dessutom släcka en 
brand som uppstått på spisen. 

Tekniken i Franke Safety System är 
framtagen av SAFERA.

Symbolen för  
Franke Safety System

Franke Safe är en helt integrerad spisvakt 
som förbättrar säkerheten i köket utan att 
kompromissa med designen.  
Kommunikationen mellan manöverpanel 
och strömbrytningsenhet är trådlös, larm 
indikeras med ljus och ljudsignal. Safe Plus 
innehåller dessutom släckningsfunktion.

Franke Safe Add In är en integrerad 
spisvakt med kontrollpanel och sensor på 
undersidan av produkten. 
Kommunikationen mellan manöverpanel 
och strömbrytningsenhet är trådlös, larm 
indikeras med ljus och ljudsignal. 

Franke Safe/Safe Plus

Franke Safe Add In

Vattensensor kan kopplas ihop i upp till 
fyra enheter. Detta är ett tillbehör som 
förebygger vattenskador i köket genom att 
larma om vattenläckage uppstår.

Vattensensor



Safe och Safe Plus

CTU 
Brandsläckningsenhet tillsammans  
med passande strömbrytningsenhet.
(CTU finns som reservdel art.nr. 133.0255.469)

Artikel Safe Art.nr.

CTU och PCU3-W 112.0254.573
CTU och PCU3 112.0254.574
CTU och PCU4-U 112.0254.576
CTU och PCU5-P 112.0254.575

Vattensensor
Kan koplas ihop i upp  
till fyra enheter.

Artikel Art.nr.

Vattensensor 112.0254.577

Artikel Safe Art.nr. (kåpa exkl. PCU) 

Fläkt 210, 50 cm* 110.0265.677  Välj PCU-enhet, se nedan
Fläkt 210, 60 cm* 110.0265.612  Välj PCU-enhet, se nedan
Alliance 240-10, 60 cm* 110.0266.015  Välj PCU-enhet, se nedan
Kåpa 251-10, Vit, 50 cm* 110.0254.475  Välj PCU-enhet, se nedan
Kåpa 251-10, Vit, 60 cm* 110.0254.453  Välj PCU-enhet, se nedan

Artikel Safe Plus Art.nr. (kåpa exkl. CTU och PCU)  

Fläkt 210, 50 cm* 110.0265.678  Välj CTU/PCU-enhet, se nedan
Fläkt 210, 60 cm* 110.0265.565  Välj CTU/PCU-enhet, se nedan
Alliance 240-10, 60 cm* 110.0265.749  Välj CTU/PCU-enhet, se nedan
Kåpa 251-10, 50 cm, Vit* 110.0254.450  Välj CTU/PCU-enhet, se nedan
Kåpa 251-10, 60 cm, Vit* 110.0250.632  Välj CTU/PCU-enhet, se nedan
* 5 veckors leveranstid.

PCU3-W 
3 fas, 3 x 10A 400V eller 3 x 16A 230V. Med Perilex-kontakt.

Artikel Safe Art.nr. 

PCU3-W 112.0254.477

PCU3 
3 fas, 3 x 10A 400V eller 3 x 16A 230V.
Med 2,5 mm² fem-ledare in och ut för fast installation.

Artikel Safe Art.nr. 

PCU3 112.0254.519

PCU5-P 
1 fas, 1 x 25A 230V. För spishällar utan ugn. 
Fast installation, 3-pin kontakt ut.

Artikel Safe Art.nr. 

PCU4-U 112.0254.566

PCU4-U 
1 fas, 1 x 25A 230V. För spishällar med ugn. Med 4 mm² tre-
ledare in och fem-ledare ut för fast installation.

Artikel Safe Art.nr.

PCU5-P 112.0254.532

Safe Add In
Artikel Safe Art.nr. (fläkt och kåpa exkl. PCU) 

Fläkt Tender 725, 60 cm, RF* 110.0286.147  Välj PCU-enhet, se nedan
Fläkt Stil 780, 60 cm, RF* 110.0286.390  Välj PCU-enhet, se nedan
Fläkt Retro 710, 90 cm, Vit* 110.0286.423  Välj PCU-enhet, se nedan
Kåpa Tender 722-12, 60 cm, RF* 110.0286.387  Välj PCU-enhet, se nedan
Kåpa Stil 782-12, 60 cm, RF* 110.0286.422  Välj PCU-enhet, se nedan
Kåpa 602-12, 60 cm, RF* 110.0286.389  Välj PCU-enhet, se nedan
* 5 veckors leveranstid. 

PCU Strömbrytningsenhet Safe 

CTU Brandsläckningsenhet och PCU Strömbrytningsenhet Safe Plus 

 
Beställningsformulär för PCU, bruksanvisningar m.m går att ladda går att ladda ned på www.franke.se eller beställas via kontakt med vår kundtjänst. 

Tillbehör
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Franke Futurum AB 

Box 9 

930 47 Byske 

Tel 0912/405 00 

Fax 0912/405 99 

www.franke.se 

Denna produkt är utrustad med Franke Safety System alternativt Franke Safety System Plus (tillsammans ”Systemet”). Systemet övervakar situationen på spisen med hjälp av inbyggda sensorer och har möjlighet 
att varna brukaren genom ljudsignal och bryta elektrisk spänning till spisen samt utlösa släckningsutrustning (endast Safety System Plus) om situationen på spisen bedöms avvika från det normala. Systemet 
är beroende av sensorernas uppfattning av situationen och kan inte garantera att bränder, eller andra olyckor hänförliga till överhettning, inte uppstår på eller i anslutning till spisen på grund av oavsiktlig eller 
vårdslös hantering, ej heller garanteras att sådana bränder kan släckas på ett sådant sätt att skada på person eller egendom ej uppstår. Systemet förtar på intet sätt brukarens ansvar för övervakning av spisen och 
minskar heller inte brukarens ansvar för normal försiktighet vid användandet av spisen samt minskar ej brukarens ansvar för skada på person och/eller egendom till följd användningen av spisen och eventuella 
olyckor till följd av detta. Tillverkaren av Systemet tar således inget ansvar för den person eller sakskada som kan uppkomma till följd av att en brand eller annan skada som uppkommit vid användandet av spisen 
som Systemet inte lyckats förebygga eller förhindra oavsett om detta beror på fel i Systemet eller om Systemet fungerar såsom avsett men ändå inte förmår förhindra skadan.




