
YKE Lieden Muisti
På svenska i andra sidan

YKE on ainoa ennakoiva laite, 
mikä tarkoittaa että lieden käyttöaika riippuu käytössä olevasta tehosta. YKE katkaisee virran 
käytettävän tehon mukaan: jos liettä käytetään suurimmalla teholla, käyttöaika on lyhyempi kuin 
keskiteholla. Alhaisinta tehoa käytettäessä virta ei katkea.

 <-    Asennuspaikka perusmallin YKE:lle

Esimerkki:
Olet laittanut perunat kattilaan ja kiehumisen nopeuttamiseksi asettanut sähkölevyn 6:selle. YKE 
tiedostaa levyn tehon yli 1000 Wattiseksi, jolloin käytettävissä oleva aika ennen automaattista 
virrankatkaisua (4:stä vaihtoehdosta valittu)on 16 min.. Mikäli olet asettanut säätimen asentoon 3 
tai 4 heti kiehumisen alettua, tehoalue (n.1000-250 W) keittoaika kasvaa 54 min. Mikäli levy 
unohtuu päälle, katkaisee YKE virran 54 minuutin kuluttua automaattisesti. Turva-aikojen nollaus 
tapahtuu kääntämällä (käytössä olevat) levyjen säätimet nolla-asentoon. 

YKE:n on saatavana myös lisävarusteita, kuten lieden käytön estävä kytkin. Uusin, juuri 
markkinoille (joulukuu.2007) tullut lisävaruste tunnistaa lämpötilan suoraan levynpinnasta. 

Asennuspaikka YKE:lle joka on varustettu lämpötilatunnistimella.

Tarkoitus on asettaa Yke edessä olevan pienimmän levyn kohdalle. 

Sähköinen kytkentä: Kytkemisen saa suorittaa pätevyyden omaava sähköasentaja.
YKE kytketään lieden levyjen kanssa sarjaan.
YKE sopii liesiin joiden elementtijännite on 220 tai 400 V.
Tarkemmat kytkentä ohjeet www.nic.fi/~telamo tai googlaa ”yke”
HUOM. jos yksikin levyistä on energia-säätäjä mallia on käytettävä A-versiota 
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http://www.nic.fi/~telamo


YKE (Spisminne)
Suomeksi toisella puolella Skyddsdonet för alla hem. 

YKE är en ny, revolutionerande produkt, på de s.k. spisvakternas område.
Den har ett dubbelt- skyddande system, som är unikt.
YKE är den enda produkt på spisvakternas område som regleras av, huru mycket energi spisens 
platta använder vid olika tillfällen. Om spisen ( plattan ) är kopplad till maximal energitillförsel 
( oftast antytt med 5 el. 6 ) är användningstiden kortare än om den är kopplad på 
medelenergitillförsel ( 3 – 4 ).
Innan Yke installeras i spisen, ställer man in den tid man önskar, när el-tillförseln till plattorna 
bryts. Vanligen bryter man strömmen efter 22 minuter vid maximal strömtillförsel ( fem och sex på 
regulatorn ) och efter 54 minuter vid medelenergitillförsel ( tre och fyra på regulatorn. ) Ettan och 
tvåan behöver i allmänhet inte brytas överhuvudtaget. Yke kan installeras i traditionella el-spisar 
likaväl som i spisar med keramisk platta, som också kan vara försedd med en steglös 
energiinstallation. Yke lämpar sig också för triangelkopplade el- system, som användes bl.a. i 
Sverige

Yke har funnits på; marknaden sedan 1993. Under de fjorton år som gått, 
har Yke Oy levererat ca 15,000 apparater. Yke spisvakterna har 

  funktionerat praktiskt taget klanderfritt.  Yke är en patenterad lösning 
och den tillverkas i Finland. Som ett exempel kan nämnas, att i de flesta 
av huvudstadsregionens åldringshus hör Yke till standardutrustningen. 
Men det är skäl att understryka, att en spisvakt är också en 

  trygghetsprodukt för bl.a familjer med barn eller egentligen i alla 
 hushåll.

     Montering plats

Men för att ytterligare öka säkerheten har den nu försetts med en identifierare , som fästes på 
väggen bakom spisen där den ser spisplattorna. Om spisplattan glömts på och är tom på 
köksattiraljer noterar identifieraren den snabbt ökade  värmen och stänger genast el-tillförseln.

Praktiskt exempel:
Du har satt potatisen i kastrullen och för att den skall snabbt börja koka ställer du elplattan på 6. 
YKE märker då att plattans effekt är mer än 1000 watt och att det återstår 16 min tills strömmen 
bryts, men om du omställer inställningen till 3 eller 4 genast när det börjar koka, är effekten 1000-
200 W och då ökas tiden automatiskt till 54 minuter. Om du dock glömmer potatisen och lämnar 
den att koka för sig själv, är det ingen panik, YKE bryter strömmen efter 54 minuter och då behöver 
du bara nollställa spisens alla knappar för att du igen skall kunna utnyttja spisens skyddstider. 
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