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VAND SENSOR (Varenr. 80-005) 
Overvågning af Høj Vandstand i små rør, små brønde og septiktanke. 

 

 (IP68: Kontinuerlig nedsænkning) 

Denne vand sensor reagerer på 2cm vand. 
Søger du en vand sensor, som reagerer på kun få mm vand skal du vælge Varenr. 80-006 
 
Vand sensor 80-005 er udformet i en lille størrelse, kun 14mm i diameter. 
Det gule lod (Diameter 50mm) leveres med som standart,  
men kan undlades i mindre installationer. 
 
Denne vand sensor bruges oftest i våde installationer, lige fra små brønde, store brønde,  
elevator skakte og septiktanke m.m. 
Den erstatter i mange tilfælde niveau-vipper. 
 
I brønd eller septiktank hænger vand-sensor i ledningen på samme måde som en niveau-vippe. 
Når vandet kommer i høj niveau og rammer vand-sensor går den aktiv. 
  
  
Indhold i pakken: 
1 x Vand sensor (m/3 meter kabel, kan forlænges) 
1 x lod (gul), 200g vægt 
 
Vand sensor tilslutning:  
Rød ledning: +3-5VDC. 
Sort ledning: - (GND) 
Gul ledning: udgang, tilsluttes Dig1, Dig2 på SMS Styring (Se varenr. på styringer nederst på siden) 
                       (Udgangen, transistor udgang, Max. belastning 150mA)  
 
Hvad er fordelene med denne Vand føler: 

1. Vand sensor er en elektronisk sensor, sammenlignet med niveau vippe / Flyder / svømmer som er en mekaniske kontakt. 
2. Vand sensor er indstøbt, så der ikke trænge vand ind (IP68) 
3. Vand sensor skal ikke vende rundt for at kunne registrere høj vandstand. 
4. Vand sensor skal kun dyppes i 2cm vand for at gå aktiv. 
5. Den kan benyttes i små brønde eller rør på under 5cm i diameter. 

  
Tilslutning: 
Indtil videre er vand sensor udviklet til SMS Styringer, men kan også benyttes til at starte/stoppe pumpe med. 
Kan også bestilles specielt i en +12V eller +24V udgave, Kontakt Legtech Teknik Aps. 
 
 
Vand føler kan på nuværende tidspunkt tilsluttes SMS styring: 
4G PRO SMS Styring 50-029 
4G PRO SMS Styring 50-030 
4G PRO SMS Brønd Alarm 50-031 
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