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Viktig åtgärd krävs på GII-system 

Alla berörda kunder har fått ett e-postmeddelande med detaljerad information om uppgraderingar som krävs efter 

att vi upptäckte problem på GII mikrovågsbaserade Gigasense Antikollisionssystem.  

Eftersom merparten av vår försäljning sker via distributörer tycker vi att det är viktigt att ha denna information på 

vår hemsida, särskilt för våra slutanvändare. 

Tester har visat att olika frekvenser i kombination med programvaruversioner ger en maximal relativ hastighet som 

systemet kan nå för att fungera säkert mellan den spårbundna utrustningen, oftast EOT Electrical Overhead 

Travelling-kranar. Följ tabellen nedan för att se vad den högsta tillåtna relativa hastigheten är för ditt system. 

Hastigheten får inte överskridas.  

 

Gör följande: 

1)  Kontrollera din GII-frekvens på din orderbekräftelse eller på sidan av antennboxen och hitta din 

frekvens i tabellen nedan.  

2)  Kontrollera programvaruversionen i reläboxens display, programvaran kan ses i displayen när 

reläboxen startas om eller när menyn inte har rörts på länge.  Mer information finns i kapitlet 

"Menystruktur" i användarmanualen. Hitta programvaruversionen i tabellen nedan.  

3)  Med den aktuella frekvensen och den installerade programvaran kan du se den högsta tillåtna relativa 

hastigheten för ditt GII-system i tabellen nedan.  Om kranarnas relativa hastighet är högre än vad 

tabellen tillåter måste programvaran uppdateras.  Du får uppgraderingssatsen gratis om du inte redan 

har fått den. 

4) För alla GII-system, oavsett frekvens och mjukvaruversion måste du ställa in hastighetskompensation 

Spd1 & Spd2 till minst 10% i reläboxen. Följ instruktionerna i kapitlet "Menystruktur" i 

användarmanualen för att ändra inställningen för hastighetskompensering. 

 

 

Om den högsta tillåtna relativa hastigheten överskrids och/eller att hastighetskompensationen Spd1 & Spd2 inte 

är inställd på minst 10%, finns det en risk att kranarna inte stannar vid de inställda larmgränserna, Limit1 & Limit2.  

 

Kontakta support@gigasense.se eller via telefon +46 8 540 839 00 (be om support) om du har frågor. 

Vi har öppet måndag – torsdag 8.00 till 16:30, fredagar 8.00 till 15.00. 

Frekvens / konfiguration Programversion Max relativ hastighet* 

9,47 GHz A23, A24, A25, A28, A34 3m/s 

9,47 GHz B03 och B04 1m/s 

9,9 GHz (Frankrike) A23, A24, A34, B12, B13 3m/s 

9,9 GHz (Frankrike) B04 1m/s 

9,9 GHz (Ryssland) B11, B12 3m/s 

9,91 GHz  B11, B12, B13 3m/s 

10,475 GHz (Finland) A28, A34 3m/s 

10,475 GHz (Finland) B04 1m/s 

10,54 GHz  A22, A23, A24, A25, A28, A34 5m/s 

10,54 GHz A21 4m/s 

10,54 GHz B03 och B04 1m/s 

* Relativ hastighet är den hastighet som två rörliga kranar har i förhållande till varandra. 


