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Ljud och ljus, batteribackup, potentialfri  
reläutgång, nivåvippa.

Komplett högnivålarm med vippa för tidig avisering om 
det blir högnivå i din pumpstation.

Vippan monteras i pumpstation, pumpbrunn, sluten tank 
m.fl.. Är olyckan framme och vattennivån överskrider 
larmnivån skickas en signal till larmenheten. 

Larmenheten monteras på ett väl synligt läge och 
tjuter och blinkar vid högnivå. En "Reset" knapp finns 
för att stänga av larmet under tiden att man åtgärder 
eventuella problem. Ett utgångsrelä finns inbyggt för att 
vidarebefordra larmsignal till överordnat system. 

Batteribackup är inbyggd, för larm även vid 
spänningsbortfall. 

Levereras med stickpropp och matas av  
standard 230V eluttag.

 ▪ Effektiv och prisvärd försäkring
 ▪ Tidig varning vid olycka
 ▪ Larmar vid högnivå
 ▪ Batteribackup 
 ▪ 230VAC matning

TRÅDBUNDET LARM
 till pumpbrunnar och sluten tank

TEKNISK DATA TRÅDLÖST LARM

Art.nr 110426

Dimensioner 150x87x65 mm (HxBxD)

Elektriskt spänning 1x230

PUMPTEK Högnivålarm 230V med reläutgång

Datablad

1x230Spänning

Elektrisk Data

65 mmLängd

87 mmBredd

150 mmHöjd

Installation

PUMPTEK Högnivålarm 230V med reläutgångPT-NL009V110426

BeskrivningBeteckningArtikelnr

Komplett högnivålarm med 

vippa för tidig avisering om det 

blir högnivå i din pumpstation.

Vippan monteras i pumpstation, 

pumpbrunn, sluten tank m.fl.. Är 

olyckan framme och 

vattennivån överskrider 

larmnivån skickas en signal till 

larmenheten.

Larmenheten monteras på ett 

väl synligt läge och tjuter och 

blinkar vid högnivå. En "Reset" 

knapp finns för att stänga av 

larmet under tiden att man 

åtgärder eventuella problem. 

Ett utgångsrelä finns inbyggt för 

att vidarebefordra larmsignal 

till överordnat system.

Batteribackup är inbyggd, för 

larm även vid spänningsbortfall.

Levereras med stickpropp och 

matas av standard 230V 

eluttag.

Snabbfakta:

· Effektiv och prisvärd 

försäkring 

· Tidig varning vid olycka

· Larmar vid högnivå

· Batteribackup

· 230VAC matning

Ljud + Ljus, batteribackup, 
potentialfri reläutgång, 
nivåvippa
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