
SMS-styring med ekstern fugt-og temperatur sensor incl. Display 
Mål fugt og temperatur uden avanceret programmering. 
 
Med Legtech´s overvågningsudstyr kan du fjernovervåge fugt-og temperatur niveauet fra mobil-
telefon og du vil blive varslet på SMS besked eller e-mail, når målingerne er udenfor de grænse-
værdier du ønsker. Der kan både indkodes en minimum og maximum grænse værdi for både 
fugt-og temperatur sensor. 
 
Måle-område fugt-sensor: 10-98%RH, Nøjagtighed: +-2%RH 
Måle-område Temperatur-sensor: (-20ºC) - (+80ºC), Nøjagtighed: +-0,3ºC 
 
Du kan modtage E-mail rapport engang i døgnet eller tilmelde dig vores web-service abonnement, hvorfra du kan 
aflæse fugt-og temperatur kurver til videre dokumentation.  
 
Kommunikation: 
Indkodningen foregår via simple sms beskeder fra mobil.  
Når sim-kort er indsat og SMS styringen har kontakt med mobilnettet, vil Legtech support team kunne fjernstyre 
enhederne og vi er behjælpelig med at indkode indstillingerne for dig. 
 
Hvis Legtech har leveret styringen med sim-kort, skal styringen blot tilsluttes en stikkontakt. 
 
Op til 5 indkodet mobiltelefoner og en e-mail kan modtage Alarm varsling, når fugt-eller temperaturgrænse over-
skrides. Du kan når som helst modtages status fra styringen,  
ved at sendes en SMS besked med teksten: 1234 STATUS 
 
Ekstra temperatur indgange: 
Styringen har yderligere plads til to ekstra temperaturføler som kan overvåges uafhængig af hinanden. 
 
1 relæ-udgange: 
Relæ-udgangen er fortrukket til tænd/sluk af F.eks en affugter eller andet elektrisk udstyr. 
 
Rum-sensor: 
I bygninger under renovering kan det være aktuelt at placere en rum-sensor, til varsling for ubudne gæster. 
Rum-sensor kan slås til/fra via SMS beskeder: ALARM ON / ALARM OFF 
 
BatteriBackup:  
Er der tilsluttet batteri Backup, afsendes ”Power Off” ved strømsvigt og Power ON, når strømmen kommer tilbage. 
Endvidere modtager du alarm, når batteri er ved at løbe tør. 
 
Tilslutning: 
Leveres med Netadapter, direkte til stikkontakt. 
 
SMS-Styringen er monteret i vandtæt box (IP 66/67), omgivet af gummimembran, samt forskruninger til ind-og 
udgående ledninger. 
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