
Huolettomaan ja turvalliseen asumiseen

LK CubicSecure
Innovatiivinen vedenvalvontayksikkö



LK CubicSecure mittaa veden virtausta reaaliajassa ja havaitsee vuodot 
välittömästi. Vedenvalvontayksikkö suojaa kotiasi tippavuotojen ja 
putkirikkojen aiheuttamilta vaurioilta ja kustannuksilta.
 
Yhdistämällä LK CubicSecuren wifi-verkkoosi voit vastaanottaa 
hälytysilmoituksia, sekä seurata veden kulutustasi mobiililaitteellasi.  
LK CubicSecure toimii myös täysin itsenäisesti ilman Internet-yhteyttä.

Valvo käyttövesijärjestelmääsi  
wifiin liitetyllä LK CubicSecurella

Pienen koon ansiosta LK CubicSecure voidaan asentaa jakotukkikaappeihin ja esikasattuihin ratkaisuihin.



Uutuus!

LK CubicSecuressa on ultraäänianturit, jotka mittaa-
vat jatkuvasti veden virtausta. Ultraäänianturit mit-
taavat erittäin tarkasti, mikä mahdollistaa pientenkin 
virtaamien mittaamisen. Pienimpien mikrovuotojen 
havaitsemiseksi LK CubicSecuressa on paineanturi, 
joka mittaa painetta jatkuvasti. Yksikkö sulkee veden 
kerran vuorokaudessa ja tarkkailee verkoston painetta 
havaitakseen pienimmätkin poikkeamat. Tämä tehdään 
yleensä yöllä, kun vettä ei ole käytetty vähään aikaan.

Optimoi kotisi valvonta täydentämällä LK CubicSecuresi 
vuodonilmaisimella. 
 
LK CubicDetector sijoitetaan paikkaan, jossa on suurin 
vuotoriski, esimerkiksi keittiön kaappiin, tai kodinhoito-
huoneeseen. Ilmaisin hälyttää mobiililaitteeseen, johon 
se on liitetty ja yhdessä LK CubicSecuren kanssa laite voi 
sulkea veden vesivahingon estämiseksi. 
 
LK CubicDetector varoittaa myös alhaisesta lämpötilasta 
ja korkeasta ilmankosteudesta.

 
Ilmaisinta voidaan käyttää täysin itsenäisenä ilman wifi-yhteyttä, 
jolloin se hälyttää äänisignaalilla.

 
Monipuolinen ratkaisu turvalliseen kotiin!

LK CubicSecure on käyttäjäystävällinen, muotoilultaan palkittu laite, jossa 
on useita innovatiivisia ominaisuuksia. Venttiilin kahva mm. mahdollistaa 
sen toiminnan täysin jännitteettömässä tilassa ja se toimii samalla venttiilin 
asennon ilmaisimena. Kestävä asennustuki ruuvimeisselille, jakoavaimelle tai 
vastaavalle tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa.

TEKNISET TIEDOT

Tuote-/ LVI-numero 188 26 67 / 457 97 41

Veden lämpötila 0.1°C-70°C

Paineluokka PN10

Asennusympäristö Kuiva sisätila, 5°C-30°C

Varastointilämpötila 5°C-55°C

Radiotaajuusalueet 863-868,7MHz ja 2,4GHz

Radion lähetysteho 863-868,7MHz: max 25mW
2,4GHz: max 100mW

Nimellisvirtaama (Q3) 4000 l/h

Paino 720 g

Mitat Leveys: 71 mm 
Korkeus: 85 mm
Pituus: 110 mm

Ensiluokkainen tarkkuus 
ultraääniantureilla

LK CubicDetector
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lksystems.fiLK Systems Oy
Terästie 13, 04220 Kerava

Puhelin: 010 309 4202
Sähköposti: info@lksystems.fi 

Sinun LVI-toimittajasi
Helpompaan ja älykkäämpään arkeen
Helpompi, älykkäämpi ja kestävämpi - LK:lla me uskomme, 
että aina on olemassa parempi tapa tehdä asioita. Tällä 
vakaumuksella me LK:lla kehitämme älykkäitä tuotteita ja 
ratkaisuja, lämmitys-, käyttövesi- ja saniteettijärjestelmiin.

LK Systems on Pohjoismaiden johtava lämmitys- ja 
käyttövesijärjestelmäratkaisujen toimittaja. Järjestelmämme 
ovat helppoja asentaa ja esivalmistamme myös räätälöityjä 
ratkaisuja, jotka yksinkertaistavat asennusta entisestään. 
Ideasta valmiiseen tuotteeseen, meiltä saat älykkäimmät 
ratkaisut tänään ja tulevaisuudessa.


