
Gra$s support 
På telefon +45 7734 9045

Varenr. 50-033
Følg vandstanden 24/7 og få SMS varsling, når septiktank skal tømmes

Indsæt værdier for Start/stop af pumpe 

Funktioner:
• Relæ-udgang TÆNDER/SLUKKER pumpe ud fra Indkodet værdier for start/stop. 
• Aflæs løbende, hvor højt vandet står i septiktank eller pumpebrønd.
• Modtag SMS varsling, når niveau overskrider indkodet grænseværdi.
• Mulighed for login til web App. Logning af data. aflæsning og dokumentation.

Online liste med navn og placeringer over alle brønde på google maps.

4G PRO PUMPE STYRING OG NIVEAU ALARM
med tryktransmi-er

ALARM !
Høj Niveau 75%

ALARM !
Strømsvigt

ALARM !
Pumpe fejl

4G PRO PUMPE STYRING &
ALARM

230 VAC

Komplet pakke bestående af:
1 stk. 4G PRO PUMPE STYRING OG NIVEAU ALARM
1 stk. Indbygget strømforsyning (Direkte 230VAC).
1 stk TryktransmiZer m/10 meter kabel (Dybde 0-500cm)
1 stk. BaZeri-backup, besked ved strømsvigt. 
1 stk. GSM vinkel antenne. 1 stk. GSM vinkel antenne
1 stk. Dansk Quick vejledning, kom hur^g i gang.

(Fri support på telefon 7734 9045)

5cm dybde = 1%
1m dybde svare til 20%



4G PRO PUMPE STYRING & ALARM  (Varenr. 50-033)
4G PRO PUMPE STYRING & ALARM har den nyeste GSM teknologi og kan derfor både kobles op på 4G / 3G / 2G nettet.
Styringen finder selv den bedste dækning og forbinder sig til dette.
Du har en styring som er fremtidssikret et stykke ud i fremtiden, når 2G nettet lukker på et tidspunkt.

Indhold i pakken:
1 stk. 4G PRO PUMPE STYRING & ALARM (Box IP 67) 175x130x80mm
1 stk. Indbygget strømforsyning (Direkte 230VAC), incl. 1 meter blød 230V kabel.
1 stk. Batteri-backup, besked ved strømsvigt. 
1 stk. Lille vinkel antenne.
1 stk. Tryktransmitter m/10 meter kabel – Kan måle dybde fra 0-500cm 
1 stk. Sim-kort medfølger i pakken. Kan aktiveres på 5-10 minutter. Det er ikke at krav at bruge dette.
1 stk. Quick Brugervejledning (Dansk) + Gratis hjælp til indkodning på telefon 7734 9045

Styringen er klar til brug og tilsluttes direkte 230VAC.

Du kan fjernaflæse vandstand i pumpe brønd eller septiktank og der kan tilsluttes en pumpe, der TÆNDER/SLUKKER ud fra de 
indtastede værdier. Du kan løbende følge niveauet og planlægge tømning af septiktank for at undgå tømning i weekenderne.
Du kan se eksempler i databladet side 2.

Pumpen tilsluttes Relæ-udgang1 i boksen, max pumpe 1100w.
Hvis pumpen bruger mere end 1100w, skal der benyttes et mellemrelæ (kontaktor).

Tryktransmitter placeres på bundet af septiktank eller brønd. Det kan være en fordel at fastgøre den til en sten eller binde den fast, 
så den bliver på bunden.

SMS Varsling:
Du kan indkode min/max grænseværdier, for hvornår styringen skal sende SMS alarmer.
I tilfælde af pumpefejl vil vandstanden stige og du vil modtage SMS varsling, når grænseværdi overskrides. 

Der er endvidere mulighed for at tilslutte to ekstra vand sensor eller niveau vipper, som kan anvendes til omkringliggende brønde.

Tilslutning:
Styringen tilsluttes 230VAC direkte. Ved strømsvigt, vil der fortsat være +12V på +12V OUT  via batteri (Se tilslutningsdiagram).
Styringen er monteret i vandtæt box (IP 67), omgivet af gummimembran, samt forskruninger for ind-og udgående kabler. 
Kan placeres i hårdt belastede miljøer.

Gratis Support:
Legtech tilbyder gratis support til indkodning af styringen, på telefon 7734 9045.

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://www.legtech.dk/katalog/
https://controller.dk/Dokumenter/Hvorfor_Legtech.pdf
https://www.legtech.dk/referencer/


Gra4s support 
På telefon +45 7734 9045

Indhold af spildevand eller regnvand i septiktank eller pumpebrønd
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Eksempler med 6000L septiktank.
Når denne 6000L septiktank er fuld, vil tryktransmitter måle ca. 28%, 
som svare til ca. 140cm.

SMS Styringen aflæses i % og indkodningen er i %. 
5cm svare til 1% eller 1m dybde svare til 20%

5500 cm

4G PRO PUMPE STYRING OG NIVEAU ALARM
med tryktransmi-er,  0-500cm dybde



Stor niveau vippe
Varenr. 80-007

Sirene/flash
Varenr. 30-037

Vand-sensor
Varenr. 80-005

TILSLUTNINGSDIAGRAM
4G PRO SMS STYRING

TrykTransmitter
Varenr. 80-013

Kontakt: Tænd/Sluk Styring

230VAC

Ved strømsvigt, vil der fortsat være 
+12V på +12V OUT  via ba<eri. 


