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ÖVERVAKAR DINA DJUR DYGNET RUNT

v219

Poda FenceAlarm övervakar ditt 
elstängsel dygnet runt och skick-
ar ett meddelande till din mobil 
vid driftstörningar. (Förutsätter 
GSM-täckning) SIM-kortet är 
inbyggt och du hanterar alarmet 
enkelt via tillhörande app. 

Enkelt att installera
Larmet har inbyggt SIM-kort, så 
det är ej nödvändigt med bin-
dande telefonabonnemang. An-
slut larmboxen till elstängslet 
och installera därefter tillhöran-
de app på din mobil - och larmet 
är klart för användning!

Betala bara för det du behöver
Även utan abonnemang ger 
Poda FenceAlarm dig en status-
uppdatering en gång per dygn. 
Med ”Alarm+”-abonnemanget 
får du utöver automatiskt larm 
vid spänningsfall, dessutom ex-
tra funktioner, som elstängslets 
prestandahistorik och larmmed-
delanden till ett obegränsat an-
tal mottagare. De första 12 må-
naderna ingår abonnemanget 
Alarm+ utan kostnad.

Flexibelt och säkert
Poda FenceAlarm fungerar över-
allt där det finns GSM-täckning. 

Larmet kan drivas med både 12 
V, 230 V och ett inbyggt ladd-
ningsbart batteri, som kan driva 
larmet i ca 2 månader. 

Som tillbehör finns även en sol-
panel, ”SolarCharger” (artikel-
nummer 19514), som laddar det 
inbyggda batteriet. 

Oavsett val av abonnemang tar 
du automatiskt emot ett med-
delande per telefon när batteriet 
behöver laddas eller om stäng-
selsvakten slutar skicka status-
uppdateringar.

Poda FenceAlarmens inbyggda 
batteri kan laddas med solpa-
nelen SolarCharger (extraut-
rustning). Larmet kan dessut-
om drivas med både 12 V och 
230 V.
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Tekniska specifikationer

Varunummer

Kontakta ditt Poda-center för aktuella priser på produkter och ”Alarm+”-abonnemang 

Dimensioner

exklusive kontakt och antenn.

Vikt: 390 g

IP-klassificering

Kan monteras utomhus. Tål damm och vatten i enlighet med IP65

Strömförsörjning

230 V, 12 V eller inbyggt, laddningsbart batteri.

230 V strömförsörjning med kablar samt kablar med klämmor för ex. externt batteri på 12 V medföljer.

Inbyggt laddningsbart batteri: Li-ion, typ 18650, 3,7 V, 3,400 mAh. Driftstiden är 2 månader utan laddning.

Laddare med solpanel (SolarCharger) finns som extrautrustning.

Anslutning till elstängsel

Den gröna terminalen ansluts till en jordning. Kabel med klämma och jordspett ingår.

Den röda terminalen ansluts till elstängslet. Kabel med klämma medföljer.

App och systemkrav

Appen My.Luda.Farm från Appstore eller Google Play. Operativsystemet på din smartphone måste vara Apple iOS 6 

eller senare/Android 5.1 eller senare. Du kan också använda webbläsaren på datorn. Gå till https://my.luda.farm och följ 

instruktionerna.

Funktioner med Gratis och betalande abonnemanget Alarm+

Gratis Alarm+ abonnemang 

Automatiska larm Nej Ja

Antal mottagare 1 Obegränsat

Stängslets prestandahistorik Nej Ja, 60 dagar

Statusuppdatering 1 gång per dygn Vid spänningsändringar

Varning vid låg batterinivå Ja Ja


