LKVE Överlastskydd
LKVE, 4-20mA eller LKVEi, mV/V

LKVE är en elektronisk linkraftgivare
som monteras direkt på stillastående
linpart. LKVE ger 4-20mA och kan användas för lastindikering och /eller summering av eller flera lyft. Den är IP67 klassad
och klarar därför svår miljö.

GIGASENSE
Gigasense products within Force Measurement and Crane Safety are well known high quality products,
built from many years' experience and used by leading heavy duty industry around the world.
Gigasense products meet the highest demands of performance level requirements.
We are represented by many selected local partners in more than 30 countries on six continents.

LKVE
Användningsområde

LKVE är avsedd att användas som överlastskydd och/eller slaklinebrytare i lyftanordningar.
Den tillverkas för krafter upp till 16 000 kg i enkel linpart och för max 44mm lindiameter.
LKVE kan användas vid lastindikering och/eller när två eller flera lyft skall summeras.

Funktion

Teknisk Data
ANSLUTNING
Matningsspänning15-30 VDC.
Strömförbrukning 60 mA.
ARBETSTEMPERATUR
-40°C -+70°C.
Lastcellen är temperaturkompenserad med avseende på
både känslighet och nollpunktsdrift.
NOGGRANNHET
Lastcellens repeternoggrannhet
och linjäritet är bättre än 0,1%.
Monterad på lina får LKVE
repeternoggrannhet 0-1,5% och
linjäritetsavvikelsen 0-4%. Variationerna beror på linors olika
egenskaper.
SKYDDSFORM
IP 67, according to IEC 144.

Gigasense elektroniska överlastskyddssystem består av en kraftgivare med givarförstärkare och en elektronikenhet.
Kraftgivaren LKVE monteras på stillastående linpart. Linan styrs i en liten vinkel mellan de
två hjulen och spännbacken. Vid belastning strävar linan efter att rätta ut sig. Detta ger en
kraft som överförs till lastcellen.
Lastcellens foliegivare matas med en konstant spänning från givarförstärkaren. I retur kommer en signal som är proportionell till kraften på lastcellen. Signalen förstärks och omvandlas till en strömsignal, 4-20mA.
Den starka signalen gör att avståndet mellan kraftgivare och elektronikenhet kan vara upp
till 500 m.

Korrosionsskydd

LKVE är förzinkad och gulkromaterad.
De härdade hjulen har O-ringstätade och molybdendisulfidsmorda glidlager.
Lastcell och förstärkare är hermetiskt kapslade och uppfyller kraven för skyddsform
IP 67 enligt IEC 144.

Säkerhet

Överlastskyddet varken påverkar eller ingår i kranens konstruktion.
Tack vare spännbackens konstruktion påverkas inte mätvärdet av de förändringar i linans
diameter som uppkommer efter en tids användning.
Tillsammans med PIABs elektronik är LKVE skyddad mot felkoppling och indikerar överlast
för alla kombinationer av kabelbrott och/eller kortslutningar som kan uppkomma på grund
av att kabeln skadas.
Lastcellen tål en mekanisk överbelastning på 100% av nominell last utan att mätnoggranheten förändras.

Mätsignal

LKVE ger en definierad utsignal på 4-20mA, som är svårstörd. Den starka signalen klarar
serieresistenser på upp till 250 ohm och kabeln kan alltså skarvas utan särskilda krav
på skarvdon eller kabellängd. Den oskärmade kabeln, 4 x 1,5mm², överför såväl matningsspänning till givarförstärkare och lastcell som mätsignal till elektronikenhet. Kabeln
kan förläggas intill andra strömförande kablar utan att mätsignalen påverkas.

LKVE utan givarförstärkare
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LKVE finns även utan givarförstärkare och benämns då LKVEi. Givarbryggans impedans är
350 ohm. Känslighet nominellt 1,6mV/V. Rekommenderad matningsspänning 10VDC.
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Ritningen gäller för LKVE/LKVEi 8-12. LKVE/LKVEi 16 har något annorlunda design.
MAX.SWITCH FOR WIRE DIMENSION
VALUE IN LB.(KG) Ø IN INCHES AND (MM)

LKVE/i 1

2200 (1000)

LKVE/i 2

4400 (2000)

LKVE/i 4

8800 (4000)

DEADWEIGTH
IN LB. (KG)

A

DIMENSIONS IN INCHES AND (MM)
B
C
D
E

3/16- 5/16
(5-8)
5/16- 15/32 (8-12)
15/325/8 (12-16)
5/8- 25/32 (16-20)

10 (5)

7.8740 10.7087
(200)
(272)

4.8031
(122)

1.1024
(28)

2.1654
(55)

5/8- 25/32 (16-20)
25/32- 15/16 (20-24)
15/16- 1.7/64 (24-28)
LKVE/i 12 26000 (12000) 1.7/64- 1.1/4 (28-32)
1.1/4-1.27/64 (32-36)

26 (12)

11.8110 15.9853
(300)
(406)

5.5118
(140)

1.5354
(39)

2.4803
(63)

1.1/4-1.27/64 (32-36)
LKVE /i16 35000 (16000) 1.27/64- 1.1/2 (36-40)
1.1/2- 1.3/4 (40-44)

48 (21)

11.8110 15.9853
(300)
(406)

5.5118
(140)

1.5354
(39)

2.4803
(63)

LKVE/i 8 17600 (8000)
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