Poda FenceAlarm

De ingebouwde accu van Poda
FenceAlarm kan met het zonnepaneel SolarCharger (accessoire) worden opgeladen. Autonoom gedurende het gehele
jaar. Het alarm werkt bovendien op zowel 12V als 230V.

24 UUR BEWAKING VAN UW DIEREN
Poda FenceAlarm stuurt een bericht
naar uw mobiele telefoon wanneer
zich storingen op de elektrische omheining voordoen. Hierdoor kunt u
snel reageren en eventuele problemen voorkomen.
Gemakkelijk te installeren
Omdat het alarm een ingebouwde
simkaart heeft, zijn telefoonabonnementen, lange abonnementsperiodes en aansluitkosten verleden tijd.
Sluit het alarmkastje op de elektrische omheining aan, installeer een
app op uw mobiele telefoon en uw
alarm is klaar voor gebruik!

Betaal alleen voor wat u nodig
heeft
Zelfs zonder abonnement stuurt
Poda FenceAlarm u één keer per
etmaal een statusupdate. Met het
abonnement ‘Alarm+’ krijgt u voor
een bescheiden bedrag automatisch
een alarmmelding bij spanningsverlies en extra functies zoals een historisch overzicht van de prestaties
van de elektrische afrastering en
alarmmeldingen aan een onbeperkt
aantal ontvangers. Bij de aanschaf
is 12 maanden gratis ‘Alarm+’ inbegrepen.

Flexibel en veilig
Poda FenceAlarm werkt overal waar
mobiele dekking is. Het alarm werkt
zowel op 12V, 230V als op een ingebouwde oplaadbare accu met een
werkduur van 2 maanden. Voor het
opladen van de ingebouwde accu is
een zonnepaneel, de ‘SolarCharger’
(artikelnummer 19514), als accessoire verkrijgbaar. Ongeacht of u een
abonnement neemt, u krijgt automatisch bericht op uw mobiele telefoon wanneer de accu moet worden
opgeladen of wanneer het alarm
geen statusupdates meer stuurt.
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Technische specificaties
Afmetingen
HxBxD: 14,5x9,2x5,5 cm, excl. stekker en antenne.
Gewicht: 390 gram.
IP-klasse
Kan buiten worden gemonteerd. Stofdicht en spatwaterdicht in overeenstemming met IP65.
Stroomvoorziening
230V, 12V of ingebouwde oplaadbare accu.
230V-stroomvoorziening met bekabeling en leidingen met klemmen voor bijvoorbeeld externe 12V-accu worden meegeleverd.
Ingebouwde oplaadbare accu: Li-ion, type 18650, 3.7 V, 3,400 mAh. Werkduur is 2 maanden zonder opladen.
Oplader met zonnepaneel (SolarCharger) als accessoire verkrijgbaar.
Aansluiten op elektrische omheining.
De groene terminal wordt op een aarding aangesloten. Kabel met klem en aardpen worden meegeleverd.
De rode terminal wordt op de elektrische afrastering aangesloten. Kabel met klem wordt meegeleverd.
App en systeemeisen
De app My.Luda.Farm uit de Appstore of Google Play. Het besturingssysteem op uw smartphone dient Apple iOS 6 of
nieuwer / Android 5.1 of nieuwer te zijn.
U kunt ook de browser op uw computer gebruiken. Ga naar https://my.luda.farm en volg de instructies.
Functies met en zonder abonnement

Gratis

Alarm+ abonnement

Automatische alarmmeldingen

Nee

Ja

Aantal ontvangers

1

Onbeperkt

Historiek van prestaties van de
afrastering

Nee

Ja, 60 dageen

Statusupdate

1 keer per etmaal

Bij veranderingen in de spanning

Bericht bij dalende spanning

Ja

Ja

Artikelnummern
Poda FenceAlarm
Artikelnr. 19513
SolarCharger
Artikelnr. 19514
Neem voor informatie over de huidige prijzen van producten en het Alarm+ abonnement contact op met uw dichtstbijzijnde Poda-partner.
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