
4G PRO SMS STYRING
SMS-styring (Direkte 230VAC 6lslutning), Varenr. 50-030

Standart model, uden 6lbehør. 

Indhold I pakken:

1 stk. 4G PRO Styring (Box IP 67) 175x130x75mm. 

1 stk. Indbygget strømforsyning (Direkte 230VAC).

1 stk. Lille udvendig vinkel antenne. 

1 stk. Sim-kort medfølger i pakken 
(Det er ikke et krav at bruge medfølgende sim-kort)

4G PRO STYRING har den nyeste GSM teknologi, som betyder at den kan kobles op på 4G/3G/2G/ nettet.
Du kan bruge de fleste typer mobil operatører herunder Telenor, TDC, 3.dk og Telia.
Du har en styring som er fremtidssikret og som fungere, når 2G/3G nettet lukker på et tidspunktet.
Derudover har vi lavet nye forbedringer i form at større skrueklemmer og der er generelt mere plads til ind-og ud 
afgående kabler.

Tilbehør der kan tilsluttes:  
Plads til Batteri backup, indgange til to vand sensor eller to niveau vipper, indgange til to temperatur føler, 
Puls-indgang til en Vandmåler, indgang til en Ultralyds sensor (længde måler 25-500 cm). 
En 4-20mA indgang til bla. tryktransmitter (dybde 0-500 cm i septiktank el. pumpebrønd, 0-100%).

>>  TILBEHØR -> Se næste side   <<

4G PRO STYRING

Gratis support 
På telefon +45 7734 9045



4G PRO SMS STYRING (Varenr. 50-030)
2 digital indgange:
De 2 digital indgange, kan både sæ2es op 5l NC og NO funk5on. Når indgang kortslu2es 5l GND eller a>rydes 5l GND, afsendes 
SMS varsling max. 5 numre indkodet numre og en indkodet e-mailadresse.

Den tekst, som sendes ud via SMS i forbindelse med de to indgange og kan døbes eHer eget valg.
Er der 5lslu2et en vand-sensor, er det ideelt at modtage tekst Alarm ! Vand sensor ak5v eller Høj Vandstand i brønd.

Relæ udgange følger ak3vitet på indgange:
De to relæ udgange kan indkodes 5l at følge indgangene, således at når digital indgang kortslu2es 5l GND, vil relæ 1 tænde, ind5l 
indgang igen a>rydes. Bruges oHest 5l en ekstern sirene eller flash lys. En indbygget 5mer kan også ak5vere relæ i et antal minu2er.

Legtech har flere typer LED blink og lydgiver, velegnet 5l styringen f.eks. varenr. 30-037.

Første linje i SMS beskeden kaldes "Unitname” og kan ændres valgfrit. Det vil være oplagt at ændre teksten 5l forskellige navne, hvor 
styringen er placeret F.eks sted, vejnavn eller pumpe nr.

Anvendelse:
I praksis anvendes de digitale indgange oHest at overvåge udfald på andre elektriske installa5oner, herunder svigt på ven5la5on, fejl 
på pumper, som forårsager forhøjet vandstand i brønd, vand på gulv, udfald på varmeanlæg/pille fyr og strømsvigt.

Temperaturovervågning: 
Styringen kan 5lslu2es to ekstern temperatur føler, som monteres direkte på skrueklemmerækker.
Styringen er effek5v og præcis 5l temperaturovervågning, hvad enten temperaturen s5ger eller falder. Temperaturovervågning af 
f.eks. kølerum, fryserum, serverrum og sommerhus, 5l forebyggelse mod frostsprængninger i vandrør/gulvvarme. 
Temperaturområde fra –55 5l (+99) grader. Kan også beny2es 5l at holde øje med fremløbstemperatur på pille fyr eller anden 
varmekilde.

Termosta<unk3on:
Begge udgange kan reguleres automa5sk ud fra temperaturføler. 
Temperatur føler 1 kan styre relæ1 og Temperatur føler 2 kan styre relæ2.

2 Relæ-udgang:
Relæ-udgange er poten5alfri og kan styre en varmekilde eller lys via simple en sms beskeder.
(Både NO og NC, Belastning relæ-udgang Max. 230VAC/6A).
To styringer kan også snakke sammen, hvis man ønsker at hernstyre over store afstande.
En indgang på styring1 kan tænde en udgange på styring2.
Begge udgange har puls funk5on og og 5mer funk5on.

Markvanding funk3on:
Funk5oner 5l markvanding er integreret  i styringen.
Ved at sende en SMS besked med ”START" trækker relæ-udgang 1 i 1 sek. og SMS besked ”STOP" " trækker relæ-udgang 2 i 1 sek.

Ba@eri-backup:
Ved strømsvigt afsendes ”Power Off” og ”Power ON”, når strømmen kommer 5lbage igen. Endvidere afsendes SMS alarm, når ba2eri 
er ved at løbe tør. Ba2eri er ekstra 5lbehør.

SMS-Styringen er monteret i vandtæt box (IP 67), omgivet af gummimembran, samt forskruninger 5l ind-og udgående ledninger.

Gra3s Support:
Legtech yder gra5s support på telefon 7734 9045 5l indkodning af tekster og telefonnumre m.m. før eller eHer levering. 
Når styringen har kontakt 5l mobilne2et, kan vi hernstyre alle inds5llinger herfra.
Der medfølger sim-kort i alle pakken, som kan ak5veres herfra på 5-10 minu2er. Det er ikke at krav at beny2e medfølgende sim-kort.

Data 3l Web App:
Alle vores styringer kan aflevere data 5l vores Web App. Et effek5vt redskab 5l at skabe overblik over alle dine kunders Brønd el. 
temperatur alarmer. Det kræver et abonnement. Få bla. besked hvis en styring mister forbindelsen 5l mobil ne2et, grafer for 
temperatur og meget mere: h2ps://app.controller.dk

Ekstra informa5on
Link 5l leverandørproduktside
e-katalog

http://www.legtech.dk/shop/?search=30-037
http://www.controller.dk/
http://legtech.dk/katalog


TILBEHØR
Tilbehør, som kan 1lslu3es 4G PRO Styring

Gratis support 
På telefon +45 7734 9045

Sensor

Server-rum

BaXeri Backup (Besked ved strømsvigt) Varenr. 50-051
Temperatur føler m/4 m kabel Varenr. 50-050
GSM-Antenne (Rund), udendørs, m/5 m. kabel Varenr. 90-012
GSM-Antenne (Rund), udendørs, m/2 m. kabel Varenr. 90-013
GSM-Antenne (Aflang m. selvklæb), m/2 m. kabel Varenr. 90-011
Stor Niveau Vippe / Svømmer (Brønd), 5m kabel Varenr. 80-007
Vand Sensor [l små brønde m/4 meter kabel Varenr. 80-005
Vand-sensor kabel (Gulv) ,1-2mm vand Varenr. 80-005G2
Tryktransmi@er m/10m kabel  - 12V/4-20mA) Varenr. 80-013
Ultralyds måler (0-400 cm), m/1,5 meter kabel Varenr. 80-060
Træ pille sensor (føler [l Silo) Varenr. 50-055
Sirene +12-30VDC, Sirene / Flash  Varenr. 30-037

Køle-trailer

NYHED - Gulv sensor, Varenr. 50-005-G2
(Registrere 1-2mm vand på gulv)



Stor niveau vippe
Varenr. 80-007

Sirene/flash
Varenr. 30-037

Vand-sensor
(Små brønde 20cm -> )

Varenr. 80-005

ON/OFF Afbryder

TrykTransmi8er
Varenr. 80-013

TILSLUTNINGSDIAGRAM
4G PRO SMS STYRING

Pumpe

230VAC

Ultralyds måler
Afstand fra 25-350 cm


