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Enkel trygghet.
Med VERN trenger du ikke bekymre deg for konsekvensen av å glemme.

Du kan leve et trygt hverdagsliv beskyttet av velferdsteknologi.



Så små - så viktig
VERN er enkle velferdsprodukter som gjør hus, 

hjem og mennesker trygge.

VERN er produkter som sammen og hver for seg gir deg og din 

familie et tryggere liv. Du trenger ikke gå rundt og bekymre deg for 

om barna har husket å slå av komfyren eller om du slo av 

kaffetrakteren før dere reiste på hytta.

Med Komfyrvakt, Vannstopp, Strømkutt, Tidsbryter og Hovedbryter 

trenger du ikke tenke på konsekvensen av å glemme.
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Passer på tiden og 
overtemperaturen

Enkel trygghet

 Rask og enkel montering.

 Fastmontert eller Plug&Play.

 Slår automatisk av komfyren etter 
 2 timer hvis knapp for utsatt  
 utkobling  ikke betjenes.

 Slår automatisk av komfyren ved 
 overtemperatur på platetopp.

CTM Lyng AS er Norges fremste produsent og leverandør av lys- og varmestyringsprodukter 

for alle typer bygg. Vi tilbyr alt fra utvikling av produkter til produksjon og distribusjon. 

Våre produksjonslokaler i Vanvikan har en av Nordens mest moderne maskinparker.
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Komfyrvakt

FÅ DELER - ENKEL MONTERING

En sensor og en komfyrstikk er de 

to delene som utgjør Komfyrvakta. 

Komfyrvakta slår automatisk av 

strømtilførselen til komfyren/platetoppen 

ved for høy temperatur eller hvis den har 

stått på for lenge.

Hvis temperaturen blir for høy, varsler 

sensoren. Et knappetrykk gir utvidet 

brukstid.

Komfyrvakta har også tidsinnstilling som 

gjør at komfyren/platetoppen slås av etter 

innstilt tid. Et kort knappetrykk gir utvidet 

brukstid.

Komfyrvakta kommer i ulike varianter og 

man kan få løsningen skjeddersydd etter 

behov.
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Styrt 
vanntilgang

Enkel trygghet

 Detekterer.

 Forhindrer.

 Alarmerer.
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Vannstopp

Vannstopp sørger for at det kun er vanntilførsel inn til huset eller 

leiligheten når vannet er i bruk. Ved hjelp av bevegelsesfølere styres 

vanntilgangen.

Når bevegelsesføleren oppdager at noen er i rommet, sender den 

et trådløst signal som åpner for vanntilførsel.

Fuktsensoren monteres på gulv ved vaskemaskin, oppvaskmaskin, 

oppvaskbenk, etc.

Vannstopp er et fleksibelt produkt som kan bygges ut etter ulike 

behov og ønsket sikkerhetsnivå.

Ekstern føler kan kobles til sensoren på plasser det er vanskelig å komme til.
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Strømkutt

Kutter 
strømtilførsel 
ved røykutvikling

Enkel trygghet

 Lytter etter alarm 
 fra røykvarsler.

 Ved alarm (lyd) fra røykvarsler vil  
 strømtilførsel til Stikk brytes.

 Trådløs kommunikasjon mellom
 Strømkutt og Stikk.

 Fungerer sammen med standard   
 røyk/brannvarslere.

 Strømkutt festes enkelt i tak, uten   
 behov for boks eller kobling.

 Varsel (bip) ved lavt batterinivå.
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PRINSIPPSKISSE

Lyden fra 

røykvarsler 

detekteres 

av Strømkutt

Etter 15 sek. sender 

Strømkutt et trådløst 

signal til Stikk, 

og strømtilførsel 

stenges.

Strømkutt er et sikkerhetsprodukt som automatisk stenger 

strøm tilførsel til elektriske apparat ved røykutvikling/

brann. Anbefales brukt til apparater som TV/stereo, vaske- 

og oppvaskmaskin, tørketrommel, samt andre potensielle 

brannfeller, hvor brann/skade kan forhindres/reduseres ved 

tidlig strømkutt. Lyden fra røykvarsler detekteres av Strømkutt.

Etter 15 sek. sender Strømkutt et trådløst signal til VERN 

Strømkutt Stikk, og strømtilførselen stenges.

Enkel å montere, festet i tak ved røykvarsler. Fungerer sammen 

med standard røykvarslere (ikke pulserende).

Strømkutt har en lysdiode som blinker ved utløst alarm og 

knapp for nullstilling etter alarm.
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Passer tiden om du 
glemmer den.

Enkel trygghet

 Enkel betjening med bare en knapp.

 Stenger automatisk strømmen   
 etter endt brukstid.

 Du kan velge 1, 2 eller 12 timers   
 brukstid.

 Velegnet til bl.a. kaffetrakter.

 Trådløs kommunikasjon.
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Tidsbryter

Tidsbryter sørger for at det kun er strømtilgang til tilkoblede apparater når 

man har behov for det. Du kan enkelt stille ønsket brukstid for en eller flere 

VERN Strømkutt Stikk, skjult inne i produktet.

Ved hjelp av knappen aktiveres satt “på-tid”.

Etter endt tid vil tidsbryteren slå av strømtilførselen til apparatet. Et nytt 

knappetrykk gir mer brukstid.

Tidsbryter har veldig lang batterilevetid, samtidig som det er svært enkelt å 

bytte batteri. Tidsbryteren brukes sammen med VERN Strømkutt Stikk.
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Hovedbryter

Hovedbryter 
for en eller flere 
stikkontakter

Enkel trygghet

  Av/På-bryter for én eller flere stikk.

 Trådløs kommunikasjon.

 Svært enkel i bruk
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Med Hovedbryter kan du slå av og på strømmen til alle tilkoblede apparater, 

med bare ett trykk.

Hovedbryteren kan kobles opp mot en eller flere VERN Strømkutt Stikk.

Ved et enkelt knappetrykk, vil lydgiver og lysdiode på panelet indikere om 

strømmen er av eller på.

Hovedbryteren kan også brukes til å styre vanntilførselen i huset. Den vil da 

kobles opp mot vannstoppsystemet og åpne/lukke ventilen.



Din VERN-Forhandler

VERN er utviklet av CTM Lyng.

Det helnorske selskapet har utviklet en overlegen sensorteknologi 

som ligger til grunn i alle VERN-produktene.

Produktene kan kjøpes hver for seg eller som en pakke.

Ønsker du å vite mer om VERN, kontakt din forhandler eller CTM Lyng AS.

VERN - Enkel trygghet


