SMS STYRING
Standard model uden -lbehør
Varenr. 50-017
Komplet pakke bestående af:
1 stk. SMS styring i box (IP 67) - 190x100x75mm
1 stk. GSM vinkel antenne
1 stk. Netadapter 230VAC/12VDC/2A
1 stk. Sim-kort medfølger og kan aktiveres på et øjeblik.
(Det er ikke et krav, at benytte medfølgende sim-kort)

Skal styringen :lslu<es 230VAC direkte, så benyt varenr. 50-027 eller 50-030

Server rum

Varmestyring

Temperatur overvågning

Gratis support
På telefon +45 7734 9045

50-017 er udviklet med henblik på at gøre opsætningen nem og uden brug af PC.
Erfaring og informaAon fra el-installatører gennem 12 år er brugt Al at gøre styringen brugervenlig.
Mobilnet: 2G modul
- Se også vores nye serie af 4G PRO Styringer, varenr. 50-029, 50-030, 50-031, 50-033, 50-034, 50-035
Digital indgange:
Styringen har 2 digital indgange, med både NC og NO funkAon. Når indgang kortsluOes Al GND, afsendes SMS Al max. 5 mobilnumre en E-mail.
Den SMS tekst som afsendes, kan ændres præcis som du vil.
Er der AlsluOet en vand-sensor eller niveau-vippe, er det ideelt at modtage SMS med teksten ALARM ! SPILDEVANDS BRØND eller ALARM !
REGNVANDS BRØND. Se også model 50-019, som er incl. Niveau-vippe og baOeri backup.
Denne model kan også bruges Al markvanding. Den har start/stop funkAon indbygget og kan afsende SMS varsling i Alfælde af pumpestop.
Ved at sende en SMS besked med "start" giver det en puls på udgang 1 og SMS besked "stop" som giver en puls på relæ 2.
Det er også muligt at tænde/slukke de to relæ-udgange konstant eller i en givet Ad.
Digital puls indgang (Tæller):
Styringen har en enkelt puls indgang / tæller indgang. Anvendes Al vand-måler og kundetæller.
Der kan indsæOes min/max grænseværdier for, hvornår der sender SMS Alarm.
Derudover kan der måles over en Ad, antal min/Amer/dage.
Se også pakke løsning 4G PRO AQUA ALARM, Varenr. 50-034
Unitname:
Første linje i SMS besked (Unitname) kan ligeledes ændres. Det er oplagt at vide navnet for, hvor styringen er placeret F.eks vejnavn eller
pumpe brønd nr.
Relæ-udgang:
Styringen har to relæ-udgang (potenAalfri), hvorpå du kan styre varmekilde eller lys via en sms besked.
(Belastning relæ-udgang Max. 230VAC/6A).
Der er Amer funkAon, så du kan tænde/slukke udgange i en bestemt Ad (MinuOer/Amer).
Indgangene kan også tænde/slukke relæ-udgangene i en valgfri Ad.
Ba9eri Backup:
Styringen kan AlsluOes et baOeri backup inde i boksen. Du får SMS varsling ved strømsvigt og når strømmen kommer igen.
BaOeri backup, Varenr. 50-051, AO Varenr. 0985500065.
Søger du en styring, som kan køre på baOeri i 3-4 år, så kontakt Legtech.
Kommunika>on mellem to styringen:
To styringer kan også snakke sammen, hvis du ønsker at eernstyre over store afstande.
En indgang på styring1 kan tænde en udgange på styring2.
Temperaturovervågning:
Styringen kan AlsluOes max. to temperatur føler, som monteres direkte på skrueklemme i styringen.
Temperaturområde fra -55 Al (+99) grader. Temperaturføler, Varenr. 50-050
EﬀekAv og præcis Al temperaturovervågning, hvad enten temperaturen sAger eller falder.
Temperaturovervågning af f.eks. kølerum, fryserum, serverrum eller frostsikring i friAdshuse og sommerhuse.
Alle indkodet bruger modtager en SMS eller E-mail varsling.
Madvarer i fryse-og kølerum eller indhold i laboratorie udstyr sikres, hvis temperaturen sAger i forbindelse med defekt køleanlæg eller
strømahrydelser. Også eﬀekAv sikring mod frostspringning i vandrør i Alfælde af defekt varmepumpe eller varmeapparat.
Termostat funk>on:
SMS-styringen har indbygget termostat funkAon. Det betyder at de to relæ´er kan tænde og slukke automaAsk ud fra temperaturen.
Du indkoder nemt selv den ønskede temperatur værdier relæ-udgange skal reagere på.
Eksempel: sæOes min Al 23ºC og max Al 24ºC, så vil relæ tænde ved 23 grader og slukke igen ved 24 grader.
Overvågning af pille ovn/pille fyr:
Kan bruges Al at holde øje med pille-ovn, i Alfælde af ophobning af aske (Askestop) eller besked ved manglende træpiller.
Sensor Al træpiller silo/pille magasin, Varenr. 50-055
Hvorfor vælge en styring fra Legtech Teknik Aps:
Vores styringer er solidt forbundet mobil neOet og mister ikke forbindelsen, medmindre der er dårlig dækning.
Vi har taget højde for de små detaljer i sohwaren, som gør at vores styringer ikke kommer i en situaAon, hvor det bliver nødvendig at genstarte
den på et senere Adspunkt.
Som de få på marked, kan vores SMS Styring automaAsk genstarte, hvis GSM-modulet bliver påvirket af støj eller af andre årsager.
Det er også muligt at skime sim-kort, uden at genstarte SMS Styringen.
Engang i døgnet vil vores SMS Styringer lave et tjek, for at ﬁnde nye eller bedre mobil net i området.
Web Cloud PlaMorm:
Mulighed for eget login Al Export, data logning, graf på temperatur eller samlede overblik over ﬂere styringer og meget mere.
For yderligere informaAoner skriv Al info@legtech.dk eller ring på telefon +45 77349045.
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Tilbehør SMS styring
Temperaturovervågning og termostatfunktion:

SMS-styringen er skræddersyet til temperaturovervågning af f.eks kølerum,
fryserum eller serverrum og frostsikring af sommerhuse.
Temperatur område strækker sig fra -45 til (+99) grader.
To temperaturføler kan tilsluttes SMS Styring.
Temperatur føler, Varenr. 50-050
Begge Temperaturføler kan lave temperaturovervågning uafhængig af hinanden.
Der er indbygget termostatfunktion i styringen. Relæ-udgange tænder/slukker automatisk ud fra temperaturføler.

Overvågning af pillefyr, oliefyr eller halmballefyr og frostsikring af sommerhuse
Træ-pille sensor, Varenr. 50-055

Overvågning af høj vandstand i brønd, septiktank eller kælder

Med forskellige vand-sensor, niveau sensor og tryk-transmitter kan du modtage SMS
alarm varsling ved høj vand stand i brønd og aflæse niveau i septiktank eller forebygge
oversvømmelse i kælder.
Niveau Vippe (lille) / svømmer, 5m kabel
Niveau Vippe (Stor) / svømmer, 5m kabel
Vand-sensor (Små brønde, septiktanke), 3m kabel
Vand-sensor (Gulv), 3m kabel
Ultralyds måler (Cm), 3m kabel
Sirene med indbygget blitzlampe

Varenr.
Varenr.
Varenr.
Varenr.
Varenr.
Varenr.

80-009
80-007
80-005
80-005G1
80-060
80-005

Start/Stop Markvanding, SMS Varsling pumpe-stop og overvågning vandforbrug

Beskyt mod for høj vandforbrug. Holder øje og giver SMS varsling til din mobiltelefon hvis mængde overstiger dit maksimum

Batteri backup
Ved strømsvigt afsendes SMS varsling.

Varenr. 50-051

Antenne (Rund), kan fastspændes, med 2m kabel
Antenne (Rund), kan fastspændes, med 5m kabel

Varenr. 90-013
Varenr. 90-012

Antenne m/selvklæb, m/2 meter kabel

Varenr. 50-011

