Instruktionsblad
Väggfast geofon för Micromate® och Minimate Pro™
*Instruktionsblad finns på andra språk på www.Instantel.com
Den väggmonterade Instantel®-geofonen kan monteras på en vertikal yta och används för att mäta vibrationer på
tre axlar (se diagram 1). Den här väggfasta geofonen kan endast installeras i vertikalt läge för att registrera exakta
inspelningar av vertikala, tvärgående och längsgående vibrationer. De interna signalomvandlarna har en annan
orientering än de som återfinns i ISEE- och DIN-geofoner av standardtyp.
Markvibrationer
V= Vertikal
T = Tvärgående
L = Längsgående

Diagram 1
Den här väggfasta geofonen är tillgänglig för
Micromate- och Minimate Pro-övervakningsenheter.
Artikel- och serienummeretiketterna identifierar
huruvida den väggfasta geofonen är en ISEE- eller
DIN-modell, och om det är en Micromate- eller
Minimate Pro-geofon.

Övervakningsenhet

Etikett

Micromate

Minimate Pro

Den installerade väggfasta geofonen måste riktas enligt nedan.
Se något av följande för information om hur du fäster geofonen vid olika ytor:
• Om du har en Micromate-geofon, se användarhandboken för Micromate (artikelnummer 721U0201),
avsnitt 14,2 – Installera geofoner.
• Om du har en Minimate Pro-geofon, se användarhandboken för Minimate Pro (artikelnummer 720U2301),
avsnitt 10,4. Installera en ISEE- eller DIN-geofon.

Rikta in pilen vertikalt
så att geofonen klarar
givarkontrollen

Se till att den
väggfasta geofonen
är korrekt riktad med
hjälp av etiketten
”THIS SIDE UP”
(denna sida upp).
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Garanti
Instantels produkter är skyddade mot defekter i material och utförande och ska fungera i enlighet med publicerade
specifikationer under en period på nittio dagar. Den här garantin blir ogiltig om den skyddande krympslangen
tas bort från kablarna. Företaget gör inga uttryckliga eller underförstådda garantier gällande produkternas syfte,
säljbarhet eller funktion. Instantel framhåller inte att några av produkterna kan förhindra skador på produkter eller
egendom.

Instantel tar inget ansvar för skador av något slag till följd av drift och användning av sina produkter. Eftersom det
är omöjligt att förutse alla förhållanden under vilka produkterna kommer att användas, antingen fristående eller
tillsammans med andra produkter, kan Instantel inte ta ansvar för resultatet såvida inte Instantel har ingått ett avtal
om tjänster som tydligt definierar ett sådant utvidgat ansvar och andra skyldigheter. Instantel reserverar sig rätten
att ändra specifikationerna utan föregående meddelande.

EG-varning
Det här är en klass B-produkt. I en hemmiljö kan den här produkten orsaka radiostörningar, och användaren kan då
behöva vidta lämpliga åtgärder.
Företagskontor:
309 Legget Drive,
Ottawa, Ontario K2K 3A3
Kanada

Avdelningskontor i USA:
808 Commerce Park Drive,
Ogdensburg, New York 13669
USA

Avgiftsfritt: (800) 267 9111
Telefon: (613) 592 4642
Faksimil: (613) 592 4296
E-post: sales@instantel.com

© 2016 Xmark Corporation. Instantel, Instantel-logotypen, Auto Call Home, AutoRecord,
Blastmate, Blastware, Histogram Combo, InstaLink, Micromate och Minimate är varumärken
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Om en produkt inte fungerar i enlighet med specifikationerna under garantiperioden ska den repareras eller bytas
ut utan kostnad. Den här garantin blir ogiltig om utrustningen monteras ned, ändras eller missbrukas på något
sätt. Instantel måste ge tillstånd för returnering av produkten innan den fraktas tillbaka. Kostnaderna för frakt till
Instantels anläggning betalas av kunden och Instantel betalar för returfrakten.
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