
Pumpestyring, overvågning af kloakvand, regnvand og forbrugsvand

Forebyg lækage, oversvømmelse og vandspild 

SMS Brønd & Vand Alarmer
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SMS BRØND ALARM 
Overvågning af Høj Vandstand i brønde eller septiktank

Komplet pakke bestående af:

✓ 4G PRO BRØND ALARM,  Boks (IP 67) - 175x130x80mm

✓ Indbygget strømforsyning (Direkte 230VAC). 

✓ Batteri-backup, Indbygget i boksen (Besked ved strømsvigt).

✓ GSM-Antenne, m/2 meter kabel.

✓ Stor Niveau vippe (blå) m/5 meter kabel.

✓ Sim-kort medfølger i pakken. 

✓ Mulighed for tilmelding på online web-platform.

- Overblik, overvågning og position af antal Brønd Alarmer.

- Du får besked, hvis en Brønd Alarm går offline el. ikke virker.

230 VAC

Ekstra niveau vippeel. vand-sensor
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SMS BRØND ALARM

ALARM !
Høj Vandstand

ALARM !
Strømsvigt

ALARM !
Pumpestop

Varenr. 50-019
SMS Brønd Alarm 2G (Direkte 230VAC)

Varenr. 50-019B
SMS Brønd Alarm 2G (Batteri model, 3-5 år) 

Varenr. 50-031
4G PRO Brønd Alarm 4G (Direkte 230VAC)

Varenr. 50-031B
4G PRO Brønd Alarm 4G (Batteri model, 3-4 år) 

Mest solgte

Tilslutning Sirene/Blink

Varenr. 30-037 



HVORFOR VÆLGE 4G PRO BRØND ALARM

Høj vandstand / Normal vandstand.

Stigende vandstand i brønd skyldes oftest pumpe fejl eller strømsvigt.
I flere tilfælde skyldes det også skybrud, fordi pumpen er underdimensioneret og 
måske ikke kan følge med.

Ved høj vandstand, afsendes SMS varsling til 1-5 mobilnumre.
I 2022 bliver det muligt at indkode flere e-mail adresser.
Der kan tilsluttes i alt to niveau vipper / vand sensor og en tryktransmitter 4-20mA.

Batteri backup medfølger
I tilfælde af strømsvigt vil den lokale varmemester/pedel få SMS og E-mail varsling 
også hvis brønden er i høj vandstand.

Gratis support på telefon 7734 9045

Alle indstillinger fra styringen kan fjernstyres fra Legtech Teknik.
Vi sidder klar til at indkode styringer alle hverdage fra 9-16. på telefon 7734 9045.

Ved at bruge vores service, kan du udnytte tiden på montering og give din kunde 
en tilfredsstillende service.

Nyeste alarm på 4G nettet 
Vores 4G PRO BRØND ALARM har den nyeste GSM teknologi.
Fordelene betyder, at den både kan kobles op på 4G/3G/2G nettet.

Modulet finder automatisk den bedste dækning i området og forbinder sig til 
dette.
En gang i døgnet tjekker modulet, om der er nye eller bedre GSM net i 
området.

Generelt har 4G en bedre mobil dækning i byområderne, især under et 
brønddæksel eller nede i en kælder.

Især mange kælderrum i storbyerne har dårlig 2G dækning og med vores 4G 
PRO Brønd Alarm undgår du udfordringer med kommunikationen.

- Du har en styring som er fremtidssikret et stykke ud i fremtiden.

Få SMS og E-mail varsling ved 
høj vandstand i kloak, brønd eller 
ved pumpestop og strømsvigt.

Få SMS og E-mail varsling ved 
pumpe svigt og høj vandstand i 
regnvands bassin.

Få SMS og E-mail varsling i 
forbindelse med strømsvigt på 
byggeplads, der kan betyde 
pumpestop i regnvandsbrønde.

Få SMS og E-mail varsling fra 
sommerhuset, når septiktank 
næsten er fuld. 

Support på telefon +45 7734 9045



SMS VAND & BRØND ALARM 
Overvågning af høj vandstand i små regnvandsbrønde

Komplet pakke bestående af:

✓ 4G PRO VAND & BRØND ALARM,  Boks (IP 67) - 175x130x80mm

✓ Indbygget strømforsyning (Direkte 230VAC). 

✓ Batteri-backup, Indbygget i boksen (Besked ved strømsvigt).

✓ GSM-Antenne, m/2 meter kabel.

✓ Vand sensor m/4 meter kabel (Kan forlænges)

✓ Sim-kort medfølger i pakken. 

✓ Mulighed for tilmelding på online web-platform.

- Overblik, overvågning og position af antal Brønd Alarmer.

- Du får besked, hvis en Brønd Alarm går offline el. ikke virker.

230 VAC

Ekstra niveau vippeel. vand-sensor
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ALARM !
Høj Vandstand

ALARM !
Strømsvigt

ALARM !
Pumpestop

SMS BRØND ALARM

Varenr. 50-018
SMS Vand Alarm / 2G (Direkte 230VAC)

Varenr. 50-18B
SMS Vand & Alarm / 2G (Batteri model, 3-5 år)

Varenr. 50-032
4G PRO Vand Alarm (Direkte 230VAC)

Varenr. 50-032B
4G PRO Vand Alarm (Direkte 230VAC) (Batteri model, 3-4 år)



ALARM fra SMÅ REGNSVANDS BRØNDE,
LÆKAGE I SKIB/HUSBÅD og GULV AREALER

I små brønde kan det være en udfordring at 
benytte en niveau vippe, da den kræver 
mere plads til at vende rundt på. Der er 
også større chance for at den kan sidde fast.

Som et alternativ tilbyder vi en vand-sensor 
m/lod, der ligesom niveau vippe hænger i 
ledningen. Den kræver blot 3 cm vand, før 
den giver udslag.

Fås også i en model til anvendelse på gulv i 
kælderrum, husbåde eller elevatorskakte. 
Giver udslag, når vand rammer orange vand 
kabel. 4 forskellige typer sensor, som 
dækker alle behov.

Reagerer på 3 cm vand
Varenr.80-005 Reagerer -> når vand rammer orange kabel 

Batteri-model: 5-7 års batteri levetid.
Varenr. 80-004

Vand  kabel m/indbygget Leak detector.

Reagerer -> når vand rammer orange kabel.

- Kan forlænges med 10m vand kabel.

Varenr. 80-005-G2

Få SMS og E-mail varsling ved 
høj vandstand i lille regnvands-
brønd eller ved pumpestop og 
strømsvigt.

Få SMS og E-mail varsling ved 
udsivning af vand eller læk fra 
vandrør i krybekælder og 
elevatorskakt.

Opdag vandindtrængning i husbåd 
eller lystbåde som ligger stille i en 
længere periode, F.eks om 
vinteren i lystbådehavn. 

Få SMS og E-mail varsling ved 
vand på gulv i forbindelse med  
en tilstoppet kloak eller rist i 
vaskerum og andre vådrum.

Leak detector m/Vand sensor kabel
Reagerer -> når vand rammer orange kabel.
Tilslutning: 12-24VDC, med Buzzer lyd og led Blink
Med potentialfri relæ-udgang til PLC el. andet.
- Vand kabel max. 10 meter.

Varenr. 80-005-G3

Support på telefon +45 7734 9045



SMS AQUA ALARM 
Overvågning af vandforbrug og lækage på vandrør

Komplet pakke bestående af:

✓ 4G PRO AQUA ALARM,  Boks (IP 67) - 175x130x80mm

✓ Indbygget strømforsyning (Direkte 230VAC). 

✓ Batteri-backup, Indbygget i boksen (Besked ved strømsvigt)

✓ Koldvandsmåler 2,5 m3/time eller 10 m3/time, incl. datakabel 2m.

✓ Også mulighed for tilslutning af både Brønd -og gulv vandsensor.

✓ Sim-kort medfølger i pakken. 

✓ Mulighed for login til web-platform.
- Overblik vandforbrug, time/dag/år
- Få besked, hvis  Aqua Alarm går offline el. ikke virker.

230 VAC
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SMS AQUA ALARM

Aflæs kurve på webplatform.

Statestik: 
Aflæs, på hvilke tidspunkter 
der er højest forbrug i løbet en 
dag/ uge/måned.

Motorventil:  Åben/luk

Varenr. 50-034
4G PRO AQUAQ ALARM 
(Direkte 230VAC)

ALARM !
Høj Vandforbrug

ALARM !
Strømsvigt

ALARM !
Lav Vandforbrug



Kampen imod vandskader med SMS AQUA Alarm

Sikring af vandinstallationer på 
byggepladser, tilhørende bygninger 
og håndværker skurvogn.

Opdag lægkager om natten på vand 
installationer, som oftest er 
midlertidig udført på byggepladser.

En vandhane til betonblander som 
ikke er blevet slukket efter fyraften.

Boligforeninger, ejendomsselskaber 
og offentlig institutioner:

Opdag overdrevet vandforbrug i 
forbindelse med lækage.

Overvåg vandmåler forbrug.

Opdag, hvis der er overdrevet 
forbrug på vandinstallationen.

Lækage på nedgravet vandrør:

Overvågning af forbrugsvands-
installation i boligforeninger og 
sommerhuse.

Forebyg vandspild og 
oversvømmelse. 

SMS AQUA ALARM registrerer alt forbrugsvand, der løber igennem en vand-
måler. Når du kender husstandens eller ejendommens gennemsnitlige forbrug, 
kan vi indsætte grænseværdier for overforbrug. 
Måler vi et ekstra højt niveau om natten, kan det også skyldes en lækage på 
vandrør.

Årsagen til en vandskade kan tit forbindes med et utæt vandrør fra en 
vandinstallation.
Det sker oftest på grund af menneskelige misforståelser eller fejl på 
rørinstallation. En lækage sker tit i et nedgravet vand forsynings rør eller 
lækage fra en vandinstallation i vaskekælder, krybekælder eller kælderrum, hvor 
der sjældent er personer tilstede.

Rent drikkevand er kostbart og en knap ressource. Derfor skal vi forsøge at 
passe godt på den. Det er noget vi kan blive bedre til, for hvert år sker der 
omkring 100.000 vandskader og det koster enorme summer at rydde op og har 
store menneskelige omkostninger, når det ikke opdages i tide.

I løbet af en dag eller nat vil der med stor sandsynlighed være et eller flere 
tidspunkter, hvor der er nul vandforbrug. 

Hvis der er stort flow 24 timer i træk, er der stor sandsynlighed for et læk på 
vandrør. Det er i hvert fald vigtigt at reagere på denne faktor.

For lidt vand også være kritisk, hvis det bruges i forbindelse med et 
vandingsanlæg til plantevæg eller drikkevand til dyr.

SMS Aqua Alarm bruges også til vedligeholdelse og service af maskiner.
Et stor antal af vores installationer er opsat på restauranter og hoteller til at 
overvåge kaffemaskiner og ismaskiner i barområde og industriopvaskemaskiner.

Når et kalk-eller vand filter skal udskiftes efter gennemløb af  8000-10000 L vand, 
afsendes E-mail eller SMS til service firma, som planlægger deres rute for service 
eller udskiftning af filter.

Support på telefon +45 7734 9045



SMS PUMPE STYRING & NIVEAU ALARM 

Automatisk start/stop af pumpe og overvågning af lav/høj niveau 

230 VAC
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4G PRO PUMPESTYING 

& NIVEAU ALARM

Med tryktransmitter
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Komplet pakke bestående af:

✓ 4G PRO PUMPE STYRING & NIVEAU ALARM,  Boks (IP 67) - 175x130x80mm

✓ Indbygget strømforsyning (Direkte 230VAC). 

✓ Batteri-backup, Indbygget i boksen. (Besked ved strømsvigt)

✓ TrykTransmitter (0~5mH2O, 4-20mA) m/10 meter kabel

✓ Indgange til to niveau vipper eller vand sensor. 

✓ GSM-Antenne, m/2 meter kabel.

✓ Sim-kort medfølger i pakken og kan aktiveres på 5-10 minutter.

✓ Mulighed for tilmelding på online web-platform.

- Dokumentation: Overblik, aflæsning og statistik.
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Mål præcis niveau med Tryktransmitter. Op til 5 meter dyb i en brønd eller septiktank.
Tryktransmitter fastgøres på bunden af brønd eller septiktank. 

ALARM !
Høj Niveau 65%

ALARM !
Strømsvigt

ALARM !
Pumpe fejl

Stop pumpe

Start pumpe

100 %

40 %

0 %

65%

5%

Send SMS Varsling

5
 m

e
te

r

Varenumre:
4G PRO PUMPE STYRING OG ALARM
(Direkte 230VAC)  - Varenr. 50-033



SMS HIGH ALARM (batteri model) 
Højdemåler til affaldscontainer, silo, vandtank, olietank 

eller måling af havvandsspejl f.eks. i lystbådehavn.

Komplet pakke bestående af:

✓ 4G PRO HIGH ALARM,  Boks (IP 67) - 150x100x45mm

✓ Radar indbygget i kabinet (Måler fra 0-400cm)

✓ Litium batteri 8A (levetid 2-3 år, på fuldopladet batteri)

✓ Mulighed for login til online web-platform.

- Se liste med vejnavne, adresser der skal overvåges.

Support på telefon +45 7734 9045

Jeg skal tømmes nu !WEB CLOUD
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230VAC model, Varenr. 50-035

Batteri model, Varenr. 50-036

Affaldssystem



Data fra Brønd, Septiktank eller affaldscontainer kan være guld værd.

Planlægning i forbindelse med tømning, kræver information fra de enkelte 
installationer.
Data om stigende niveau i brønd eller affaldscontainer giver mulighed for at 
planlægge tømning uden for weekenderne. 

Mange hus –eller sommerhusejer kender sikkert PRISEN fra et besøg fra Kloak 
slamsugeren en sen aften eller i weekenden. 

Det koster som regel ekstra, når kloakmester kommer på besøg i weekenden eller 
om aftenen. Hos flere kloakmestre bliver det faktisk næsten tre gange dyrere, når du 
hyrer ham eller hende efter kl. 15.

Med tryktransmitter eller radar sensor er det muligt at følge niveau løbende og 
planlægge tømning fra flere septiktanke.

Grænseværdierne kan sættes forskelligt på de enkelte styringer.
Fra web platform, kan aflæsninger danne grundlag for rettidigt tømning.

En SMS niveau alarm kan også anvendes uden brug af web platform.
Den kan fungere selvstændigt og afgive direkte SMS varsling ved et bestemt niveau.

Vi giver VVS montøren support fra start til slut.

Alle indstillinger fra styringen kan fjernstyres fra Legtech.
Vi sidder klar til at indkode styringer alle hverdage fra kl. 9-16 på telefon 7734 
9045.

Ved at bruge vores support, skal du ikke bruge tid på sim-kort og tekniske 
manualer.
Brug tiden på det du er god til og giv din kunde en tilfredsstillende service.

Sim-kort medfølger i alle pakker:
Der medfølger Sim-kort i alle pakker, som kan aktiveres og virker efter 5-15 
minutter. Legtech sørger for oprettelse af abonnement til slutbruger, hvad 
enten det er til en privat bruger, en virksomhed eller offentlig institution.

Det er ikke et krav at benytte medfølgende sim-kort.

- Vi benytter Telenor, TDC og Telia net og prisen er ca. 35 kr. excl. Moms  pr. 
måned, incl. forbrug. Opstart 120 kr. excl. moms (Engangsomkostning).

Adgang til vores Web Cloud Platform er ca. 46 kr. excl. moms, pr. måned, pr. 
styring.

Følg niveau i septiktank i sommer-
huset og planlæg tømning i god 
tid. Få SMS og E-mail varsling før 
fuld tank. Besked ved strømsvigt. 

Følg niveau i regnvandsbassin.
Få SMS og E-mail varsling ved 
pumpe svigt,  høj vandstand og
besked ved strømsvigt 

Følg niveau i træ pille silo eller 
korn silo. Få SMS og E-mail 
varsling ved lav el. høj niveau. 
Besked ved strømsvigt.

Få SMS og E-mail varsling når 
affaldsbeholder, næsten er fuld 
eller tjek niveau løbende.

Besked ved strømsvigt.
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SMS Markvanding
Start / Stop pumpe. Overvågning af pumpe stop, lækage på vandrør eller lav vand forsyning.

Komplet pakke bestående af:

✓ SMS Markvanding,  Boks (IP 67) - 175x130x80mm

✓ Indbygget strømforsyning (Direkte 230VAC). 

✓ Batteri-backup, Indbygget i boksen (Besked ved strømsvigt)

✓ GSM-Antenne, m/2 meter kabel.

✓ To digital alarm indgange til niveau vippe eller vand sensor.

✓ Indgange til to temperaturfølere, en tryktransmitter eller tryk sensor (Alarm ved trykfald) 

✓ Mulighed for tilmelding på online web-platform.

- Overblik, overvågning af vand niveau, temperatur og fugt el. tryk time/dag/år

230 VAC

SMS START

SMS STOP

PUMPE FEJL

SMS Markvanding

Alarm Indgange til pumpe 
fejl el. niveau vippe

Varenr. 50-030
4G PRO SMS Styring
(Direkte 230VAC)

Varenr. 50-020 og 50-027
SMS MARKVANDING (2G)
(Direkte 230VAC)

Indgange til temperatur 
& fugt måler

Lav vandstand

Support på telefon +45 7734 9045

Indgang til tryk sensor



Hjælpemidler til landbrug og gartnerier
Fjernstyring af vandingsanlæg og overvågning af pumpe og vand niveau.

Med en simpel SMS med START eller STOP, er du i gang med at styre pumpen.

Kræver ikke en PC til opsætningen.

Vores SMS Markvanding indeholder de fleste funktioner som benyttes til et 
vandingsanlæg. Det betyder, at du som montør ikke skal bruge sparsom tid og kræfter 
på at programmere styringen. Det kræver ikke en PC med software for at ændre 
funktionerne. Alle funktioner, herunder tekster og mobilnumre kan ændres via simple 
SMS kommandoer.

Gratis support på telefon 7734 9045

Alle indstillinger fra styringen kan fjernstyres fra Legtech Teknik.
Vi sidder klar til at indkode styringer alle hverdage fra 9-16 på telefon 7734 9045.
Ved at bruge vores service, kan du udnytte tiden på montering og give din kunde en 
tilfredsstillende service. 

Nyeste styring på 4G nettet.
Med vores 4G styring er du fremtidssikret et stykke tid ud i fremtiden, sammenlignet 
med de traditionelle 2G styringer som stadig er udbredt på det danske marked.

For lidt vand:
Ved manglende vand eller pumpe fejl afsendes SMS varsling til 1-5 mobilnumre 
og E-mail.

Derudover kan der tilsluttes to niveau vipper eller vand sensor + en 
tryktransmitter eller en tryk sensor, som registrerer trykfald på vandforsyning i 
forbindelse med lækage på vandrør.

Der er endvidere plads til to temperatur følere og en fugt sensor.
Ved at indtaste min/max grænseværdier for SMS alarmer, kan du være på forkant. 
Ved høje temperaturer i forbindelse med hedebølge, kan det være ekstra vigtigt 
at måle fugtighed/temperatur og der er mulighed for at automatisere vindues 
åbning i drivhuse eller varsle, hvis der er nedbrud på andre maskiner. 

Batteri backup medfølger

Det er vigtig at få varsling ved strømsvigt, da pumpestop kan resultere i 
manglende vanding.

Du kan når som helst forespørge på en SMS rapport fra styringen med alle 
informationer eller tilmelde vores webplatform hvor alle logninger, herunder 
grafer m.m. er tilgængelige.

Start og stop vandingsanlæg fra 
mobiltelefon. 
Følg niveau i pumpebrønd. 
Få SMS og E-mail varsling ved 
pumpe fejl og strømsvigt. 

Hold øje med temperaturen og 
fugtigheden i drivhus.
Mulighed for export af logning.
Besked ved strømsvigt 

Åben vinduerne eller modtag 
SMS varsling når temperaturen 
bliver for høj i drivhus.
Besked ved strømsvigt.

Få SMS og E-mail varsling når 
Regnvandsbeholder er lav niveau. 
Se status på det aktuelle niveau 
direkte på telefon eller hent 
dokumentation fra webplatform.
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SMS Temperatur Alarm
Temperatur -og fugt overvågning i køle, fryse-og serverrum

Komplet pakke bestående af:

✓ SMS Temperaturalarm,  Boks (IP 67) - 175x130x80mm

✓ Indbygget strømforsyning (Direkte 230VAC). 

✓ Batteri-backup, Indbygget i boksen (Besked ved strømsvigt)

✓ GSM-Antenne, lille vinkel antenne.

✓ To temperatur følere m/3m kabel (Kan forlænges).

✓ Mulighed for tilslutning af fugt sensor på 4G PRO model.

✓ Mulighed for tilmelding på online web-platform.

- Overblik, kurve/graf over temperaturer time/dag/år.
230 VAC

Temperaturområde:

+100℃ - (-55)

Varenr. 50-030
4G PRO SMS MARKVANDING
(Direkte 230VAC)

Varenr. 50-027
SMS MARKVANDING (2G)
(Direkte 230VAC)

ALARM!

High Temperatur (28℃)

ALARM!

Lov Temperatur (6 ℃)

Varenr. 50-021
SMS Temperatur Alarm (2G)
(Direkte 230VAC)

Varenr. 50-030
4G PRO Styring (4G)
(Direkte 230VAC)

SMS Temperatur Alarm

ALARM !
Strømsvigt

Tilslutning Sirene/Blink

Varenr. 30-037 

Support på telefon +45 7734 9045



De traditional styringer på 2G nettet:

Varenr. 50-017 SMS STYRING 2G,  Standart u/tilbehør,  incl. Strøm netadapter 12V/230VAC (Direkte Stikkontakt)

Varenr. 50-027 SMS STYRING 2G, Standart (Direkte 230VAC), incl. Batteri-backup, lille vinkel antenne

Varenr. 50-018 SMS VAND ALARM 2G, (Direkte 230VAC), incl. Batteri-backup, vand-sensor, ekstern flad antenne m. 2 kabel

Varenr. 50-019 SMS BRØND ALARM 2G (Direkte 230VAC), incl. Batteri-backup, niveau vippe, ekstern (flad) antenne m. 2 kabel

Varenr. 50-019B SMS BRØND ALARM 2G (Batteri Model, levetid 2-4 år), 230V oplader, niveau vippe, ekstern flad antenne m.2 kabel

Varenr. 50-020 SMS Markvanding (Direkte 230VAC), incl. Batteri-backup, ekstern flad antenne m. 2 kabel

Ny serie af 4G PRO Styringer:

Varenr. 50-030 4G PRO SMS STYRING  u/tilbehør (Direkte 230VAC), lille vinkel antenne

Varenr. 50-031 4G PRO BRØND ALARM (Direkte 230VAC), incl. Batteri-backup, niveau vippe, ekstern flad antenne m/2m kabel

Varenr. 50-032 4G PRO SMS VAND ALARM 4G (Direkte 230VAC), incl. Batteri-backup, vand-sensor, ekstern flad antenne m/2m kabel

Varenr. 50-033 4G PRO PUMPE STYRING & NIVEAU ALARM (Direkte 230VAC), incl. Batteri-backup, Tryktransmitter m/5m kabel, flad antenne

Varenr. 50-034 4G PRO AQUA ALARM (Direkte 230VAC), incl. Vand-måler m/puls udgang, batteri-backup, lille vinkel antenne

Varenr. 50-035 4G PRO HIGH ALARM (Direkte 230VAC), incl. Radar sensor, Batteri-backup, ekstern flad antenne m/2m kabel

Varenr. 50-036 4G PRO HIGH ALARM (Batteri model), incl. Radar sensor, batteri 8A (levetid 2-3 år, på fuldopladet batteri)

Varenumre på alle SMS Styringer Scan QR-kode med 
dit mobil kamera og 
se datablad på alle 
produkter.

Se alle datablade på www.legtech.dk/infoSpørg på prisliste, skriv til salg@legtech.dk

Support på telefon +45 7734 9045
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Batteri Backup  (Besked ved strømsvigt) Varenr. 50-051 

Temperatur føler (Temperaturovervågning) Varenr. 50-050

Vand Sensor (Små brønde, septiktank) Varenr. 80-005

Vand Sensor (Gulv, 2-3 mm vand) Varenr. 80-006

Leak detector kabel (når vand rammer kabel) Varenr. 80-005G2

Leak detector (når vand rammer kabel) Varenr. 80-005G3

Vand kabel (Orange), (når vand rammer kabel) Varenr. 80-058

GSM-Antenne (Aflang m. selvklæb), m/2 m. kabel Varenr. 90-011

GSM-Antenne (Rund), udendørs, m/5 m. kabel Varenr. 90-012

GSM-Antenne (Rund), udendørs, m/2 m. kabel Varenr. 90-013

Niveau Vippe (Stor) Varenr. 80-007

Niveau Vippe (Lille) Varenr. 80-009

Radar i septiktank (25-500 Cm) m/3 meter kabel Varenr. 80-060

Fugt sensor  (Output 4-20mA) Varenr. 80-061

Træ pille sensor (føler til Silo) Varenr. 50-055

Sirene +12-30DC, Lyd og blink Varenr. 30-037

Varenumre på tilbehør Scan QR-kode med 
dit mobil kamera og 
se datablad på alle 
produkter.

Fugt måler 

varenr. 80-061



Varenr. 50-030
4G PRO SMS MARKVANDING
(Direkte 230VAC)

Varenr. 50-027
SMS MARKVANDING (2G)
(Direkte 230VAC)
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Fra BRØND ALARM til Web cloud server

WEB CLOUD

Muligheder med Web Cloud Platform

✓ GSM Online tjek 24/7-> Kommunikations tjek. Er du stadig online.

✓ Overblik over boligforeningens eller en kommunes Brønd alarmer.

✓ Online liste med navn, adresse og placeringer over alle styringer og brønde på google maps. 

✓ Aflæsning af niveau fra tryktransmitter brønd / Septiktank / samletank.

✓ Aflæsning af radar. Den aktuelle højde (Ca.) i brønd / Septiktank / samletank.

✓ Temperatur overvågning: Aflæsning af kurve, graf og export fra fryse –og kølerum.

✓ Overvågning af vand forbrug fra vandmåler og export af værdier for dag, uge, måned og år.

SMS BRØND 

ALARM



Funktioner på webplatform

Brønd Alarm

Eksempel: Enheder som er Online eller offline

Når en brønd alarm er forbundet til vores webservice, bliver der holdt øje med den 24/7.

Skulle en styring gå offline på grund af mistet mobilnet, strømsvigt, hærværk eller fejl i styringen, 
vil vi registrere fejlen og kontakte den lokale varmemester/pedel, VVS montør eller direkte til 
privat bruger.

En boligforening eller kommune kan på nuværende tidspunkt få eget login, til at følge et antal 
vand-og brønd alarmer. Det giver et stort overblik, at se dem online og hvor de er installeret. 
Hver enkelt enhed er navngivet og kan aflæses på en liste med dato/klokkeslæt, for sidste 
registreret kommunikation.

Nye funktioner på webplatform udført i 2021:

✓ Export fil og udskrivning af kurver for temperatur, fugt, tryktransmitter og ultralys sensor.
✓ Aflæsning af data fra Radar måler (cm).
✓ Aflæsning af niveau for tryktransmitter (%) fra F.eks septiktank, samletank.

I 2022 bliver webplatformen udvidet med flere funktioner herunder:

Mulighed for, at kunder selv kan indkode mobil numre og e-mail adresser for alarmer.          

Aflæsning og overblik over alle styringer på webkort (Eksempel til højre).

Udvidet dag/nat overvågning for vandmålers vandforbrug.

Support på telefon +45 7734 9045

Brønd Alarm

Brønd Alarm

Brønd Alarm

Brønd Alarm

Brønd Alarm

Brønd Alarm

Brønd Alarm

Brønd Alarm
Brønd Alarm



”Værd at vide”
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Sim-kort medfølger i alle pakker:
Der medfølger Sim-kort i alle pakker, som kan aktiveres og 
virker efter 5-15 minutter.
Legtech Teknik sørger for oprettelsen af abonnement til 
slutbruger, hvad enten det er til en privat bruger, en 
virksomhed eller offentlig institution.

- Vi benytter Telenor og TDC og Telia nettet og prisen er 
ca. 35 kr. excl. Moms  pr. måned, incl. forbrug. 
Det er ikke et krav, at bruge medfølgende sim-kort.

Samarbejde med VVS, Kloak mester og elinstallatør: 
Hos Legtech Teknik arbejder vi tæt med kloak mestre, VVS -og 
EL virksomheder som installerer vores vand-og brønd alarmer til 
sikring i bygninger og ejendomme rundt omkring i Danmark.

Hvert år producerer vi mellem 1300-1500 styringer og vand 
sensorer. Størstedelen af dem benyttes til overvågning af 
pumpebrønde og forebyggelse af vandskader. 

Ved at koble SMS Brønd alarm op til vores Cloud server, kan vi 
holde øje med, at alle installerede enheder er fungerer og er 
online 24/7.
Det er vigtig at få besked, hvis f.eks.en brønd Alarm af en eller 
anden årsag går offline, så vigtige  beskeder ikke mistes.

Hvornår lukker 2G nettet ?
De fleste GSM/SMS styringer på det danske marked bruger 
stadig 2G.
Hvornår 2G nettet lukker ned, ved vi ikke med sikkerhed endnu, 
men fra forskellige kilder, så starter udfasningen af 2G nettet i 
2025.”

Skal du bruge en styring som er fremtidssikret et stykke ud i 
fremtiden, så vælg vores 4G PRO model.

Hvorfor vælge en styring fra Legtech Teknik:
Vores styringer er solidt forbundet til GSM nettet og mister ikke 
forbindelsen til nettet, medmindre der er dårlig dækning.

Vi har taget højde for de små detaljer i softwaren, som gør at 
vores styringer ikke kommer i en situation, hvor det bliver 
nødvendig at genstarte den på et senere tidspunkt.

Som de få på markedet, kan vores SMS Styring automatisk 
genstarte, hvis GSM-modulet bliver påvirket af støj eller af 
andre årsager. Det er også muligt at skifte sim-kort, uden at 
genstarte SMS Styringen.

En gang i døgnet vil vores SMS Styringer lave et tjek, for 
at finde nye eller bedre mobil net i området.

Med Vores nye Serie af 4G PRO Styringer, kan vi garantere en 
SMS Styring, som fungere et stykke ud i fremtiden, 
sammenlignet med styringer på 2G nettet.



Samarbejdspartner

Brødrene Dahl

Support på telefon +45 7734 9045



Få Vores trykte katalog med posten

Scan QR-kode med dit mobil kamera og udfyld 
adresse oplysninger 

Høj Vands Alarm – uden sms modul, Varenr. 50-028
Med buzzer sirene, Led blink, 

Batteri backup
og strømforsyning til stikkontakt. 

Leak Detector m/Vand kabel, Varenr. 50-005-G3

Registrere 1-2mm vand på gulv
Med 50cm vand kabel, buzzer sirene, Led blink,

potentialfri relæ-udgang, for tilslutning af andet udstyr.
Tilslutning: +12-24V DC

Legtech Teknik Aps ✫ Gersehaven 17 ✫ 3320  Skævinge ✫ info@legtech.dk ✫ Telefon +45 7745 9045 


