STYRINGER
OG ALARMER

En niveaustyret alarm i en tank er en sikkerhed for, at du får besked ved uønsket væskestigning med ofte uhyre store udgifter til følge.
Styringer

3 GSM-modul

SeptiClean styringer, SP1 og SP3, giver

alarm, der desuden giver ejeren mulig

GSM-moduler benyttes ofte på steder,

ejeren mulighed for at udnytte pumpen i

hed for at tilslutte f.eks. et GSM-modul

hvor der er risiko for, at hverken den

f.eks. bundfældningstanken eller pumpe

eller CTS-system.

akustiske eller visuelle alarm vil blive

brønden på den mest hensigtsmæssige

bemærket, f.eks. i sommerhuse, afsides

og økonomiske måde. Ved hjælp af et

Alarm

beliggende pumpestationer, eller på ste

elektrisk signal fra niveauvippen, der er

SeptiClean alarmer, SA1 og SA2 eller

der, hvor en oversvømmelse vil resultere

placeret i tank eller brønd, starter styr

VARI Niveaualarm kan anvendes til alle

i skader på bygninger eller andet, og

ingen for pumpen. Herefter vil pumpen

former for tanke, brønde mv., hvor en

dermed medføre meget store udgifter.

så køre i en given periode, der er fastsat

oversvømmelse vil medføre ødelæggelse

GSM-modulet forbindes til en alarm eller

forud. På denne måde kan man optimere

på bygninger, risiko for forurening, hygi-

SP3 styringen via et potentialfri relæ på

mængden af det vand, der pumpes ud,

ejnemæssige problemer mv., og dermed

alarmen/SP3. Ved en alarmsituation vil

og dermed undgå for mange pumpestar

betyde meget store udgifter. De nævnte

GSM-modulet sende en SMS til op til

ter. Med en styring sikrer man sig også,

alarmer har alle både et akustisk og visuelt

otte modtagere.

at der pumpes den korrekte mængde

alarmsignal. SA2 og VARI Niveaualarm

spildevand ud i f.eks. nedsivningsanlæg

giver desuden mulighed for tilslutning til

get eller det beplantede filteranlæg. Sep

GSM-modul som beskrevet nedenfor.

tiClean SP3 er en kombineret styring og
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STYRINGER
OG ALARMER
SORTIMENT
SEPTICLEAN PUMPESTYRINGER M/TIMER – SP1/SP3
Niveauvippen i brønden/tanken aktiverer styringen, når en given vandstandshøjde er nået. Styringen vil her
efter starte pumpen og automatisk stoppe pumpen igen, når den forud fastsatte tid udløber. Spænding 230 V.
SP3: som ovenfor, men med visuelt alarmsignal og potentialfrit relæ for tilslutning til f.eks. GSM-modul.
SEPTICLEAN ALARMBOX – SA1/SA2
Alarmboxen forbindes med en niveauvippe i brønd eller tank. Når niveauvippen i brøn-den aktiveres, vil den
sende et signal til alarmboxen. Med både visuelt og akustisk alarmsignal. Spænding 230 V.
SA2: Som ovenfor, men med potentialfrit relæ for tilslutning til f.eks. GSM-modul.
VARI NIVEAUALARM M/BATTERIBACKUP INKL. SENSOR
Alarmen forbindes med sensoren, der placeres i brønd eller tank. Når sensoren aktiveres vil den sende et sig
nal til alarmen. Samtidig vil alarmen afgive et visuelt og akustisk alarmsignal. Batteribackup-funktionen sikrer,
at alarmen også virker ved strømafbrydelse. Spænding 230 V, men ved strømsvigt vil den automatisk skifte til
batterifunktion. Inkl. sensor m/25 m kabel. Med potentialfrit relæ for tilslutning til f.eks. GSM-modul.
GT1000 GSM-modul
Anvendes f.eks. ved sommerhuse eller afsides beliggende pumpestationer, hvor et akustisk eller visuelt
alarmsignal ikke vil blive bemærket, eller hvor konsekvenserne af et pumpesvigt vil være alvorlige. Forbindes
til SP3, SA2 eller VARI. Ved en alarmsituation vil der afgives et signal til GSM-modulet, der så automatisk
afsender en SMS til et eller flere forudbestemte telefonnumre. Spænding 230 V.
NIVEAUVIPPE TAURUS M/DOBBELT FUNKTION
Dråbeformet niveauvippe designet til brug i brønde med sort spildevand. Pga. designet
nedsættes risikoen for at papir og lignende sætter sig fast på niveauvippen og dermed
nedsætte/hindre dens funktionalitet. Inkl. 10 m H05 kabel.
NIVEAUVIPPE SUPERTEC M/DOBBELT FUNKTION
Niveauvippe til brug i brønde eller tanke med gråt spildevand, dræn- eller regnvand. Inkl. 10 m
H05 kabel.
CLIPS FOR NIVEAUVIPPE
Clips til montering af niveauvippe sikrer en nem montage og yder kablet god beskyttelse.
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