
WaterCare GSM-alarm
- Modtag alarmsignal på SMS & E-mail
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Biiip bipBiiip bipBiiip bip: “Det er tid til tømning...”

Med WaterCares GSM-alarm modtager du alarmsignal fra din tank direkte på din mobiltelefon eller e-mailadresse. En 
GSM-løsning er ideel ved installationer, hvor en traditionel alarm ikke overvåges dagligt. Når det er tid til at tanken 
skal tømmes, sender GSM-alarmen en SMS-besked til op til 5 telefonnumre eller en mail til en valgfri e-mailadresse. 
Det øger synligheden af alarmbeskeden og man undgår at tjekke status og daglige signaler fra en traditionel 
alarmboks uden GSM-løsning. WaterCare GSM-alarm kan også give besked ved strømafbrydelse i installationen, så 
man altid ved at alarmen er i funktion og stole på at det beskidte spildevand ikke overløber i tanken.

Opsætningen af GSM-alarmen er simpel via SMS-beskeder fra en mobiltelefon og alarmen kræver kun et Nano 
SIM-kort uden PIN-kode*. Alarmens tilhørende antenne leveres med 3 m ledning, så det er nemt at finde et stærkt 
2G netværkssignal, hvor end GSM-alarmen installeres. Antennen fås også med ekstra længde. 
*SIM-kort medfølger ikke.

Alarm modtages direkte på SMS eller e-mail - øget synlighed & tryghed.

Modtag og reagér på alarm eller strømsvigt, selvom du ikke er hjemme.

GSM-alarmen passer til WaterCares eksisterende alarmsystemer:
- WaterCare VA-alarm, Olie-/Fedtalarm & Multi-alarm.

Eksempel på 3.300 L  
samletank med GSM VA-alarm

Vippeafbryder 
aktiveres ved 
væskestigning

Alarmen kan placeres hvor 
som helst - både ude og inde 
(IP65). Det 3 m lange anten-
nekabel gør det muligt at  
placere antennen fordelag-
tigt ift. netværkssignalet.

WaterCare GSM VA-alarm 
- Højvandsalarm med GSM-løsning

WaterCares populære VA-alarm til måling af for 
høj vandstand i samletanke, bundfældning-
stanke og pumpebrønde, leveres nu også som 
GSM VA-alarm med integreret GSM-løsning.

GSM VA-alarmen opsættes både hurtigt 
og nemt som højvandsalarm via en simpel 
SMS-opsætning. Når vandstanden stiger mod-
tages en alarmbesked på SMS og/eller e-mail, 
således der kan bestilles tid til tømning. Der 
modtages også en besked når vandstanden 
falder igen.

Alarmen leveres med alarmboks med integreret 
strømforsyning (2 m kabel), antenne (3 m kabel), 
vippeafbryder til måling af vandstand i tanken/
pumpebrønden samt et vægtlod til stabilisering 
af vippeafbryderen.

WaterCare GSM-alarm: 223379834 
WaterCare GSM VA-alarm: 223379835


