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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.

NoSwing

NoSwing är utvecklat för att 
möta industrins säkerhets- och 
effektiviseringsbehov.

NoSwing givaren kan användas i alla 
stationära vaijertraversar.

NoSwing:
- ger märkbart snabbare lyft, 
produktiviteten höjs.
- minskar väsentligt riskfaktorer, 
arbetsplatsolyckor undviks
- minskar slitaget på vajrarna, inbesparing 
på service- och reparationskostnader

NoSwing är lätt att använda, driftsäker och 
hållbar. 

NoSwing har låga ibruktagnings-, service- 
och underhållskostnader.



www.gigasense.se
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Control input
Modbus messages
Control output
Modbus messages
Auxiliary input requirements
Enable/disable digital i/o
Temperature range
From -40° C to +85° C
Relative humidity
From 35% to 58% (no
condensation)
Ingress protection (IP) class 66
according to IEC 60529
Dimensions
Diameter 90 mm, height 180
mm
Casing
Aluminium,

NoSwing

producer of

Hur fungerar NoSwing?

NoSwing mäter ständigt lyftvarjerns vinkel. Genom dessa mätresultat styr NoSwing 
traversens frekvensomvandlare. Traversens gungningar undviks genom att ständigt 
hålla vajern i vertikalt läge. Detta gäller även när ett långt föremål lyfts i ena ändan.

NoSwing är en lösning som ger större säkerhet. Noggranheten och 
säkerheten i lyften minskar olyckor orsakade av materialfel. Genom att 
eliminera gungningar minskas risken för personskador väsentligt.

Effektiviteten höjs vid upprebade lyft. Vaijrarna nöts långsammare och 
håller längre. Detta medför besparingar i underhåll och reparationer. 

Styringång
Modbus messages

Styrutgång
Modbus messages

Extra inmatningskrav
Aktivera / inaktivera digital i / o

Temperaturvariation
Från -40 ° C till + 85 ° C

Relativ luftfuktighet
Från 35% till 58% (ingen 
kondensation)

Ingress Protection (IP) klass 66
enligt IEC 60529

Dimensioner
Diameter 90 mm, höjd 180
mm

Hölje
Aluminium, svartlackad


