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PUMPTEK Nivålarm trådlöst

Datablad

1x230Spänning

Elektrisk Data

41 mmLängd

119 mmBredd

79 mmHöjd

Installation

PUMPTEK Nivålarm trådlöstPT-NL004V109071

BeskrivningBeteckningArtikelnr

PUMPTEK trådlöst larm, 

konstruerat för slutna 

avloppstankar, pumpstationer, 

pumpbrunnar m.m.

Ökad frihet vad gäller placering 

av både tank och kontrollpanel 

med trådlös funktion – räckvidd 

upp till 100 m.

Kan med fördel installeras på 

befintlig anläggning. 

Nivåsensorn installeras enkelt i 

tanken utan hjälp av fackman. 

Inga grävningsarbeten för 

kablar krävs. Larmenheten 

monteras inomhus och ansluts 

till ett standard 1x230V uttag.

Snabbfakta:

· Enklast möjlig installation

· Nätansluten larmenhet för 

ökad driftsäkerhet

· Elektronik skyddat från 

fuktintrång

· Upp till 100m räckvidd

· Inget behov av 

kabeldragning
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Trådlöst larm, konstruerat för slutna avloppstankar, 
pumpstationer, pumpbrunnar m.m. 

Ökad frihet vad gäller placering av både tank och 
kontrollpanel med trådlös funktion – räckvidd upp  
till 100 m.

Kan med fördel installeras på befintlig anläggning. 
Nivåsensorn installeras enkelt i tanken utan hjälp 
av fackman. Inga grävningsarbeten för kablar krävs. 
Larmenheten monteras inomhus och ansluts till ett 
standard 1x230V uttag.

 ▪ Enklast möjlig installation
 ▪ Nätansluten larmenhet för ökad driftsäkerhet
 ▪ Elektronik skyddat från fuktintrång
 ▪ Upp till 100m räckvidd
 ▪ Inget behov av kabeldragning

TRÅDLÖST LARM
 till pumpbrunnar och sluten tank

TEKNISK DATA TRÅDLÖST LARM

Art.nr 109071

Dimensioner 79x119x41 mm (HxBxD)

Elektriskt spänning 1x230
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