
Luda – villanypásztor őr

Artikelnr. 34544 

A FenceAlarm villanypásztor őr leírása

A FenceAlarm egy elektromos kerítés érzékelő, amely figyeli a kerítés feszültségét. Feszültség-
zavarok esetén riasztást kaphat az okostelefonjára, hogy megakadályozhassa az állatok 
kitörését.

A FenceAlarm a svéd Luda márkajelzése. Éjjel-nappal figyeli az elektromos villanypásztor kerítés 
kerítésének feszültségét. A készülék beépített elektronikus SIM-kártyával rendelkezik, és bárhol 
használható, ahol van GSM-hálózati lefedettség. A FenceAlarm eszköz elküldi a kerítés feszültség-
értékeit az okostelefonjára az ingyenes My.Luda.Farm alkalmazáson keresztül. Az alkalmazás 
elérhető Android, IOS (Iphone), Windows és Mac rendszerekhez.

Vannak további ALARM + funkciók az alkalmazáson belül, mint például az Azonnali riasztás 
Önnek és alkalmazottainak, amint a kerítés feszültsége a beállított feszültség alá csökken, és 
hozzáférést kap a kerítés feszültség grafikájához, amely időrendben rögzíti a kerítés feszültség 
értékeit. Az ALARM + funkciók az első évben ingyenesek. Az első év után szabadon választhat, 
hogy továbbra is ingyenesen használja a FenceAlarm-ot az alapverzióval vagy az ALARM + 
funkciókkal együtt, évi 60 € plusz ÁFA fizetése mellett. Az ingyenes alapverzióban naponta 
frissítést kap a kerítés feszültségértékéről. Ha aktiválja az ALARM + funkciókat a My.Luda.Farm 
alkalmazásban, az ALARM + éves díj számlázása a hitelkártyáján keresztül történik.

A FenceAlarm villanypásztor-őr működése

Így működik:



1. A FenceAlarm bárhol csatlakoztatható a kerítéshez. Az áramellátást vagy a beépített újratölthető 
akkumulátor biztosítja (működési idő legfeljebb 2 hónap), vagy alternatívaként 220 V vagy 12 V.

2. A feszültségmérés akkor kezdődik, amikor a piros kapcsot a villanypásztor kerítés kimenetéhez, a
zöld kapcsot pedig a földelő rúdhoz csatlakoztatják. 

3. A FenceAlarm-ban egy ingyenes SIM-kártyát van beépítve amely a mért feszültségértékeket az 
okostelefon My.Luda.Farm alkalmazásához továbbítja. A kártya szolgálatótól függetlenül a 
legerősebb rendelkezésre álló GSM hálózatot használja.

4. A kerítés feszültségét a mobiltelefon ingyenes My.Luda.Farm alkalmazásában ellenőrizheti, így 
nem kell a helyszínre mennie. Az ALARM + funkciók az alkalmazásban és a mobiltelefonon 
figyelmeztetnek a kerítés feszültségcsökkenésére, és hozzáférést biztosítanak a kerítés 
feszültségének grafikájához. 

e

ALARM+: 

• Riasztás feszültségcsökkenés esetén: Figyelmezteti Önt és, ha szükséges, az 
alkalmazottakat, ha a feszültség egy beállított érték alá esik. 

• Kerítésfeszültség grafika: A grafikon folyamatosan rögzíti a feszültséget és  mutatja a 
hirtelen vagy fokozatos feszültségcsökkenést.

• Díj: Az első évben ingyenesen hozzáférhet az ALARM + funkciókhoz a My.Luda.Farm 
alkalmazásban. Az első év után továbbra is ingyenesen folytathatja a FenceAlarm 
használatát a normál verzióban az alkalmazással vagy az ALARM + funkciókkal (60 € / év). 
Az verzióban csak naponta kap frissítést a feszültség értékéről. 

INGYENES

Automatikus riasztás

Korlátlan számú telefonra
beállítható riasztás küldése

Grafikon a kerítés 
feszültségéről

A kerítés állapot frissítés 
rendszeressége

Riasztás alacsony töltöttség 
esetén   Ár

 24 óránként

          60 napos

           Minden   
  feszültségváltozáskor

 1 éving ingyenes
     Azután 60€/év



Műszaki adatok

• 2G GSM csatlakozás, kettős sáv, 900 / 1,800 MHz
• Újratölthető elem (beépített): Li-ion akkumulátor 18650, 3,7 V, 3,400 mAh (2 hónap 

üzemidejű)
• Tápegység: 100–240 V AC
• Kerítés-őr: 12 V DC, 1 A
• IP osztály: IP65
• Feszültségtartomány: 100–12 000 V
• Feszültség pontosság: ± 100 V
• Joule: Legfeljebb 15 joule
• Üzemelési hőmérséklet: –20 ºC – +50 ºC 
• Tárolási hőmérséklet: –40 °C – +50 °C 
• REndszerkövetelmény: Android 4.1 vagy magasabb, iOS 6  vagy magasabb

A Luda FenceAlarm a következőket tartalmazza

     • 1 x FenceAlarm kerítésér-őr

     • 1 x 220 V kültéri töltő

     • 1 x kültéri 12 V-os töltőkábel

     • 1 x kábel kerítésbilinccsel

     • 1 x kábel földelő szorítóval

     • 1 x földelő rúd

     • 1 x telepítési útmutató

     • Hozzáférés az ingyenes My.Luda.Farm alkalmazáshoz
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