
 

 
Legtech Teknik Aps -  Gersehaven 17 -  DK-3320  Skævinge, 

Phone: +45 7734 9045 – www.legtech.dk - info@legtech.dk 

 

Quick vejledning  
4G PRO SMS BRØND ALARM  

Med Niveau-Vippe 
 

 
Find den udvidet brugervejledning på www.legtech.dk/info 
 
Start med at tjekke…. om du kan komme i kontakt med styringen, ved at sende en SMS med teksten:    1234 STATUS 

 
Når du sender SMS beskeder til styringen, så vil den bekræfte kommandoen med en retur SMS. 
Altså kun,  hvis den modtager en rigtig kommando. Husk mellemrum ifølge eksemplerne. 
Det er lige meget om du bruger store eller små bogstaver eller en blanding. 
 
SMS kommando, hvis du vil ændre alarm tekster. 
Du kan ændre den SMS alarm teksten der sendes afsted, når dig1 eller dig2 kortsluttes til GND eller brydes fra GND. 
 
Vi tager nu udgangspunkt i dig1 (Input1): 
Du kan indkode en tekst for NO (Når dig1 kortsluttes til GND).       KOMMANDO:  1234 input1 text1 Høj Vandstand 
Du kan indkode en tekst for NC (Når dig1 brydes fra GND)           KOMMANDO:  1234 input1 text0 Normal OK  
….Tekst -> max. 16 tegn. 
 
Du kan også  indkode en ekstra tekst. Denne tekst ligger foran tekst1 og tekst0. Denne tekst kalder vi  ”name” 
Vi har på forhånd indkodet ”name” teksten til BRØND 1.           KOMMANDO:  1234 input1 name BRØND 1  
 
Når Dig1 kortsluttes med GND afsendes SMS besked -> BRØND 1: Høj Vandstand. Når Dig1 brydes fra GND afsendes SMS -> BRØND 1: 
Normal OK 
 
Det samme er gældende for Dig2 (Input2), brug i stedet for et 2-tal i kommandoen.  
Vi har på forhånd indkodet input2 name til BRØND 2. 
 
Hvis du ønsker at stoppe SMS alarmerne, sendes KOMMANDO: 1234 input1 off og 1234 input2 off
   
UNITNAME teksten: 
Ovenover alarm teksten (text1/text0) har vi en yderligere tekst, som vi kalder UNITNAME.  
Denne tekst repræsenterer navnet på din brønd alarm eller hvor den er placeret. 
Som standart er den indkodet til 4G PRO BRØND ALARM ->  KOMMANDO:  1234 unitname 4G PRO 
BRØND ALARM 
 
…. UNITNAME tekst, dog max. 25 tegn 
 
Der kan Indkodes op til 5 mobilnumre. 
Eksempel: 
KOMMANDO:  1234 phone1 +4512345678             Indkodes phone1 igen, vil den overskrive sidst indkodet nr. 
KOMMANDO:  1234 phone2 +4542368400 Slet nr. 1:  1234 phone1 RESET  (Husk ”RESET” med stort) 
 
Hvis du vil tjekke de numre som er indkodet, brug:  KOMMANDO:  1234 phone? 
 
Når du tester brønd alarm, skal du huske på, at der skal gå min. 30 sekunder imellem at du aktivere niveau vippe, til den sætte i normal 
tilstand igen. 
SMS styringen tillader nemlig kun, at sende en sms ud hver 30. sekund. Det kan dog ændres med kommando NOALARM, se kommando 
liste i den udvidet brugervejledning. Men i normal praksis vil fungerer det fint med 30. sekunder. Det er en ekstra sikker for, at du ikke 
at blive spammet, hvis noget skulle gå galt. 
 
Batteri backup test: 
Sluk for 230VAC og tjek at blå LED stadig lyser. Tjek også at i modtager SMS omkring ”power off”     
            
 
Overblik over alle Brønd alarmer med Web App:  
Er du Kloakmester eller boligadministrator og ønsker overblik over et større antal septiktanke eller brønde på google kort,  
kan vi tilbyde login til WEB APP: https://app.controller.dk 
Få e-mail besked, hvis en brønd alarm fejler eller mister forbindelsen til mobilnettet. Opsæt E-mail varsling og meget mere. 

Ring til Legtech på telefon 7734 9045, så koder vi styringen for dig.  


