Poda FenceAlarm

Poda FenceAlarmens indbyggede batteri kan oplades med
solpanelet SolarCharger (ekstraudstyr). Alarmen kan desuden drives med både 12V og
230V.

PASSER PÅ DINE DYR DØGNET RUNDT
Poda FenceAlarm sender en besked til din mobiltelefon, hvis
elhegnet svigter. Det giver dig
mulighed for at reagere hurtigt,
så dine dyr ikke slipper ud.
Nem at installere
Alarmen har indbygget SIMkort, så du slipper for teleselskaber, oprettelsesgebyrer og lange
bindingsperioder. Tilslut alarmboksen til el-hegnet og installér
en app på din mobil - så er alarmen klar til brug!
Betal kun for dét, du har brug for
Selv uden abonnement giver

Poda FenceAlarm dig en statusopdatering en gang i døgnet.
Med abonnementet ”Alarm+” får
du for et beskedent beløb automatisk alarm ved spændingsfald, foruden ekstra funktioner
såsom historik over el-hegnets
ydelse og alarmbeskeder til et
ubegrænset antal modtagere. 12
måneders gratis ”Alarm+” er inkluderet i prisen.
Fleksibelt og sikkert
Poda FenceAlarm virker overalt,
hvor der er GSM-dækning. Alarmen kan både drives med 12V,
230V og et indbygget, genopla-

deligt batteri, der kan drive alarmen i ca. 2 måneder.
Som tilbehør fås desuden et solpanel, ”SolarCharger” (varenummer 19514), der oplader det indbyggede batteri.
Uanset valg af abonnement får
du automatisk en besked på
mobilen, når batteriet behøver
opladning eller hvis alarmen ophører med at sende statusopdateringer.
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Tekniske specifikationer
Dimensioner
HxBxD: 14,5x9,2x5,5 cm, ekskl. stik og antenne.
Vægt: 390 gram
IP-klassificering
Kan monteres udendørs. Tåler støv og vand iht. IP65.
Strømforsyning
230V, 12V eller indbygget, genopladeligt batteri.
230V strømforsyning med tilledning samt tilledninger med klemmer til f.eks. eksternt 12V batteri medfølger.
Indbygget, genopladeligt batteri: Li-ion, type 18650, 3.7 V, 3,400 mAh. Driftstiden er 2 måneder uden opladning.
Oplader med solpanel (SolarCharger) fås som ekstraudstyr.
Tilslutning til elhegn
Den grønne terminal tilsluttes en jordforbindelse. Kabel med klemme samt jordspyd medfølger.
Den røde terminal tilsluttes el-hegnet. Kabel med klemme medfølger.
App og systemkrav
Appen My.Luda.Farm fra Appstore eller Google Play. Operativsystemet på din smartphone skal være Apple iOS 6 eller
nyere / Android 5.1 eller nyere.
Du kan også anvende browseren på din computer. Gå til https://my.luda.farm og følg instruktionerne.
Funktioner med og uden abonnement

Gratis

Alarm+ abonnement

Automatiske alarmer

Nej

Ja

Antal modtagere

1

Ubegrænset

Historik over hegnets ydelse

Nej

Ja, 60 dage

Statusopdatering

1 gang i døgnet

Ved spændingsændringer

Varsel for lavt batteriniveau

Ja

Ja

Varenumre
Poda FenceAlarm
Varenr. 19513
SolarCharger
Varenr. 19514
Kontakt dit Poda-center for aktuelle priser på produkter og Alarm+ abonnement
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