
4G PRO AQUA ALARM (DIREKTE 230VAC)  Varenr. 50-034

SMS AQUA ALARM registrerer alt forbrugsvand, der løber igennem en vand-måler. Når du kender husstandens eller ejendommens 
gennemsnitlige forbrug, kan vi indsætte grænseværdier for overforbrug. 

SMS AQUA er Special udviklet til at forebygge eller beskytte mod for høj eller lav vandforbrug. 
SMS Aqua Alarm holder øje med vandmåleren og giver SMS og email varsling, hvis mængde overstiger maksimum eller minimum.

Personer som har adgang til styringen eller vores web app. eller PC, kan se grafer og se total forbrug for både dag, uge, måned og år. 
Alle informationer gemmes og kan downloades til senere dokumentation.

Anvendelsesmuligheder: 
SMS Aqua Alarm anvendes i Boligforeninger, ejendomsselskaber, offentlige institutioner, produktionsvirksomheder og landbrug, 
hvor der bruges store mængder vand hver dag.
Også byggepladser har gavn af målingerne, hvis der sker lækager på midlertidige vandinstallation.

Motorventil lukker for vandet:
Når en grænseværdi overskrides, tænder relæ-udgang på styringen. Er der tilsluttet en motorventil på relæ-udgang, lukkes der for
vandet. Udgang kan også benyttes til en sirene/blink, så personer bliver varslet lokalt på stedet.
Motorventil kan åbnes igen via en SMS besked eller lokalt på stedet.

Opsætning:
Ud over grænseværdi min/max, kan der indkodes en tid for, hvor meget vand der må løbe igennem vandmåler. 
Hvis F.eks maximum sættes til 2000 Liter og tiden sættes til 1 time, så vil alarmen udløses, hvis der er løbet 2000 igennem på en 
time.

SMS Aqua Alarm bruges også til vedligeholdelse og service af maskiner.
Et stor antal af vores installationer er opsat på restauranter og hoteller til at overvåge kaffemaskiner og ismaskiner i barområde og 
industriopvaskemaskiner.
Når et kalk-eller vand filter skal udskiftes efter gennemløb af  8000-10000 L vand, afsendes E-mail eller SMS til service firma, som 
planlægger deres rute for service eller udskiftning af filter.

Lav vandforbrug:
Det kan også være et problem, hvis der bruges for lidt vand F.eks ved et defekt vandingsanlæg til plantevægge. Til det formål er det 
vigtig at planterne får den rette mængde vand døgnet rundt.

Gratis Support:
Legtech tilbyder gratis support på telefon 7734 9045 til indkodning af styringen før eller efter levering.

Tilslutning:
Enheden tilsluttes 230VAC direkte. 
SMS AQUA ALARM er monteret i vandtæt box (IP 66/67), omgivet af gummimembran, samt forskruninger for ind-og udgående 
kabler. Kan placeres i hårdt belastede miljøer, herunder køretøjer, kældere og udendørsarealer.

BatteriBackup:
Ved strømsvigt afsendes "Power Off" og Power ON, når strømmen kommer tilbage. Endvidere afsendes alarm varsling, når batteri er 
ved at løbe tør. F.eks når HFI-relæ slukker ved lynnedslag eller under storm. 

Indhold i pakken:
1 x 4G PRO AQUA ALARM (Box IP 67) 170x130x80mm
1 x Indbygget strømforsyning (Direkte 230VAC)
1 x koldvandsmåler m/puls-udgang, forbundet til styringen.
1 x Forskruning, ½” Nippel, ¾” Oml. Messing, sæt)
1 x GSM vinkel antenne
1 x Batteri-backup, besked ved strømsvigt.
1 x Dansk Quick Vejledning (Kom hurtig igang)
1 x Sim-kort, medfølger i pakken og kan aktiveres på 10 minutter.

Ekstra information
Datablad
Link til leverandørproduktside
e-katalog

Vi beny(e to typer godkende koldvandsmåler, a7ængig af forbrug fra 5-20 m3/h

http://controller.dk/datasheet/50-034/SMS_Aqua_Alarm_50-034.pdf
http://www.controller.dk/
http://legtech.dk/katalog

