SMS NIVEAU ALARM
SMS Niveau Alarm er Special udviklet til måle niveau af spildevand i brønd eller septiktank.
Du kan måle den præcise højde i septiktank og blive varslet med SMS og E-mail når din grænseværdi er opnået.
Medfølgende tryktransmitter placeres på bunden af septiktank og kan måle 0-5m2 (0-5000L)
Hvorfor måle med tryktransmitter:
Specielt i fedt og spildevands brønde, kan der opstå fedt kanter, som forhindre en alm. niveau vippe i at fungere.
Dette vil ikke kunne ske med en tryktransmitter.
SMS Niveau Alarm kan i alt tilsluttes en tryktransmitter og to niveau vipper samtidig.
Batteri-Model 50-026-B:
Styringen fås også i en batteri-model (50-026-B), som udelukkende kører på batteri i 2½-3 år på en opladning.
Den er i "sleep-mode" og vågner op f.eks en gang i døgnet og sender info omkring niveau.
Web-service login:
Du har mulighed for, at tilmelde vores web-Service abonnement, som giver et samlede overblik over niveau på alle
brønde og septiktanke.
BatteriBackup:
I styringen er indsat et batteri backup. Du får SMS varsling ved strømsvigt og når strømmen kommer igen.
Du kan indkode min/max grænseværdi fra 0-100% for tryktransmitter fra 0-5m2
Indhold i pakken:
1 x SMS-Styring i kabinet IP68 (170x130x80mm)
1 x Tryktransmitter m/5 meter kabel - Range: 0-5mH2O/12V/4-20mA
1 x Batteri Backup (Besked ved strømvigt)
1 x Rund ekstern GSM-antenne m/2 meter kabel
1 x Strømforsygning Indbygget (Direkte 230VAC tilslutning)
(Leveres med 1 meter blød 230V installationskabel, som går ud af forskruning)
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Tryktransmitter i rustfri stål
m/5 meter skærmet kabel
Pressure Range: 0~5mH2O
Overload Pressure: 200%F.S
Broken Pressure: 250%F.S
Accuracy: ±1%F.S
Working Temperature: -40℃~85℃
Output Singnal: 4~20mA
Power Supply: 12Vdc
Protection: IP68
Pressure Form: Gauge G
Compliant: CE, instrinsically safe E, explosion-proof D
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