
För trygga och säkra hem

LK CubicSecure
Innovativ vattenfelsbrytare



LK CubicSecure mäter vattenflöde i realtid och upptäcker vatten-
läckor omedelbart. Vattenfelsbrytaren skyddar bostäder från 
skador orsakade av droppläckage och brustna vattenledningar. 
 
Enheten kopplas upp mot wifi och ger relevanta notiser om larm och 
möjligheten att se den individuella vattenförbrukningen. LK CubicSecure 
fungerar även helt på egen hand utan uppkoppling mot Internet.  

Övervaka tappvattensystemet  
via wifi med LK CubicSecure

Den kompakta designen gör det enkelt att montera LK CubicSecure i skåp och våtrumskassetter. 



Nyhet!

LK CubicSecure har ultraljudssensorer som kontinu-
erligt mäter vattenflödet. Ultraljudssensorerna mäter 
med precision och exakthet, vilket möjliggör avläsning 
av små flöden. För att upptäcka de minsta droppläcka-
gen så har LK CubicSecure en tryckgivare som konti-
nuerligt mäter trycket. En gång per dygn stänger ven-
tilen av vattnet och mäter trycket för att upptäcka de 
absolut minsta avvikelserna. Detta görs oftast på nat-
ten då vattnet inte använts på ett tag. 

Komplettera LK CubicSecure med en läckagedetektor för 
optimal övervakning av ditt hem.  
 
LK CubicDetector placeras där läckage kan uppstå, 
exempelvis i ett köksskåp eller på golvet i en tvättstuga. 
Detektorn larmar anslutna mobiler och tillsammans 
med LK CubicSecure kan enheten stänga av vattenflödet 
för att förhinda vattenskador.  
 
LK CubicDetector varnar även vid låga temperatur och 
hög luftfuktighet. 
 
Detektorn kan användas helt stand-alone utan wifi och larmar 
då med en ljudsignal.  
 
En mångsidig lösning för ett tryggt och säkert hem!

LK CubicSecure har en användarvänlig och prisbelönt formgivning med en rad 
innovativa finesser. Vredet gör det bl.a. möjligt att manövrera i ett helt strömlöst 
läge och är även en indikator av ventilens läge. Tåligt fäste för skruvmejsel, 
skiftnyckel eller liknande gör monteringen snabb och enkel.

TEKNISK INFORMATION

Produkt-/ LVI-nummer 188 26 67 / 457 97 41

Vattentemperatur 0.1°C-70°C

Tryck PN10

Omgivning Endast för inomhusbruk, 5°C-30°C

Lagringstemperatur 5°C-55°C

Radioband Radiofrekvensband 863-868,7MHz och 2,4GHz

Radio uteffekt 863-868,7MHz: max 25mW
2,4GHz: max 100mW

Nominellt flöde (Q3) 4000 l/h

Vikt 720 g

Dimensioner Bredd: 71 mm 
Höjd: 85 mm
Längd: 110 mm

Ultraljudssensorer för 
exakt mätresultat

LK CubicDetector
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Din VVS-leverantör
För en enklare och smartare vardag
Enklare, smartare och mer hållbart – på LK utgår vi alltid 
från att det finns ett bättre sätt att göra saker. Med den 
övertygelsen utvecklar vi på LK smarta produkter och 
systemlösningar för värme, vatten och sanitet samt för 
flödeskontroll i marina installationer. 

LK Systems är ledande i Norden inom lösningar för 
värme- och tappvattensystem. Våra system är enkla att 
installera och i vår prefabriceringsanläggning tillverkar 
vi även skräddarsydda system som ytterligare förenklar 
installationen. Från idé till färdig produkt, här får du de 
smartaste lösningarna, idag och i framtiden.


