
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.

Gigasense LTM Lastkollektivräknare

Gigasense LTM är en elektronisk kontrollen-
het som används för att mäta lastkollektivtid 
för ett eller flera lyft på kranar.

Om en äldre eller redan använd kran är ut-
rustad med en LTM-enhet kan kranens redan 
använda lasttimmar läggas till LTM-enheten. 
De kontinuerliga lasttimmarna mäts av LTM-
enheten. 

De kontinuerliga lasttimmarna mäts av LTM-
enheten. Dessutom indikerar LTM, kranens 
serviceintervall. En larmutgång ger dig en 
indikation när det är dags för service. Ser-
viceintervalllarmet kan enkelt återställas av 
kranföraren. Dessa återställningar är kod-
skyddade för din säkerhet.



www.gigasense.se
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Teknisk Data
Load time measurement signal 
input:
4-20 mA

Strömförsörjning:
100-240 VAC 
Alternativa på begäran

Skyddsklass:
IP66

Temperaturområde:
-20 till 70°C

Reläutgångar:
Fem potentiella fria reläer
Max belastning 250VAC @ 6A 

Mått:
300x300x155 mm
modulen kan även tillhandahållas 
för skena 

Lastkollektivräkning beräknas 
enligt:
SS-ISO 12482: 2018
Kranar - Övervakning av kranens 
arbetsperiod 
 
FEM 9.755
Measures for achieving safe wor-
king periods for motorized serial 
hoist units  
(S.W.P.)
 
FEM 9.511
Rules for the design of series 
lifting equipment - classification of 
mechanisms

Gigasense LTM - 
Lastkollektivräknare

Funktion
av LTM är att registrera lasttid för upp till fyra lyftar. 

Lasttiden
mäter kranens ackumulerade lasttid.
 
Drifttid
är den totala drifttiden, oberoende av belastningen. 

Överlast tid
är lyfttiden när lasten överstiger Safe Working Load (S.W.P.), som registreras. 

Antal lyft är registrerade
och räknar varje lyftrörelse, både upp och ner. 

Serviceintervall
kan ställas in för att ange när det är dags för underhåll. 

Loggbok
betyder att inga manuella register är nödvändiga och att data lagras i LTM. 

Plug and Play
eftersom alla inställningar görs från fabrik. 
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