Gigasense AMU-Vinkelmätningsenhet för CSM

AMU-sensorn är ett tillägg till överlastskyddet med mätning av linans vinkel
eller så kan den användas för att mäta
vinkeln på jibben.
AMU-sensorn styr antingen vinkeln och
kraften samtidigt, eller så styr den
enbart vinkeln separat i en lyftande
enhet.
Med Gigasense AMU-sensor kan man
förlänga livslängden på linorna och därmed spara pengar.
Denna utmärkta apparat ökar säkerheten samt sparar och skyddar linorna.
AMU-sensorn är ett tillval som bara
fungerar tillsammans med CSM 8:7xx

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.

AMU-vinkelmätningsenhet
Funktion
AMU-sensorn mäter linans eller jibbens vinkel. Den används för att styra vinkeln
via gränsvärdena för max. tillåten vinkel, eller för kraft och vinkel tillsammans allt
för att minimera slitaget på linorna. Efter hand som vinkeln på jibb eller lina ändras, så ändras den belastning som CSM godtar, i de fall man låter AMU samarbeta
med en kraftgivare.

Tekniska

Data

NÄTSPÄNNING
24 VDC, max 50 mA från CSMenheten
LÅDA
Aluminium
Storlek 98x64x37 mm
SKYDDSKLASS IP65.
TEMPERATUROMFÅNG
-20°C till +70°C.
GRÄNSSNITT
CAN-buss till CSM-enhet enbart
VINKELPARAMETRAR
F-vinkel 0 ± 90°
S-vinkel 0 ± 90°
A-vinkel 0 ± 90°
UPPLÖSNING
vinkel 0,1°

Inställningar
Alla justeringar görs i CSM. Brottvärden för olika vinklar eller tillsammans med en
angiven kraft. Kompensationskurvor för kombinerad styrning av vinkel och mätning
av kraft, vilka påverkar brottvärdena (anges normalt för att styra värdet för överbelastningen). CSM 8:7xx kompenserar en ökad vinkel i en viss riktning eller på
jibben genom att ändra brottvärdet.
Säkerhet
Om det blir en störning i CAN-bussen mellan CSM 8:7xx och AMU-sensorn, växlar
CSM de angivna gränsvärdena till larmstatus. Ett flertal AMU-sensorer kan anslutas till en och samma CSM 8:7xx.
Montering
AMU-sensor fästs på linan med de medlevererade fästena, eller så kan den monteras på jibben.

FÄSTE
Fästs direkt på lina Ø 5-44 mm
eller på jibben
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INSTÄLLNING GRÄNSVÄRDE/
PARAMETRAR
Görs i CSM-enheten
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