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Gobius tips

Gobius Tank Calculator hjälper dig räkna ut nivåer och volym
Ta hjälp av vår kalkylator för att räkna ut var du ska placera sensorerna på
tanken. Har du en tank som inte är rektangulär så är det inte lätt att räkna ut
nivåerna ¼, ½ och ¾. Kalkylatorn hjälper dig dessutom att du räkna ut din
tanks volym. Ingen annan tankmätare tar hänsyn till tankens geoemetri så bra
som Gobius. De allra flesta andra bryr sig inte, tråkigt. På vår hemsida,
www.gobius.se, Support, finner du kalkylatorn.

Kan jag flytta en sensor till en annan plats eller till en annan tank?
Ja det går bra om du är försiktig när du tar loss sensorn från tanken. Försök att
vrida sensorn fram och tillbaka. Om detta inte går, använd en kniv och bänd
samtidigt försiktigt sensorn från tanken. Stoppa in kniven i mellanrummet mellan
sensorn och tanken där kablen sitter på sensorn.
Vrid sensorn samtidigt fram och tillbaka tills sensorn lossnar.
Används för mycket ”våld” kan sensorn gå sönder och du behöver
anskaffa en ny.
När sensorn är loss, tag bort den gamla VHB-tapen och sätt på en ny.
I leveransen från oss fanns det med en extra VHB-tape. Har du inte kvar denna
kan du alltid beställa en nya från oss på www.gobius.se.
Med den nya VHB-tapen monterad trycker/sätter du fast sensorn igen. Tänk på
att temperaturen på tankväggen ska vara över 20 grader C.
Vänta 15 minuter innan du avslutar med att kalibrera din Gobius.
Rör inte sensorerna efter installation. Sker detta bör du alltid göra en ny
kalibrering.

Finns det längre sensorkablar?
Ja du kan beställa från FM Marin sensorer med 10 m kabel. Vi kan inte
rekommendera dig att förlänga dem själv. Du kan beställa förlängningskablar
med annan längd direkt från oss.

Kan man förlänga panelkabeln?
Ja den kan förlängas upp till 50 m. I vår webbbutik kan du beställa med 10 m.
I en datoraffär kan du köpa vanlig RAK nätverkskabel för att skarva till önskad
längd.

Kan man limma fast sensorn med 2-komponentlim?
Nej det enda sätttet är att använda vår testade VHB-tape. Gobius mätteknik är
utvecklad för just dennan VHB-tape från 3M. Så tyvärr, varken lim, silikon eller
andra fogmassor funkar.

Vart ringer jag när jag behöver hjälp?
Du är alltid välkommen att ringa oss på FM Marin, 031-650170 eller skicka ett
mail till support@fmmarin.se. Vi har varje dag, 9 till 21, fri telefon/mail-support.
Välkommen med din fråga.
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