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Poda SMS Alarm

Poda SMS Alarm biedt u de moge-
lijkheid snel te reageren wanneer 
zich storingen op de elektrische 
omheining voordoen of vandalisme 
wordt gepleegd. Hierdoor wordt 
voorkomen dat de dieren ontsnap-
pen en bij ongelukken betrokken 
raken. Bij een dalende spanning op 
de omheining wordt onmiddellijk 
een sms en/of e-mail gestuurd.

Gemakkelijk te installeren en te 
gebruiken
Poda SMS Alarm is gemakkelijk 
te installeren en te gebruiken. De 
telecommunicatieverbinding is in 
het systeem ingebouwd. U bedient 
heel eenvoudig alles zelf vanaf uw 
eigen pc via internet. Verbind enkel 
de kabels met de elektrische om-
heining en uw alarm is klaar voor 
gebruik! De alarmbox werkt op 
batterijen, dus u kunt hem overal 
gebruiken zonder aan de stroom-

voorziening te denken. De alarm-
melding kan naar maximaal vijf 
verschillende personen verstuurd 
worden.

Geen telefoonabonnement!
Omdat het alarm zonder SIM-kaart 
en telefoonabonnement werkt, 
zijn telefoonabonnementen, lange 
abonnementsperioden en aansluit-
kosten verleden tijd. 

Betaal alleen voor de periode 
die u kiest!
U kiest zelf op uw pc wanneer het 
alarm in bedrijf moet zijn. U be-
taalt dus alleen voor de periode 
waarin u een alarm nodig heeft – 
bijvoorbeeld in de zomer of andere 
tijdelijke situaties.

Extra alarmfunctie
Poda SMS Alarm heeft een extra 
alarmfunctie. Het alarm kan bij-

voorbeeld op een vlottercontact in 
een drinkbak worden aangesloten 
en een melding sturen als het wa-
ter bijna op is. U kunt het alarm 
ook gebruiken voor het beveiligen 
van uw waardevolle dieren – voor-
al in afgelegen gebieden, waar het 
niet mogelijk is constant toezicht 
te houden. Poda SMS Alarm kan 
op een contact in de poort worden 
aangesloten en zal een melding 
sturen zodra een onbevoegde de 
poort naar de stal of weide opent. 

Ook financieel is Poda SMS Alarm 
een sterk alternatief voor ande-
re alarminstallaties op de markt. 
Neem voor informatie over de 
huidige prijzen contact op met uw 
dichtstbijzijnde Poda-leverancier.
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Technische specificaties
Afmetingen
HxBxD: 12x12x6 cm
Gewicht: 490 gram

Stroomvoorziening
3 stuks AA lithiumbatterijen  –  1,5 volt (worden meege-

leverd). Door de lithiumbatterijen werkt het alarm ook bij 

vorst. Poda SMS Alarm stuurt automatisch bericht wan-

neer de batterijen verwisseld moeten worden.

Aansluiten op elektrische omheining
Linker terminal (’Ground’) wordt op een aarding aangesloten 

(aardepen, niet meegeleverd).

Rechter schroefterminal (’Fence’) wordt op het schrikdraad 

aangesloten.

Poda SMS Alarm meet het voltage op de elektrische 
omheining en geeft een alarm wanneer de spanning onder 
het ingestelde alarmniveau daalt. De grenswaarde is vooraf 
ingesteld op 2.500 volt. Na het aansluiten op de omhei-
ning kunt u op uw pc de hoogte van de spanning op de 
omheining volgen en zelf een alarmwaarde vaststellen die 
bij de betreffende omheining past.

Aansluiten op extra alarmfunctie
De set kleine terminals in het midden kan op een extern 

contact worden aangesloten (niet meegeleverd). 

Het contact van het type ’potentiaalvrij, digitaal’ moet in 

de normale toestand gesloten zijn (’normally closed’, n.c.) 

en het alarm zal zodoende reageren wanneer het circuit 

geopend wordt.

Bedrijfsduur
U kunt kiezen uit 1, 3, 6, 12 of 24 maanden.

Het beheren gebeurt vanaf uw eigen pc via een 

gebruikersportaal.

Aantal ontvangers
Berichten en alarmmeldingen kunnen aan maximaal vijf 

personen tegelijk worden gestuurd.

Aansluiten op 
aarding

Poda SMS Alarm,
van voren gezien

Aansluiten op schrik-
draad

Extra set terminals die 
bijvoorbeeld op een contact 
van een poort of drinkbak 
kan worden aangesloten

Poda SMS Alarm,
van onderen gezien
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