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HUR PRODUKTEN FUNGERAR
1

  FenceAlarm ansluts var som helst på ditt stängsel. Enheten kan 
drivas 2 månader med det laddningsbara batteriet, eller försörjas 
konstant med 230 V eller 12 V.

2
  Spänningen mäts genom att ansluta den röda stängselklämman 
till stängslet och den gröna jordklämman till jordningspinnen.

3
  Stängslets spänningsnivå skickas till My.Luda.Farm genom det 
inbyggda SIM-kortet, som alltid väljer operatören med den 
starkaste signalen, (dvs. operatörsoberoende).

4   Du kan när som helst kontrollera stängslets status i din mobil 
utan att behöva köra ut till fältet för manuell kontroll av  
spänningen. Tillvalet Alarm+ varnar dig omgående om  
stängslets spänning faller och ger dig också tillgång till Fence 
Voltage Graph™ (stängselspänningsgraf).

INSTALLATION
Innan du börjar!
Anslut laddaren och ladda batteriet i 5 timmar

SMARTPHONE
Ladda ned My.Luda.Farm-appen från 
Appstore eller Google Play

Öppna appen och följ anvisningarna.

PC/MAC
Gå till http://my.luda.farm  
och följ anvisningarna

PAKETETS INNEHÅLL

Luda.FenceAlarm
Part no.1072

Stängselklämma röd
Part no. 6058

Jordklämma grön
Part no. 6059

230 V utomhusladdare 
Part no. 6056

12 V utomhusladdare 
Part no. 6057

Jordningspinne 
Part no. 7039

FUNKTIONER

Antenn

GSM-indikator

Jordingång

Laddnings- 
indikator

Stängselingång

ON/OFF-knapp

Laddningsanslutning

ELEKTRISKA TILLVAL
INBYGGT BATTERI

2 months

230V 

TIPS

• Om du monterar FenceAlarm nära 
strömkällan kan du dra nytta av ström-
källans existerade jordledning samti-
digt som du drar ström från den.  

• När FenceAlarm har anslutits till en 
kontinuerlig strömkälla (230 V/12V), 
kontrollerar den stängslets   
spänningsstatus en gång per minut. 
När FenceAlarm drivs med det   
inbyggda batteriet utförs kontrollen en 
gång var 10:e minut för att spara  
batteri.

Luda.Farm AB
Krokslätts Fabriker 30,  

431 37 Mölndal - SVERIGE

ABONNEMANG GRATIS ALARM +

Automatiska larm - p

Obegränsat antal larmmottagare - p

Fence Voltage Graph™ - 60 dagar

Uppdatering av status Var 24:e timme Vid spänningsändring

Varning om låg batterinivå p p

Pris 0 :- Från 50 kr per månad

ABONNEMANG

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
GSM-larm för el-stängsel  Art.nr. 1072 
GSM  2G Dual-band 900/1800 MHZ
Batterityp (inkluderad) Uppladdningsbart Li-ion-batteri 18650, 3,7 V 3400 mAh 
Nätadapter  100-240 V växelström

Stängselgivare strömingång            12 V likström, 1 A  
IP-klassificering  IP65
Spänningsområde  100 – 12 000 V
Spänningsnoggrannhet  ±100 V
Joule  Max 15 joule
Användningstemperatur  -20 °C – +50 °C
Förvaringstemperatur -40 °C – +50 °C
Systemkrav för appen Android 4.1 eller högre, iOS 6 eller högre



• Med ett Gratis abonnemang visas ditt stängsels spänningsnivå i 
My.Luda.Farm-appen, som fungerar som gårdens kontrollpanel. 
Aktuell status uppdateras var 24:e timme.

• Alarm+ meddelar om låg spänning via automatiska larm, som 
kan skickas till ett obegränsat antal mottagare.   
  

• Med Fence Voltage Graph™ kan du snabbt se om spännings-
fallet är plötsligt (dvs. djur som tagit sig genom stängslet) eller 
långsamt (dvs. högväxande gräs), och ta rätt beslut om  
lämplig åtgärd om du har annat viktigt arbete på gång.     
     

• Alarm+ är en tillvalstjänst i My.Luda.Farm som kostar från 50 kr 
per månad. 

Gratis
Uppdatering av status var 24:e timme

0 kr per år

Alarm +
• Automatiska larm
• Obegränsat antal larmmottagare
• Stängselspänningsgraf
• Uppdatering av status om spänningen ändrar sig

Från 50 kr månad

Smart    Plug

Luda.SmartPlug är ett tillval med vilket du kan slå PÅ/AV 
strömmen till dina stängsel oavsett var du befinner dig.

www.luda.farm

GÅRDENS KONTROLLPANEL – I DIN MOBIL 
LÄS MER PÅ WWW.LUDA.FARM


