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VA højvandsalarm til måling 
af væskestandsstigning i bl.a. 
samletanke, pumpebrønde og 
bundfældningstanke. Niveau- 
vippe og ekstern strømforsyn-
ing medfølger.

VA-alarm VA-alarm PRO GSM-alarm Fedt-/Olie-alarm Multi-alarm

Akustisk og visuelt alarm- 
signal

Mute-knap

3 x AA-batterier el. 230V 
strømforsyning

IP42 (monteres indendørs)

Mulighed for tilslutning af 
ekstern udstyr

CE-mærket

Varenr.: 223196900

VA PRO højvandsalarm til 
måling af væskestandsstigning i 
bl.a. samletanke, pumpebrønde 
og bundfældningstanke. Kan 
monteres udendørs (IP65), ind-
bygget back-up batteri og med 
integreret strømforsyning med 
EU-stikprop.

Akustisk og visuelt alarm- 
signal

Mute-knap

Integreret strømforsyning 
(230V) el. batteridrift 3.6V 
(medfølger)

Indbygget back-up batteri 
med automatisk omskifter 
ved strømsvigt

IP65 (udendørs montering)

3 stk. PG-gennemføringer - 
mulighed for tilslutning af 
ekstern udstyr

CE-mærket

Varenr.: 223196910

WaterCare alarmer: Få mere tryghed i hverdagen...

Modtag alarmsignal fra din 
tank direkte på mobiltelefonen 
eller e-mail. Kan tilsluttes andre 
alarmsystemer eller leveres 
som GSM VA-alarm med til-
hørende niveauvippe.

Alarm modtages på SMS el. 
e-mail (op til 5 telefonnr. og 
én mail-adresse)

Integreret strømforsyning 
(230V)

Simpel opsætning via 
SMS-kommandoer og et Nano 
SIM-kort (medfølger ikke)

IP65 (udendørs montering)

Giver besked ved strøm- 
afbrydelse

Antenne med 3 m kabel  
medfølger

CE-mærket

Varenr.: 
GSM-alarm - 223379834
GSM VA-alarm - 223379835

Undgå tilstoppede til- og afløb 
samt forurening af vandmiljøet 
med en lagtykkelsesmåler til 
brug i fedt- el. olieudskillere. 
Lever bl.a. op til lovpligtige krav 
i DS/EN 858 for olieudskillere.

Akustisk og visuelt alarm- 
signal

Lagtykkelsesmåler med 5 
meter kabel

Potentialfri udgang til f.eks. 
ekstern GSM-alarm og CTS

Strømforsyning 230V  
(medfølger ikke)

Lever op til lovpligtige krav i 
DS/EN 858

IP40

CE-mærket

Varenr.: 223379830

Til måling af både lagtykkelse 
og væskestandsstigning i ud-
skillere. Lever op til Miljø- 
styrelsens lovkrav om installa-
tion i olieudskillere ved kom-
mercielle benzin- og diesel- 
påfyldningsanlæg.

Akustisk og visuelt alarm- 
signal

Lagtykkelsesmåler og  
væskestandsmåler

Potentialfri udgang til f.eks. 
ekstern GSM-alarm og CTS

Strømforsyning 230V  
(medfølger ikke)

Lever op til Miljøstyrelsens 
krav til alarm i udskiller

CE-mærket

IP65 (udendørs montering)

Varenr.: 223379836


