
Short version: 

Luda.FenceAlarm - Luda.FenceAlarm är en stängselvakt som ger dig ditt elstängsels aktuella 

spänningsnivå i din mobil och meddelar dig om spänningen skulle falla. Kan användas överallt där det finns 

GSM-täckning. SIM-kort ingår. 3 års garanti. 

*=Larmfunktion kräver abonnemang. 1 år ingår, därefter 600 kr/år (valfritt). 

 

• Övervaka spänningen i dina stängsel 24/7 på din telefon 

• Få larm vid spänningsfall* 

• Sparar tid och ger dig sinnesro 

 

Luda.FenceAlarm 
Håll koll på spänningen i ditt elstängsel genom mobilen 

FenceAlarm är en stängselvakt som bevakar stängslet åt dig. Du får larm direkt om spänningen 
skulle gå ner vilket gör att du kan agera snabbt och undvika att djuren rymmer. 

Med FenceAlarm sparar varje gård i snitt 50 arbetstimmar per år vilket gör det till en bra investering. 
Men det bästa med FenceAlarm är att du kan vara lugn med att djuren håller sig kvar i 
hagen. FenceAlarm ger dig ditt elstängsels aktuella spänningsnivå via en app (My.Luda.Farm) om 
spänningen skulle falla. Med tillvalet Alarm+ får du larm omgående vid spänningsfall och tillgång till 
stängselspänningsgraf för att se om spänningsfallet beror på djur eller sly/regn. FenceAlarm kan 
användas överallt där det finns GSM-täckning. Appen finns tillgänglig till Android, Mac, IOS och 
Windows. 3 års garanti. 

Så funkar det: 

 
1. FenceAlarm ansluts var som helst på ditt stängsel. Enheten kan drivas 2 månader med det 
laddningsbara batteriet, eller försörjas konstant med 220 V eller 12 V. 
 
2. Spänningen mäts genom att ansluta den röda stängselklämman till stängslet och den gröna 
jordklämman till jordningspinnen. 

https://my.luda.farm/


 
3. Stängslets spänningsnivå skickas till My.Luda.Farm genom det inbyggda SIM-kortet, som alltid 
väljer operatören med den starkaste signalen, (dvs. operatörsoberoende). Du kan när som helst 
kontrollera stängslets status i din mobil utan att behöva köra ut till fältet för manuell kontroll av 
spänningen. Alarm+ varnar dig omgående om stängslets spänning faller och ger dig också tillgång till 
Fence Voltage Graph™ (stängselspänningsgraf). 

Om enheten inte rapporterar in på 24 timmar eller om batterinivån börjar bli låg får du en notis från 
My.Luda.Farm i din mobil. Det tillkommer ingen månadskostnad för att kontrollera den senast uppmätta 
spänningen (uppdateras var 24e timme).*=Önskar man utökad funktionalitet finns Alarm+ enligt nedan. 
1 år ”prova-på” av Alarm+ ingår. 

 

Tillvalsfunktion ALARM+ 

 Larm vid spänningsfall 
Larmar dig och dina medarbetare vid spänningsfall på ditt stängsel. Spara tid och pengar genom att 
omedelbart få reda på om djur brutit igenom stängslet eller om du har sly som jordar dina stängsel. 
 

 Stängselspänningsgraf 
Genom stängselspänningsgrafen ser du om spänningsfallet är plötsligt (djur som brutit stängslet) eller 
långsamt (sly eller regn). Grafen hjälper dig att ta rätt beslut när du behöver prioritera din tid. 

Pris: 
600 kr/år eller 100 kr/mån. 1 år Alarm+ ingår.  

 

 

https://my.luda.farm/


Vad som ingår: 

 

• Luda.FenceAlarm stängselvakt 
• 220 V utomhusladdare 
• Jordningspinne 
• 12 V utomhusladdare 
• Stängselklämma 
• Jordklämma 
• Svensk App 
• Svensk support 
• 3 års garanti 

 

 

Vanliga frågor & svar (FAQ) 
 

Fråga: Hur ofta kontrollerar stängselvakten spänningen i stängslet? 
Svar: Med Alarm+ kontrolleras ditt stängsel varje minut vid användning av extern strömkälla eller var 10:e 
minut vid batteridrift. Utan Alarm+ kontrolleras ditt stängsel var 24e timme. 
 
Fråga:  Det är dålig täckning där vi har djuren. Kommer den fungera ändå? 
Svar: Kontrollera om du har täckning med din mobil på platsen du tänkt dig. Testa gärna med flera mobiler 
som har olika GSM-operatörer. Luda.FenceAlarm kopplar sig mot den GSM-operatör som är starkast i ditt 
område (operatörsoberoende). 

Fråga: Kan andra personer än jag få tillgång till min Luda.FenceAlarm? 
Svar: Ja - du väljer själv vilka kollegor eller familjemedlemmar du bjuder in till din gård i My.Luda.Farm-
appen. 
 

Fråga: Med vilka aggregat/elstängsel fungerar stängselvakten Luda.FenceAlarm? 
Svar: Luda.FenceAlarm är modelloberoende och fungerar med alla aggregat/stängselfabrikat på 
marknaden. 

Fråga: Hur länge håller batteriet och får jag reda på om det börjar ta slut? 
Svar: Batteriet ska hålla i minst 2 månader. När batterinivån understiger 10 % får du en notis från 

My.Luda.Farm i din mobil. 
 

Specifikation: 

Benämning: Luda.FenceAlarm 

Artikelnummer: 1072 

Kommunikation: GSM 2G Dual-band 900/1800 MHZ 

Batterityp (inkluderad): Uppladdningsbart Li-ion-batteri 18650, 3,7 V 3400 mAh. (2 månader driftstid). 

Nätadapter: 100-240 V växelström 

https://my.luda.farm/
https://my.luda.farm/


Stängselgivare: 12 V likström, 1 A 

IP-klass: IP65 

Spänningsområde: 100 – 12 000 V 

Spänningsnoggrannhet: ±100 V 

Joule: Max 15 joule 

Användningstemperatur: -20 °C – +50 °C 

Förvaringstemperatur: -40 °C – +50 °C 

Systemkrav: Android 4.1 eller högre, iOS 6 eller högre, eller på din dator (https://my.luda.farm). 
 

https://my.luda.farm/

