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LiesiTurva

Norwescon uusi lieden turva-ajastin tarjoaa asiak-

kaallesi ratkaisun, joka ei hallitse keittiötä eikä vie

paljon tilaa. Perinteisiin turva-ajastimiin verrattuna

kaksiosainen turva-ajastin on huomattavasti jousta-

vampi ratkaisu. Ohjausyksikköä ei tarvitse sijoittaa

suoraan lieden yläpuolelle ja kapea johto, joka

yhdistää ohjausyksikön kytkentälaitteeseen, mah-

tuu helposti lieden ja muiden keittiökalusteiden

väliin eikä liettä tarvitse siirtää alkuperäiseltä pai-

kaltaan.

    



Kaksiosainen - koostuu ohjausyksiköstä ja kytkentälaitteesta.
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LiesiTurva 400 V

Snro Tyyppi Paino LxKxS Ohjausyksikkö LxKxS Kytkentälaite
35 719 23 LiesiTurva 16A 400 V 1,2 Kg 92x92x19 mm 252x92x99 mm

35 719 22 LiesiTurva 16A 400 V + LämpöVahti 1,5 Kg 92x92x19 mm 252x92x99 mm

LiesiTurva 230V

Snro Tyyppi Paino LxKxS Ohjausyksikkö LxKxS Kytkentälaite
35 719 24 LiesiTurva 25A 230V 1,2 Kg 92x92x19 mm 252x92x99 mm

LämpöVahti 230V

Snro Tyyppi Paino LxKxS
35 71925 LämpöVahti 230V 0,3 Kg 122x90x25 mm

Uutuus

O h j a u s y k s i k k ö

Ohjausyksikkö koostuu elektronisesta (9V) heikkovir-
ta-ajastimesta, jossa on 10 valmiiksi asennettua
käyntiaikavaihtoehtoa sekä ohjelmointipaikka yksilöl-
liselle käyntiajalle.Toimitettaessa käyntiaika on ase-
tettu 30 minuuttiin, mutta käyntiajan muuttaminen
johonkin muuhun vaihtoehtoon onnistuu helposti 
siirtämällä etulevyn alla olevaa oikosulkupalaa.
Sisäänrakennettu selkeänumeroinen LED-näyttö 
osoittaa jatkuvasti jäljellä olevan käyntiajan.
Seinälle lieden yläpuolelle asennettaessa ohjausyk-
sikkö kiinnitetään ruuveilla kotelon pohjaan valmiiksi
porattujen reikien avulla. Joko kaapin kylkeen tai ala-
osaan kiinnitettäessä käytetään mukana toimitetta-
vaa kiinnityslevyä.

Ohjausyksikkö ja kytkentälaite on toimitettaessa
valmiiksi sähköisesti yhdistetty toisiinsa 2,5 m mittai-
sella, vedonpoistolla varustetulla johdolla.

K y t k e n t ä l a i t e  

Kytkentälaitteen kotelo on valmistettu iskunkestä-
västä, itsestäänsammuvasta polykarbonaatista.
Huom, kolmivaiheasennukseen ei tarvita erillistä nolla
johdinta.

K y k e n t ä a j a t  

Valmiiksi asennetut käyntiajat ovat 5, 10, 15, 20, 30,
60, 90 ja 120 min normaaleihin käyttöolosuhteisiin
sekä 240 tai 480 min erikoissovelluksiin.

K ä y t t ö a l u e  

Pohjoismaissa liesi on yleisin sähköpalojen aiheutta-
ja, yht. n. 2000 kpl vuositasolla.  Liesiajastinta, joka
rajoittaa lieden ylikuumenemisen, suositellaan käytet-
täväksi vanhainkodeissa, palvelutaloissa, esikouluis-
sa, kouluissa ja vapaa-ajanasunnoissa.
LiesiTurva toimii ainoastaan turva-ajastimena. Mikäli
liesi halutaan suojata myös korkeita lämpötiloja vas-
taan, suosittelemme lisäsuojaksi Norwesco Lämpö-
vahtia, lisätietoja Norwescolta tai sähkötukkuriltasi.

H y v ä k s y n n ä t  

SEMKO sertifikaatti
SS 428 08 21 (IEC 669-2-1:1984)
EMKO-TUI (23B) FI223/90-06

L V D  t i e d o t  

Tuote täyttää CE-merkinnän 
matalajännitedirektiivin 
73/23/EEC mukaiset vaatimukset.


