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Asenna moottoriventtiilit kyseisen tilan kylmä- ja 
lämminvesisyöttöihin. Valtuutetun LVI-asentajan 
tulee asentaa Moottoriventtiilit määräysten mukai-
sesti. 

HUOMIO!
Asenna moottoriventtiili mahdollisen vettä tar-
vitsevan turvajärjestelmän liitännän jälkeen.

Turvajärjestelmät, kuten asuntosprinkleri tai kiin-
teän polttoaineen kattilan hätäjäähdytys, kytke-
tään ennen moottoriventtiiliä niin, että ne eivät 
jää ilman vettä. Myös asennettaessa vastavirta-
huuhdeltava vesisuodatin liitos on tehtävä ennen 
moottoriventtiiliä, jottei sen toiminta häiriinny. 
Järjestelmä ehkäisee vesivahinkoja moottorivent-
tiilin jälkeisessä putkistossa.
LK Vuodonilmaisujärjestelmä WSS voidaan vaih-
toehtoisesti asentaa LK Jakotukkikaappiin, jolloin 
sen voi upottaa seinään tai asentaa kattoon.

Rakenne
LK Vuodonilmaisujärjestelmä WSS on tuote, 
joka on suunniteltu ehkäisemään vesivahinkoja 
ja pienentämään niiden laajuutta. Järjestelmä LK 
WSS PIR on ennen kaikkea suunniteltu veden-
syötön ohjaukseen läsnäolontunnistimella ylei-
sissä tiloissa kuten vessoissa, suihkuissa, puku-
huoneissa jne. Myös vuodonilmaisimen asennus 
on mahdollista paikkoihin, joissa on vuotoriski. 
Järjestelmä on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi 
ja luotettavaksi.

Järjestelmäkuvaus
LK Vuodonilmaisujärjestelmä WSS PIR sisältää 
keskusyksikön, PIR-liiketunnistimen ja kaksi 
moottoriventtiiliä. Järjestelmää voi täydentää 
lisäämällä liiketunnistimia ja vuodonilmaisimia.
PIR Liiketunnistimen tunnistaessa läsnäolon se 
lähettää signaalin keskusyksikköön, joka avaa 
vedensyötön moottoriventtiilit. Samanaikaisesti 
käynnistyy ajastintoiminto, joka sulkee veden-
syötön, kun on kulunut asetettu aika siitä, että 
läsnäoloa ei tunnisteta. PIR Liiketunnistin liitetään 
aina johdon avulla.
Lisävarusteena voi liittää lisää vuodonilmaisimia 
johdon avulla tai langattomasti. Vuodonilmaisimet 
asennetaan paikkoihin, joissa on vuotoriski. Vuo-
donilmaisimien havaitessa vuodon keskusyksikkö 
sulkee moottoriventtiilit ja vedensyöttö loppuu. 
Tässä tilanteessa PIR Liiketunnistimet eivät voi 
avata vedensyöttöä ennen kuin vuodonilmaisi-
missa ja keskusyksikössä on tehty nollaus. Vuo-
donilmaisimissa on myös sisäänrakennettu läm-
pötilan valvonta, joka katkaisee vedensyötön, jos 
lämpötila laskee alle 5 °C:een.
Keskusyksikkö voi myös toimia vuodonilmaisi-
mena, jos siihen liitetään LK Anturi WSS.

Järjestelmän asennus
Moottoriventtiilin asennus
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Moottoriventtiilin kytkentä
Kytke moottoriventtiilin liitin keskusyksikköön. 
Kylmän veden moottoriventtiili kytketään liitän-
tään 9 ja lämpimän veden moottoriventtiili liitän-
tään 8. 

HUOMIO! DIP-kytkin nro 6 asetetaan asentoon 
ON, jolloin aktivoidaan lämpimän veden moot-
toriventtiilin käyttö. 

Jos moottoriventtiilien johtoja on jatkettu, voidaan 
vaihtoehtoisesti käyttää jousiliittimiä. Näillä liit-
timillä on samat numerot kuin liitännöissä 8 ja 
9. Punainen johto kytketään R:ään ja musta johto 
B:hen.

DIP-kytkimet
Keskusyksikössä on rivi DIP-kytkimiä, positio 12, 
joilla määrätään alla mainittuja toimintoja.
• Valitse NC tai NO riippuen siitä, mitä PIR Lii-
ketunnistinta käytät. Tehdasasetus on NC.  Sen 
voi vaihtaa NO:ksi asettamalla DIP-kytkin nro 1 
asentoon ON. 
• Keskusyksikön hälytysääni voidaan kytkeä pois 
asettamalla DIP-kytkin nro 2 asentoon ON. 
• Viiveajastimen aika voidaan säätää DIP-kytki-
millä nro 3 ja 4. Katso alla olevasta kuvasta, miten 
asetetaan haluttu aika tunteina. Tehdasasetus on 
2 min. 

ON

3
2min 5min 30min 2h

4 3 4 3 4 3 4

• Lämpötilahälytys voidaan kytkeä pois asetta-
malla DIP-kytkin nro 5 asentoon ON. 
• Lämpimän veden venttiilin valvonta on toimi-
tettaessa pois kytkettynä, ja se aktivoidaan asetta-
malla DIP-kytkin nro 6 asentoon ON.

Tehtäessä moottoriventtiilin asennus olemassa ole-
vaan järjestelmään, tehdään tiiviyden tarkastus 
käyttövesijärjestelmän käytössä olevalla vedenpai-
neella ja kaikki uudet liitokset tarkistetaan.
Jos järjestelmä asennetaan uudisrakennukseen, 
tehdään tiiviyden tarkastus 1,43 × suunnittelu-
paineella, eli 14,3 bar käyttövesijärjestelmässä ja 
kaikki uudet liitokset tarkistetaan.

Keskusyksikön asennus
Sijoita keskusyksikkö moottoriventtiileiden lähei-
syyteen. Johdot ovat noin 0,8 metriä pitkiä ja niitä 
voidaan jatkaa kolmeen metriin samalla johdon 
poikkipinta-alalla (2x0,5 mm2). Asenna pakkauk-
sessa oleva antenni keskusyksikön päällä olevaan 
liitäntään. Keskusyksikkö ruuvataan kiinni sei-
nään sopivilla ruuveilla. Vaihtoehtoisesti se voi-
daan asentaa asennuskaappiin. Jos keskusyksikkö 
asennetaan LK Asennuskaappiin, se voidaan kiin-
nittää LK Konsoli WSS:llä tai LK Asennuskisko 
WSS:llä JT-kaappiin UNI.

Keskusyksikön kytkentä 
Varmista, että laitteen verkkosovitin ei ole kytketty 
ja että laite on virraton. Irrota keskusyksikön kansi. 
Ole varovainen kannen ja piirilevyyn välisen jous-
tavan johdon kanssa. Johto irrotetaan vetämällä 
pistoke ulos piirilevyn liittimestä 13. Kun kansi 
asennetaan takaisin, kiiltävä liitinnasta on ylöspäin 
kohti antennia. Joustava johto ei saa kiertyä.
Liittimet 4 ja 9 ovat jousiliittimiä. Johto kytketään 
painamalla painike alas. Liittimet 10 ja 11 ovat 
ruuviliittimiä.
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PIR Liiketunnistimen kytkentä
PIR Liiketunnistimen jännitesyöttö
PIR liiketunnistimen jännitteen syöttöön on seu-
raavat kaksi vaihtoehtoa:

1. PIR Liiketunnistimen (+) kytketään LK Kesku-
syksikkö WSS:n liittimeen (6+) tai (7+).
PIR Liiketunnistimen (-) kytketään LK Keskusyk-
sikkö WSS:n liittimeen (4-).

2. Ulkoinen erillinen 12 V liitäntä.
Virransyöttö kytketään rinnan, jos useita PIR Liike-
tunnistimia kytketään samaan LK Keskusyksikkö 
WSS:ään.

PIR Liiketunnistimen kytkentä NC-liitäntöihin
Ensimmäinen johdin, PIR Liiketunnistin (NC) kyt-
ketään LK Keskusyksikkö WSS:n liittimeen (5+).
Toinen johdin, PIR Liiketunnistin (NC) kytketään 
LK Keskusyksikkö WSS:n liittimeen (5-).
Jos kytketään useita PIR Liiketunnistimia, ne kyt-
ketään sarjaan NC-tulojen suhteen (virransaanti 
on kytkettävä rinnan).

Esimerkki jossa kolme PIR Liiketunnistinta

Vuodonilmaisimen väyläliitäntä
Jos laitteet, kuten vuodonilmaisin, yhdistetään 
kaapelilla väylätiedonsiirtoa varten, kaapeli liite-
tään keskusyksikön liittimeen 4.
Kytke kaapeli keskusyksikön liittimiin D ja - 
keskusyksikössä. Vastaavat merkinnät löytyvät 
muista liitettävistä laitteista. Käytä punottua 
kaksijohtimista telekaapelia 2 × 0,5 mm2. Väylä-
tiedonsiirrolla voidaan yhdistää laitteet tähti- tai 
rengasverkkona.

+  D  - D  - 

Anturin kytkentä
Jos vuodonilmaisin halutaan keskusyksikköön, 
tunnistin kytketään keskusyksikön liittimeen 2. 
Tunnistimia on saatavan lisävarusteena.

Virransyöttö 
Keskusyksikköön tulee virta pakkaukseen kuulu-
van verkkolaitteen kautta, joka kytketään laitteen 
liitäntään 1.

Johtoläpiviennit
Tee kumitiivisteeseen tarvittava määrä reikiä 
johtoläpivientejä varten. Käytä mukana tulevia 
nippusiteitä vedonpoistoon. Nippusiteet lukitaan 
mustan kumitiivisteen reikäkuvioon. 

Asenna kansi takaisin 
Ruuvaa kansi takaisin kiinni keskusyksikköön. 
Joustava johto ei saa kiertyä. Kun kaikki väylätie-
donsiirrolla liitettävät laitteet on kytketty, ohjaus-
yksikön verkkolaite voidaan kytkeä pistorasiaan.

PIR Liiketunnistimen asennus
PIR Liiketunnistimet sijoitetaan paikkoihin, joissa 
halutaan havaita läsnäolo vedensyötön ohjaamista 
varten. Ne ruuvataan seinään kiinni sopivilla ruu-
veilla.

Vuodonilmaisimen asennus
Vuodonilmaisimet sijoitetaan paikkoihin, joissa 
halutaan havaita mahdolliset vesivuodot. Esi-
merkkejä sopivista paikoista ovat keittiön tis-
kiallaskaappi sekä astianpesukoneen ja muiden 
kodinkoneiden alla, kuten kahvinkeittimen, 
vedenjäähdyttimen ja jääkoneen alla. Muita esi-
merkkejä paikoista ovat pesutuvat ja pesukoneen 
alustat, wc:t ja kylpyhuoneet. Jokaiseen vuodon-
ilmaisimeen kuuluu kaksi anturia. Järjestelmään 
voidaan lisätä antureita tuotteen LK Anturi haaroi-
tuksella WSS:n avulla, tai LK Haaroitus WSS:llä, 
sekä mahdollisesti LK Jatkokaapelilla, katso osio 
Lisävarusteet. Vuodonilmaisimessa on sisäänra-
kennettu lämpötilan valvonta. Jos lämpötila laskee 
alle +5 °C:n (oletusarvo, säädettävissä LK Webser-
veristä), laite hälyttää ja lähettää keskusyksikköön 
käskyn sulkea vesi. Sijoita anturi paikkaan, jossa 
mahdollinen vesivuoto havaitaan ajoissa. Anturi 
kiinnitetään alustaan tarranauhalla. Anturin mah-
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dollisimman tasainen sijainti nopeuttaa mahdol-
listen vesivuotojen havaitsemista. Anturi on tehty 
kangassuikaleesta, johon on ommeltu metallilan-
koja. Jos kangas kastuu tai kostuu, vuodonilmaisin 
hälyttää ja lähettää signaalin keskusyksikköön, 
joka sulkee veden.

Esimerkki vuodonilmaisimen asennuksesta keittiökaappiin.

Avaa vuodonilmaisimen kansi avaamalla neljä 
ruuvia. Asenna kaksi 1,5 V AA-alkaliparistoa, 
mikäli ulkoista virtalähdettä tai väyläliitäntää ei 
käytetä. Vaihtoehtoisesti voidaan kytkeä virta-
lähde DC-liitäntään, katso osio Lisävarusteet.

HUOMIO!
Kun vuodonilmaisimeen kytketään väylä-
tiedonsiirto tai ulkoinen 5 V DC virtalähde, 
paristoja ei käytetä.

Tässä tuotteessa saa käyttää vain alkaliparis-
toja, ei ladattavia paristoja.

Sisäänrakennettu lämpötilan valvonta voidaan 
halutessa kytkeä pois asettamalla DIP-kytkin 
asentoon ON. Normaalisti tämä toiminto on aina 
aktivoituna. Jos vuodonilmaisin kytketään väylä-
kaapelilla, tiedonsiirto ja virransyöttö tapahtuu 
sen kautta. Kytke väyläkaapeli liittimiin D ja mii-
nus (-). Kaapelin pitää olla punottu 2 × 0,5 mm2.

+  D  - D  - 
Liitin vuodonilmaisimessa väylätiedonsiirtoa varten.

Vuodonilmaisin sijoitetaan sopivalle korkeudelle 
lattiasta siten, että anturin johto yltää ilmaisimeen. 
Ilmaisimeen on päästävä käsiksi helposti pariston 
vaihtoa ja hälytyksen nollausta varten. Hälytys 
sekä kuuluu että näkyy merkkivalona. Kiinnitä 
vuodonilmaisin sopivilla ruuveilla. Kytke anturi 
vuodonilmaisimeen.

Järjestelmän käynnistys
Kytke keskusyksikköön ja muihin laitteisiin virta 
tai aseta niihin paristot.

Ohjelmointi
Mikäli järjestelmä on yhdistetty väylätiedonsiir-
rolla, ohjelmointia ei tarvita. Jos laitteissa on paris-
tot tai ulkoinen virtalähde, muodostetaan langaton 
viestintä keskusyksikköön alla olevan mukaisesti.

Vuodonilmaisin
Vuodonilmaisin ohjelmoidaan painamalla keskus-
yksikön painikkeita Open ja Timer samanaikaisesti 
2 sekuntia (radiokuvake alkaa vilkkua). Tämän jäl-
keen painetaan vuodonilmaisimen pohjassa olevaa 
punaista painiketta 2 sekuntia (oikeanpuoleinen 
merkkivalo vilkkuu vihreänä). Onnistunut ohjel-
mointi saa oikeanpuoleisen merkkivalon pala-
maan vihreänä muutaman sekunnin.

Vuodonilmaisimen ohjelmointi.
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PIR Liiketunnistin
PIR Liiketunnistinta ei tarvitse ohjelmoida, koska 
sen tiedonsiirto tapahtuu vain kaapelin kautta.

Toiminnan tarkastus
Asennuksen ja ohjelmoinnin jälkeen suoritetaan 
toiminnan tarkastus alla olevien ohjeiden mukai-
sesti.

Moottoriventtiili
Moottoriventtiili testataan avaamalla (Open) ja sul-
kemalla (Close) vesi keskusyksikön painikkeista. 
Venttiilivikahälytys aktivoituu, jos venttiili käy 
liian raskaasti, mikä saattaa tapahtua ensimmäisen 
käynnistyksen yhteydessä. Nollaa hälytys paina-
malla keskusyksikön painiketta Open tai Close 5 
sekuntia. Hälytys loppuu, kun venttiili on avattu 
ja suljettu muutaman kerran.

PIR Liiketunnistin
Testaa PIR Liiketunnistin menemällä tilaan, johon 
PIR Liiketunnistin on asennettu, ja tarkasta, 
alkaako vedensyöttö. Poistu sen jälkeen tilasta ja 
tarkasta, että vedensyöttö katkaistaan keskusyk-
sikköön asetetun ajan kuluttua.

Vuodonilmaisin
Testaa vuodonilmaisin kostuttamalla anturi. Ilmai-
sin ja keskusyksikkö hälyttävät merkkivalolla ja 
äänellä, ja moottoriventtiili sulkeutuu. Nollaa 
hälytys kuivaamalla anturi. Paina sen jälkeen 
lyhyesti punaista painiketta vuodonilmaisimen 
pohjassa. Pidä tämän jälkeen keskusyksikön tai 
ohjauspaneelin avaa-, tai sulje-painiketta painet-
tuna 5 sekunnin ajan hälytyksen nollaamiseksi.

Käyttöohje
LK Vuodonilmaisujärjestelmä pienentää vesiva-
hingon riskiä kiinteistössä. Järjestelmää ohjataan 
ja valvotaan keskusyksiköstä. Keskusyksikköön 
kytketään vuodonilmaisin ja PIR Liiketunnistin.

Painikkeet
Keskusyksikössä on kolme painiketta, joilla ohja-
taan järjestelmää. Kun painiketta painetaan, siihen 
syttyy valo, tai se vilkkuu.

Avaa vesi (Open) 
Ilmaistaan vihreällä merkkivalolla.

Sulje vesi (Close)
Ilmaistaan punaisella merkkivalolla.

Sulje vesi viiveellä
Toimintoa ei käytetä PIR-tilassa

Hälytyskuvakkeet
Järjestelmän hälytykset ilmaistaan keskusyksi-
kössä merkkivalon syttymisellä tai vilkkumisella 
kyseisen kuvakkeen kohdalla. Vuodonilmaisi-
messa ja langattomassa lähettimessä on kaksi 
moniväristä merkkivaloa ja kannessa selventävä 
tarra. Seuraavat kuvakkeet ja merkkivalovärit löy-
tyvät näistä neljästä laitteesta.

Vuodonilmaisin

Vesihälytys (A-hälytys)
Ohjauspaneelissa punainen merk-
kivalo ja keskusyksikössä punainen 
merkkivalo ja äänimerkki. Vuodonil-
maisimessa sinisenä vilkkuva vasen 
merkkivalo ja äänimerkki.

Enimmäisaika (A-hälytys)
Ohjauspaneelissa punainen merkki-
valo ja äänimerkki.

Venttiilivika (A-hälytys)
Ohjauspaneelissa Open ja Timer vilk-
kuvat vihreänä ja keltaisena. Kesku-
syksikössä punainen merkkivalo ja 
äänimerkki. 
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Lämpötilahälytys (A-hälytys)
Ohjauspaneelissa punainen merk-
kivalo ja keskusyksikössä punainen 
merkkivalo ja äänimerkki. Vuodonil-
maisimessa sinisenä vilkkuva oikea 
merkkivalo ja äänimerkki. Langatto-
massa lähettimessä sinisenä vilkkuva 
vasen merkkivalo.

Tiedonsiirtohälytys (B-hälytys)
Keskusyksikössä ja ohjauspaneelissa 
keltainen merkkivalo. Vuodonil-
maisimessa ja langattomassa lähet-
timessä punaisena vilkkuva oikea 
merkkivalo. Voi kestää 6 h, ennen 
kuin hälytys aktivoituu. Sekä radio-
viestintää että väylätiedonsiirtoa 
valvotaan.

Paristohälytys (B-hälytys)
Keskusyksikössä ja ohjauspaneelissa 
keltainen merkkivalo. Vuodonilmai-
simessa punaisena vilkkuva vasen 
merkkivalo.

Ulkoinen virtalähde kytketty vuo-
donilmaisimeen ja langattomaan 
lähettimeen
Vasen merkkivalo palaa vihreänä.

Radioviestinnän ohjelmointi vuo-
donilmaisimeen ja langattomaan 
lähettimeen
Oikea merkkivalo vilkkuu ja palaa 
vihreänä.

Hälytys näkyy keskusyksikössä välittömästi. 
Mikäli vuodonilmaisimesta tulee vesi- tai läm-
pötilahälytys, hälytys menee suoraan keskusyk-
sikköön, joka sulkee veden. Laitteiden välinen 
viestintä on rajoitettu, jotta paristot kestäisivät 
pitempään.

Hälytyksen sattuessa 
Hälytyksen sattuessa pitää aina selvittää, mikä 
laite hälyttää ja mikä on hälytyksen syy.

A-hälytys
Vuodonilmaisimen vesihälytys nollataan paina-
malla punaista painiketta laitteen pohjassa. Anturi 
tulee myös kuivata, jottei vuodonilmaisin hälytä 
heti uudestaan.

Lämpötilahälytyksen sattuessa äänimerkki vaien-
netaan painamalla vuodonilmaisimen punaista 
painiketta. Merkkivalo lakkaa vilkkumasta, kun 
lämpötila nousee yli hälytysrajan. Ohjauspaneelin 
ja langattoman lähettimen lämpötilahälytys nol-
lataan automaattisesti, ja merkkivalo lakkaa vilk-
kumasta, kun lämpötila nousee yli hälytysrajan. 
Vasta kun lämpötila on noussut yli hälytysrajan 
kaikissa laitteissa, lämpötilahälytys nollautuu ja 
voidaan aktivoida uusi hälytys. Hälytysraja on 
tehdasasetuksena 5 °C.

Paina vuodonilmaisimen painiketta nollausta var-
ten.
Enimmäisaikahälytys laukeaa, jos järjestelmä ei 
ole saanut signaalia sulkea vedensyöttö kahden 
tunnin ja viiden minuutin kuluessa. Se on merkki 
siitä, että PIR Liiketunnistin tai kaapeli on mennyt 
rikki. Enimmäisaikahälytyksen yhteydessä veden-
syöttöä ei voi avata PIR Liiketunnistimella ennen 
kuin järjestelmä on nollattu.
A-hälytys nollataan painamalla keskusyksikön 
painiketta Open tai Close 5 sekunnin ajan.

Paina keskusyksikön Open-painiketta järjestelmän nollaa-
miseksi.
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Venttiilivikahälytyksen tapahtuessa varmista, 
että moottoriventtiileiden valkoinen kahva on 
painettuna alas ja että kyseisen kylmän ja läm-
pimän veden venttiilin johto on kytketty kesku-
syksikön oikeaan liittimeen. Mikäli järjestelmään 
on kytketty lämpimän veden moottoriventtiili, 
DIP-kytkin nro 6 asetetaan asentoon ON. Muussa 
tapauksessa se asetetaan asentoon OFF. Venttiili on 
valvottu. Yritä koekäyttää sitä avaamalla ja sulke-
malla se muutaman kerran. A-hälytys nollataan 
painamalla keskusyksikön painiketta Open tai 
Close 5 sekunnin ajan.

B-hälytys
Jos keskusyksikössä näytetään tiedonsiirtohälytys. 
Tarkista, missä laitteessa tiedonsiirto on heikko, 
ja siirrä se lähemmäs keskusyksikköä tai kytke se 
väyläkaapelilla keskusyksikköön. Vuodonilmaisi-
messa se näytetään oikealla olevan merkkivalon 
vilkkumisella
Tiedonsiirtohälytys nollautuu, kun laite saa jälleen 
yhteyden keskusyksikköön. Painamalla jotakin 
laitteen painikkeista lähetät tietoja keskusyksik-
köön ja näin saat selville, että tiedonsiirto toimii.
Jos näytetään paristohälytys, syynä voi olla paris-
tojen huono varaustila jossakin vuodonilmaisi-
mista. Vuodonilmaisimessa sama hälytys näkyy 
vasemman merkkivalon vilkkuessa punaisena. 
Tarkista, missä laitteessa on huonot paristot, ja 
vaihda ne.
Tiedonsiirtoa tai paristoja koskeva B-hälytys nol-
lautuu automaattisesti, kun tiedonsiirto jälleen 
toimii tai kun paristot on vaihdettu.

Järjestelmän laajennus 
Jos haluat lisätä järjestelmään laitteita, katso 
mukana tuleva pikaopas tai lue tämän ohjeen osio 
Järjestelmän käynnistys.

Laitteiden poistaminen järjestelmästä 
Jos haluat poistaa järjestelmästä laitteen, järjes-
telmään pitää palauttaa tehdasasetukset, lue osio 
Järjestelmän nollaus. Tämän jälkeen halutut laitteet 
voidaan ohjelmoida uudelleen.
Järjestelmän nollaus. Järjestelmä nollataan eli sii-
hen palautetaan tehdasasetukset keskusyksiköstä 
seuraavasti: 
1. Kytke keskusyksikön virta pois päältä. 
2. Pidä Timer-painiketta painettuna. 

3. Kytke virta takaisin päälle samalla kun jatkat 
Timer-painikkeen painamista. Laite vilkkuu palau-
tumisen aikana. Pidä Timer-painiketta alhaalla, 
kunnes kaikki kolme merkkivaloa palavat. Nollaus 
on nyt valmis. 

Ainoastaan keskusyksikköön palautetaan tehda-
sasetukset. Vuodonilmaisinta ei voi nollata. Kun 
keskusyksikköön on palautettu tehdasasetukset, 
järjestelmän voi ohjelmoida uudelleen tämän 
ohjeen osion Järjestelmän käynnistys mukaan.

Moottoriventtiilin manuaalinen avaaminen/sulke-
minen 
Moottoriventtiilin pakotettu avaaminen voidaan 
tehdä seuraavasti: Vedä ylös valkoista säätöpyö-
rää (1). Käännä sitä, kunnes asennonilmaisimesta 
(2) näkee, että venttiili on auki. Paina säätöpyörä 
takaisin alas. Sulkeminen tehdään samalla tavalla: 
Käännä säätöpyörää, kunnes asennonilmaisimesta 
näkee, että venttiili on suljettu.

Venttiili, jossa asennonilmaisin ja hätäavauspyörä.

Käyttö ja kunnossapito
Kun järjestelmä on asennettu, sen toiminta on tar-
kastettava heti ja tämän jälkeen kerran vuodessa. 
Testaa vuodonilmaisimet kostuttamalla anturit.

Ilmaisin ja keskusyksikkö hälyttävät merkkivalolla 
ja äänellä, ja moottoriventtiili sulkeutuu. Nollaa 
hälytys kuivaamalla anturi. Paina sitten punaista 
painiketta vuodonilmaisimen pohjassa. Paina sen 
jälkeen keskusyksikön tai ohjauspaneelin avaa- tai 
sulje-painiketta 5 sekunnin ajan hälytyksen nol-
laamiseksi.
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Tekniset tiedot
Keskusyksikkö
Jännite ja virta: 12 V 1 A DC. 
Liitäntä anturin kytkemiseen: 3,5 mm 
Radiotaajuus: 433 MHz, kaksisuuntainen. 
Kaksijohtiminen väylätiedonsiirto. 
Lämpötilamittaus: -10–55 °C. 
Voidaan liittää 2 kpl LK Moottoriventtiilejä. 
Voidaan liittää 2 kpl LK Paineantureja 4–20 mA. 
1 kpl digitaalitulo. 
2 kpl hälytyslähtöjä, resistiivinen maksimi-
kuorma 4 A 250 V AC. 
3 painiketta ja 6 hälytysmerkkivaloa. 
Mitat: 162 x 90 x 45 mm

PIR Liiketunnistin
Käyttö 12 VDC
Mitat 105 x 61 x 44 mm

Vuodonilmaisin
Käyttö kahdella AA-alkaliparistolla tai 5 V 100 
mA DC 
Liitäntä anturin kytkemiseen: 3,5 mm 
Radiotaajuus: 433 MHz, kaksisuuntainen. Kaksi-
johtiminen väylätiedonsiirto. 
Lämpötilan mittaus: -10–55 °C. DIP-kytkin läm-
pötilahälytyksen pois kytkentää varten. 
2 hälytysmerkkivaloa ja 1 summeri. 
Mitat: 137 x 62 x 28 mm

Moottoriventtiili 
Painealue: 0–10 bar 
Lämpötila-alue: 0–80 °C 
Liitäntä: G15, G20 tai G25 
Syöttö: 12 V DC 
Materiaali: ruostumaton teräs SS304. 
Kaapeli ja siihen asennettu pikaliitin.

     433 MHz

Lisätiedot 
Taajuuskaistan vapaan käytön takia ei häiriötöntä 
toimintaa voida ulkoisten häiriölähteiden vuoksi 
taata. Laitteiston testaus suoritetaan näin ollen 
yksilöllisesti. 

Ympäristö 
LK Systems kuuluu järjestöön El-Kretsen, joka 
vastaa elektroniikkaromun ja paristojen vastaan-
otosta. Käytetyt paristot viedään keräyspisteeseen 
tai kierrätyskeskukseen. Kun järjestelmä on valmis 
romutettavaksi, se viedään kierrätyskeskukseen, 
jossa se kierrätetään elektroniikkaromuna. 

Takuu 
LK Systems Oy vastaa tuoteviasta, joka ilmenee 
kahden vuoden kuluessa tuotteen toimituksen jäl-
keen. Jos LK:lla on vastuu viasta, LK:lla on oikeus 
korvata tuote uudella tai korjatulla tuotteella. Vaih-
detun tai korjatun tuotteen tai varaosan vastuuaika 
ei ylitä alkuperäisen tuotteen vastuuaikaa. Myyjä 
ei ole vastuussa viasta, joka johtuu onnettomuu-
desta, virheellisestä asennuksesta, puutteellisesta 
kunnossapidosta, huolimattomuudesta tai virheel-
lisestä käytöstä. LK Systems Oy ei vastaa mene-
tyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat tuotteen 
toimimattomuudesta. Vastuu koskee ainoastaan 
tuotteen korvaamista. 

Järjestelmän hyväksyntä 
LK Vuodonilmaisujärjestelmä WSS on tarkastettu 
standardin SINTEF Teknisk Godkjenning Nr 20598 
mukaisesti
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Lisävarusteet

LK Vuodonilmaisin WSS
Tuotenro 188 22 97

LK Virtalähde 5 V
Tuotenro 188 22 89

LK Moottoriventtiili 12 V
RSK 188 23 08 G15 
RSK 188 22 86 G20
RSK 188 24 03 G25
LK PIR Liiketunnistin WSS
Tuotenro 188 25 44

LK Anturi haaroituksella WSS
Tuotenro 188 22 22

LK Haaroitus WSS
Tuotenro 188 22 23

LK Jatkokaapeli WSS
Tuotenro 188 22 88

LK Kannake WSS Jakotukkikaappiin UNI
Tuotenro 188 22 21

LK Asennuskisko WSS JT-kaappiin UNI
Tuotenro 188 23 21

LK Systems Oy, Huoltotie 4, 04300 Tuusula | www.lksystems.fi
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