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SÅDAN FUNGERER DET
1

 Luda.Fence kan tilsluttes hvor som helst på hegnet. Luda.Fence 
kører 2 måneder på dets indbyggede batteri eller kan forsynes 
kontinuerligt med 220 V/12 V. 

2
 Spændingen måles ved at sætte den røde hegnsklemme på 
hegnet, og jordingen sker gennem jordstokken. 

3
 Spændingsniveauet i hegnet kommunikeres til appen My.Luda.
Farm via det indbyggede SIM, der anvender den stærkeste 
forhåndenværende operatør (operatøruafhængig).

4
 Du styrer status for dit hegn på din telefon uden at skulle køre 
til en fjernplacering for manuelt at kontrollere niveauet. Med 
Alarm+ får du alarmer, hvis spændingen i hegnet skulle gå ned, 
og adgang til Fence Voltage Graph™ 

INSTALLATION
Før du starter!
Tilslut opladeren, og oplad batteriet i 5 timer

SMARTPHONE
Hent appen My.Luda.Farm i Appstore 
eller på Google play 

Åbn appen, og følg  
instruktionerne.

PC/MAC
Gå på http://my.luda.farm  
og følg instruktionerne

INKLUDERET I BOKSEN

Luda.Fence
Reservedelsnr. 1072

Hegnsklemme, rød
Reservedelsnr. 6058

Jordklemme, grøn
Reservedelsnr. 6059

220 V udendørsoplader
Reservedelsnr. 6056

12 V udendørsoplader
Reservedelsnr. 6057

Jordstok
Reservedelsnr. 7039

FUNKTIONER

Antenne

GSM-indikator

Jordindgang

Opladnings  
indikator

Indgang for hegn

Knappen TIL/FRA

Opladningstilslutning

STRØMINDSTILLINGER

INDBYGGET BATTERI

2 måneder

230 V 

TIPS

• Hvis du monterer din Luda.Fence tæt på din energi- 
forsyningsenhed, kan du både drage nytte af din 
energiforsyningsenheds eksisterende jordforbindelse 
og af strømforsyningen til den.   

• Hvis din Luda.Fence er tilsluttet til kontinuerlig 
strømforsyning (220 V/12 V), kontrollerer den status på 
hegnet hvert minut. 
Hvis enheden kører på dens indbyggede batteri, 
kontrollerer den strømstatus hvert 10. minut for at 
spare batteri.

TEKNISK SPECIFIKATION
GSM-alarmenhed til elektrisk hegn   reservedelsnr. 1072 
GSM 2G Dual-band 900/1800 MHZ
Batteritype (inkluderet) Genopladelig 18650 Li-ion 3,7 V 3400 mAh
Strømforsyningsadapter 100–240 V vekselstrøm 

Strømindgangssensor på hegn 12 V jævnstrøm 1 A
IP-klassificering IP65
Spændingsområde 100–12.000 V
Spændingsnøjagtighed +/– 100 V.
Joule Maks. 15 joule
Driftstemperatur -20 °C – +50 °C
Opbevaringstemperatur -40 °C – +50 °C
Systemkrav for apps Android 4.1 eller højere, iOS 6 eller højere

Luda.Farm AB
Krokslätts Fabriker 30,  

431 37 Mölndal - SVERIGE

FUNKTIONALITET GRATIS ALARM +

Automatiske alarmer - p

Ubegrænsede alarmmodtagere - p

Spændingsgraf, historik - 30 dage

Statusopdateringsfrekvens For hver 24 timer Ved spændingsæn-
dring

Alarm for lavt batteriniveau p p

Pris 0 € 60 €/år

FUNKTIONALITET



• Ved hjælp af Free kan du få spændingsniveauet i dit hegn 
opstillet i appen My.Luda.Farm – din gårds kontrolpanel. 
Aktuel status opdateres hver 24. time. 

• Med Alarm+ får du besked ved lav spænding via automatiske 
alarmer, der kan sendes til et ubegrænset antal modtagere.

• Med Fence Voltage Graph™ kan du nemt se, om faldet i 
spændingen er pludseligt (dyr, der bryder gennem hegnet) eller 
langsomt (græsvækst), så du kan træffe den rigtige beslutning, 
når du skal prioritere din tid.   

• Alarm+ er tilgængelig som ekstraservice i My.Luda.Farm til 60 
€/år eller 10 €/måned. 

Gratis
Statusopdatering hver 24. time

0 € / år

Alarm +
• Automatiske alarmer
• Ubegrænset antal modtagere
• Fence Voltage Graph™
• Besked ved lav spænding

60 € / år 

Smart    Plug

Med Luda.SmartPlug (sælges som tilbehør)  
kan du også slå strømmen til dine hegn TIL/FRA, 

uanset hvor du er.

www.luda.farm

DIN GÅRDS KONTROLPANEL –  PÅ DIN TELEFON
LÆS MERE PÅ WWW.LUDA.FARM


