
4G PRO SMS BRØND ALARM (Varenr. 50-031)
Overvågning af Høj Vandstand i brønde og septiktanke.

4G PRO model har den nyeste GSM teknologi og kan derfor både kobles op på 4G/3G/2G nettet.

Det betyder at styringen generelt har en bedre mobil dækning, isæt under et brønddæksel eller nede i en kælder.
Du har en styring som er fremtidssikret et stykke ud i fremtiden.

Der er nye forbedringer i form at større skrueklemmer og der er generelt mere plads til ind-og udadgående kabler.

Komplet pakke bestående af:
1 x 4G PRO SMS Styring (Box IP 67) 175x130x80mm
1 x Indbygget strømforsyning (Direkte 230VAC), Incl. 1m blød kabel medfølger)
1 x GSM Antenne Ekstern m/2 meter Coax kabel
1 x Stor niveau vippe m/5 meter kabel
1 x Batteri-backup, monteret i boksen (Besked ved strømsvigt)
1 x Sim-kort indlagt i pakken, som kan aktiveret på 10 minutter. 
1 x Quick Brugervejledning (Dansk) + Gratis hjælp til indkodning på telefon 7734 9045

Høj Vandstand / Normal vandstand:
Ved høj vandstand, afsendes SMS varsling eller E-mail, hvis der F.eks. er fejl på pumper, som forårsager forhøjet 
vandstand i brønd.

Der kan tilsluttes i alt to vand-sensor, som kan overvåge to brønde i samme område.
Styringen har to digital indgange Dig1/Dig2, hvorpå der kan tilsluttes forskellige typer vand-sensor. 
Når indgang kortsluttes med GND (-), afsendes SMS til indkodet numre.
Op til 5 indkodet mobiltelefoner og en e-mail kan indkodes til at modtage Alarm varsling.

Alle vores styringer kan tilkobles Vores Cloud server app.controller.dk , som giver dig overblik over alle dine kunders 
Brønd alarmer. Det kræver et abonnement. Få bla. besked hvis en styring ikke er online mere, indsæt mobilnumre/e-mail 
og meget mere.

SMS tekster:
Styringen kan indkodes med to forskellige tekster, til hver digital indgang.
F.eks. Høj vandstand (Spildevandsbrønd) og Høj vandstand (Regnvandsbrønd).

Derudover kan der indkodes en top tekst, som vi kalder UNITNAME.
F.eks navnet på gaden, hvor brønden ligger eller navnet på bygning eller firmanavn m.m.

Lokal varsling med lys eller lydgiver:
Styringen er udstyret med 2 relæ-udgange, som vil gå ON, når indgange aktiveres.
Når indgange afbrydes igen, vil relæ-udgange gå OFF igen. Mulighed for timerfunktion på relæ-udgange et antal minutter  
eller flere timer. Således at personer lokalt på stedet også bliver varslet.

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

Batteri-backup er indbygget i boksen:
Ved strømsvigt afsendes ”Power Off” og ”Power ON”, når strømmen kommer tilbage igen. Endvidere afsendes SMS 
alarm, når batteri er ved at løbe tør.

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

Gra$s Support:
Styringen er kodet på forhånd, men Legtech yder gratis support på telefon 7734 9045 til ændringer eller indkodning af 
tekster og telefonnumre m.m.

NYHED: 
Er du Kloakmester og ønsker overblik over et større antal sep6ktanke eller brønde, kan vi 6lbyde login 6l WEB APP.
Generelt overblik over niveau, besked hvis en styring falder af mobilneAet, sta6s6k, indkodning for varsling både SMS og E-mail og 
meget mere. 

Ekstra informa6on
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Link 6l leverandørproduktside
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http://www.legtech.dk/shop/?search=30-037
http://controller.dk/datasheet/50-031/Datablad_50-031.pdf
http://www.controller.dk/
http://legtech.dk/katalog

