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SMS AQUA ALARM (DIREKTE 230VAC)  Varenr. 50-025 
 
SMS AQUA er Special udviklet til at forebygge eller beskytte mod for høj eller lav vandforbrug.  
SMS Aqua Alarm holder øje med vandmåleren og giver SMS varsling til din mobiltelefon eller E-mail, hvis mængde overstiger dit 
maksimum eller minimum. 
 
Magnetventil lukker for vandet: 
Når en grænseværdi overskrides, tænder relæ-udgang på styringen. Denne udgang kan enten tilsluttes en magnetventil som lukker 
for vandet eller tilsluttes en sirene/blink, så personer bliver varslet lokalt på stedet. 
 
Opsætning: 
Du indkoder dine egne grænseværdier for, hvornår SMS varsling skal afsendes. 
Du kan vælge om målingerne skal foregå inden for en bestem tid. 
Ud over grænseværdi min/max, kan der indkodes en tid for, hvor meget vand der må løbe igennem vandmåler.  
Hvis F.eks maximum sættes til 2000 Liter og tiden sættes til 1 time, så vil alarmen udløses, hvis der er løbet 2000 igennem på under 
en time.  
 
Formål:  
SMS Aqua Alarm er effektiv i produktionsvirksomheder eller landbrug, hvor der bruges store mængder vand. 
Også på byggepladser, hvor mange  personer bruger vandforsyninger til forskellige formål. 
 
Høj Vandforbrug: 
Vi bliver ofte kontaktet af VVS virksomheder i forbindelse med kunder,  private sommerhuse ejer der pludselig får en ekstra 
vandregning på 20.000-40.000 kr. da de ikke har opdaget en lækage på vandrør. 
Det er oftest huse og andre bygninger, der efterlades i længere perioder, som er udsat for den type defekter. 
 
I restaurant branchen bruges SMS AQUA ALARM give service folk besked, når en opvaskemaskine eller kaffemaskine skal have 
eftersyn, når der er gennemløbet 5000-8000 liter vand, når vandfilter skal skiftes. 
 
Lav vandforbrug: 
Det kan også være et problem, hvis der bruges for lidt vand F.eks  ved et defekt vandingsanlæg til plantevægge. Til det formål er 
det vigtig at planterne får den rette mængde vand døgnet rundt. 
   
Opsætning: 
Alle kommandoer til enheden sendes med simple SMS beskeder, det betyder at du altid kan fjernstyre indstillingerne, hvad enten 
SMS-Styringen er placeret i udlandet eller et køretøj. 
 
Gratis Support: 
Legtech tilbyder gratis support på telefon 7734 9045 til indkodning af styringen før eller efter levering. 
  
Tilslutning: 
Enheden tilsluttes 230VAC direkte.  
SMS AQUA ALARM er monteret i vandtæt box (IP 66/67), omgivet af gummimembran, samt forskruninger for ind-og udgående 
kabler. Kan placeres i hårdt belastede miljøer, herunder køretøjer, kældere og udendørsarealer. 
  
BatteriBackup: 
Ved strømsvigt afsendes "Power Off" og Power ON, når strømmen kommer tilbage. Endvidere modtager du alarm når batteri er 
ved at løbe tør. F.eks når HFI-relæ slukker ved lynnedslag eller under storm.  
  
Indhold i pakken: 
1 x SMS-Styring (Box IP 67) 170x130x80mm 
1 x Indbygget strømforsyning (Direkte 230VAC) 
1 x koldvandsmåler m/puls-udgang, forbundet til styringen. 
1 x Forskruning, ½” Nippel, ¾” Oml. Messing, sæt) 
1 x GSM vinkel antenne 
1 x Batteri-backup, besked ved strømsvigt. 
1 x Dansk Quick Vejledning (Kom hurtig igang) 
1 x Sim-kort, medfølger i pakken og kan aktiveres på 10 minutter. 
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