
Elstängselkontroll 
via smarttelefon

VÅR INNOVATION:

Smart elstängselaggregat 
Xtreme duo RF

Mobiltelefonavtal 
behövs ej!

Övervakning av redan 
befintliga elstängsel

Komplett fjärrstyrning och 
kontroll av elstängsel 

Fence Sensor 
FS 10

Fence Manager 
FM 20
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Övervakning
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CloudSmart övervakning 
av elstängsel

Principiellt finns det två möjliga användningsområden:

Övervakning: Övervaka befintliga elstängsel (det är 
möjligt med alla gängse elstängselaggregat)

Smart elstängsel: Komplett fjärrstryning och kontroll av 
elstängselanläggningar – med smarta elstängselaggre-
gat utav serien ”Impuls-”/ eller ”Xtreme duo RF”.

VOSS.farming Fence Manager systemet överför 
information från elstängslet till din smartphone

 AKTUELL INFORMATION
Visning av all information om anslutna 
enheter online

 TIDSBESPARANDE
Tack vare Fence Manager Cloud behöver 
du inte längre vara på plats**. Allt styrs 
och hanteras via din smartphone eller 
via internet. 

 INGET SIM-KORT
Ingen extra kostnad.

   LARM-FUNKTION
Få larm-meddelanden
direkt på din smart-
phone eller via e-post 

 Du kan markera varje plats på kartan, där varje enhet är placerad. 
När du har placerat den kan du komma åt varje enhet via kartan.

** Enheten befriar inte den som driver elstängslet från skyldigheten  
 att regelbundet kontrollera om det finns fel eller störningar på elstängslet.

VOSS.farming övertygar med smart teknik. Det nyutveck-
lade systemet gör det möjligt att styra elstängslet mobilt 
via smartphone eller dator utan att behöva teckna ett mo-
biltelefonavtal. Med ett system kan du kontrollera upp till 12 
elstängsel. 

Appen ”Fence Manager”, som finns tillgänglig för Android och 
iOS, visar tydligt alla viktiga elstängselparametrar och gör det 
möjligt att styra elstängslet via smartphone eller via dator. El-
stängselparametrarna loggas kontinuerligt och lagras i molnet 
(cloud). Oavsett var du befinner dig - i händelse av  stängselfel 
informeras användaren omedelbart via smartphone eller dator. 
 

Övervakningssystemet består av följande komponenter: 1 x 
kontrollenhet (Fence Manager FM 20, WiFi), 1-12 x mätenhet 
(Fence Sensor FS 10). Detta system för stängselövervakning 
kan enkelt monteras i efterhand på befintliga elstängsel. 

Ska även elstängslet  fjärrstyras via smartphone eller internet 

behövs ett elstängselaggregat utav serien ”Impuls duo RF”  

eller ”Xtreme duo RF” från VOSS.farming. 

Var och en av dessa enheter kommunicerar via radioteknik. 
Därför behövs inte något mobiltelefonavtal. Hela systemets cen-
trala del är VOSS.farming Fence Manager FM 20 WiFi. Enheten 
ansluts till WiFi och möjliggör därmed styrning via internet. 

Möjliga funktioner: 
• Slå PÅ/ stänga AV 

stängselspänning 
• Styrning av effektnivå 
• Övervakning av stängsel-

spänning

• Övervakning av batteri-
laddning 

• Larmfunktion vid 
 stängselfel
• Loggning av stängselpa-

rametrar och mycket mer

KARTVY
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Cloud
Sensorn FS 10 möjliggör fjärrövervakning av 
stängselspänningen (spänningsvärde).
Övervaka riskpunkter på dina elstängsel och 
få ett omedelbart larm när spänningen faller. 
 
Dela upp stängslet i flera zoner genom att 
ansluta flera stängselsensorer (Fence Sensor). 
Basantennen ger en 
radioeffekt på upp till 10 
km; genom att använda en 
extern antenn kan du öka 
radioeffekten upp till 30 km!

1. LISTA ÖVER ENHETER  
- lätt åtkomlig, visar alla enheter 
som är anslutna till Fence 
Manager FM 20.

2. FÖRSTÅELIGA DIAGRAM  
- visuell framställning av data 
från de senaste sju dagarna.

3. LARMFUNKTION  
- Om det uppstår ett fel på 
stängslet får du omedelbart ett 
larm-meddelande.

Kompletterar du med ett elstängselag-
gregat utav serien ”duo RF” från VOSS.
farming kan elstängselaggregatet och 
därmed hela elstängslet styras via 
smarttelefonen.

Kombinationen av stängselsensorn 
Fence Sensor & Fence Manager kan 
installeras i efterhand på alla befintliga 
stängsel. På så sätt kan stängslet över-
vakas via smarttelefonen. 

Fence Managern FM 20 används för smart 
elstängselkontroll. 
Den styr elstängslet via radio och 
ansluts till smarttelefonen via WiFi. 

Anslutna elstängselaggregat utav serien 
"duo RF" från VOSS.farming kan enkelt stäl-
las in och styras via smarttelefon eller dator.
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Övervakning och styrning via smarttelefon

Fence Manager FM 20

Fence sensor FS 10

Fence Manager App

Smart elstängselaggregat

Kompatibla elstängselaggregat utav serien ”duo RF”, VOSS.farming

Impuls duo DV 40 RF 3 joule

Impuls duo DV 120 RF 7,5 joule

Impuls duo DV 160 RF 10,0 joule

Xtreme duo RF X110 11,0 joule

Xtreme duo RF X200 20,0 joule


