
Gratis support 
På telefon +45 7734 9045

4G PRO SMS BRØND ALARM
Overvågning af Høj Vandstand i brønde eller sep6ktank

Varenr. 50-031

BRØND 1: 
Høj Vandstand

BRØND 1: 
Normal OK

BRØND 1: 
Strømsvigt

230 VAC

4G PRO BRØND ALARM

Komplet pakke bestående af:
1 stk. 4G PRO SMS STYRING i box (IP 67) - 175x130x75mm
1 stk. Indbygget strømforsyning (Direkte 230VAC)
1 stk. BaNeri backup, besked ved strømsvigt
1 stk. Stor niveau-vippe m/5 meter kabel
1 stk. Lille vinkel antenne (Mulighed for ekstern antenne)
1 stk. Dansk Quick vejledning, kom hurZg i gang.

(Fri support på telefon 7734 9045)

Adgang 4l Web App:
Overblik over alle boligforeningens eller kommunens Brønd alarmer.
Online liste med navn og placeringer over alle brønde på google maps.



4G PRO SMS BRØND ALARM (Varenr. 50-031)
4G PRO BRØND ALARM har den nyeste GSM teknologi og kan derfor både kobles op på 4G / 3G / 2G nettet.
Styringen findes selv den bedste dækning og forbinder sig til dette.

Det betyder at brønd alarm generelt har en bedre mobil dækning, isæt under et brønddæksel eller nede i en kælder.
Du har en brønd alarm, som er fremtidssikret et stykke ud i fremtiden, når 2G nettet lukker på et tidspunkt. 

Denne Brønd Alarm er det oplagte valg, hvis der er 230V i brønden.
Hvis der ikke er 230V i nærheden, anbefaler vi batteri model, varenr. 50-031B .

Komplet pakke bestående af:
1 x 4G PRO SMS Styring (Box IP 67) 175x130x80mm
1 x Indbygget strømforsyning (Direkte 230VAC), Incl. 1m blød 230V kabel medfølger)
1 x Lille vinkel antenne. Mulighed for tilslutning af ekstern antenne.
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

Den medfølgende kegleformet niveau-vippe har en god virkemåde og fungerer også i små brønd, ned til 30cm i diameter.
Den reagerer lige-så-snart den tilter, sammenlignet med andre billige niveau vippe.

Høj Vandstand / Normal vandstand: 
Du kan både modtage besked ved høj vandstand og besked ved normal niveau igen.
Ved høj niveau, er det oplagt at modtage en SMS varsling med teksten  ” Spildevand: Høj Vandstand” og ved lav niveau at modtage 
SMS tekst med ” Spildevand: Normal OK”. Det er nu valgfrit,  hvad der skal stå i de to tekster.
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.

Varsling lokalt på stedet med lyd eller blink:
Relæ-udgange kan bruges til sirene i form a lokalt varsling. Vi anbefaler sirene med blink, 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.

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

Gratis Support:
Legtech yder gratis support på telefon 7734 9045 til ændringer eller indkodning af tekster og telefonnumre m.m.

Web App:
Mulighed for eget login til Web App.
Overblik over alle boligforeningens eller kommunens Brønd alarmer.
Online liste med navn og placeringer over alle brønde på google maps.
Kommunikations tjek hver time. Er Brønd alarm online.
Kræver abonnement. 

Ekstra informagon

• Hent vores e-katalog eller få det med posten.

• Hvorfor vælge en Brønd Alarm fra Legtech Teknik Aps

• Referencer ->   Se hvem der bruger vores styringer  og hvordan !

https://controller.dk/datasheet/50-031B/50-031B_Datablad.pdf
https://www.legtech.dk/katalog/
https://controller.dk/Dokumenter/Hvorfor_Legtech.pdf
https://www.legtech.dk/referencer/


Stor niveau vippe
(Brønd diameter 30cm -> ) 

Varenr. 80-007

Sirene/flash
Varenr. 30-037

Vand-sensor 5l små brønde 
(Brønd diameter 10cm -> )

Varenr. 80-005

TILSLUTNINGSDIAGRAM
4G PRO SMS STYRING

Kontakt: ON/OFF a-ryder


