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INTRODUKTION
Raven Phoenix 200 GPS-mottagare ger mycket exakt och tillförlitlig DGPS-navigering med hjälp av
WAAS-satellitbaserade DGPS-korrigeringar. Den här mottagaren är idealisk för GIS,
precisionsfunktioner för lantbruk eller andra tillämpningar där en robust och lättanvänd mottagare
med hög prestanda krävs.
GPS-MOTTAGARE
Phoenix 200 GPS-mottagare kan generera positionsberäkningar i realtid med en hastighet på
10 beräkningar per sekund. Positionsberäkningarna matas ut via RS232 som meddelanden i
NMEA-format.
Phoenix 200 har två RS232-portar och kan kommunicera med 1 200, 2 400, 4 800, 9 600 bps, 19,2,
38,4, 57,6 eller 115,2 kbit/s. Baudhastighet och önskad meddelandeutmatning går att konfigurera via
en seriell port med hjälp av konfigurationsmeddelanden.
Meddelanden i NMEA-format är standard för de flesta GPS-mottagare och bör därför vara kompatibla
med praktiskt taget alla program- eller maskinvarutillämpningar som utvecklats för att fungera med
GPS.
Mottagaren levereras från fabrik med meddelandeinställningar som bör vara kompatibla med de flesta
tillämpningar. I handböckerna till anslutningsutrustningen finns information om vilka meddelandetyper
och seriella inställningar som krävs.
SERIELL STANDARDINSTÄLLNING
PORT

NMEA-MEDDELANDE

MEDDELANDEHASTIGHET

BAUDHASTIGHET

A

GGA, VTG, ZDA

10 Hz, 200 mHz

19 200 BPS

B

GGA, VTG, ZDA

5 Hz, 200 mHz

19 200 BPS
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WAAS-MOTTAGARE
Phoenix 200 ger differentialberäkningar i realtid med hjälp av utsändning av kostnadsfria korrigeringar
(WAAS) från en satellit. WAAS-korrigeringar är tillgängliga kostnadsfritt utan abonnemang överallt i
USA och i delar av Kanada, Mexiko samt Europa genom ett kompatibelt system som heter EGNOS.
Korrigeringarna är tillgängliga 24 timmar om dagen i alla väderförhållanden.
VERKTYGSPROGRAM
Du kan ställa in och använda mottagaren i de flesta tillämpningar utan att verktygsprogram krävs. Det
finns emellertid ett verktygsprogram från Raven. I Uppdateringar av mottagarens inbyggda programvara
finns uppgifter om var programvaran finns.
UPPDATERINGAR AV MOTTAGARENS INBYGGDA PROGRAMVARA
Den inbyggda programvaran finns inuti mottagaren. Raven förbättrar fortlöpande prestandan hos
mottagarprodukterna och då och då blir särskilda funktioner tillgängliga. När detta händer skapas en
ny version av den inbyggda programvaran. Du kan ställa önskemål om den här programvaran från
Raven. Du behöver ansluta mottagaren till en dator och köra det medföljande
programmeringsprogrammet för att uppdatera enheten. Kontakta en Raven-återförsäljare om du vill
ha en ny version av programvaran.
Inbyggd programvara och uppgraderingsverktyg går att få på följande platser:
huvudsida för nedladdning:
http://www.ravenprecision.com/us/Support/Software/
Mottagarsida:
http://www.ravenprecision.com/us/Support/Software/softwareCategory.jsp?ID=1
SÄRSKILDA FUNKTIONER
Phoenix 200 har flera särskilda funktioner som gör den idealisk för vissa tillämpningar. Raven intresserar
sig alltid för att lägga till särskilda funktioner till mottagaren. Om du har en god idé skickar du e-post till
oss på fcdinfo@ravenind.com eller ringer oss på 800-243-5435. Vi kan inte garantera att din idé
implementeras men vi vill gärna överväga den.

RADAR UT
Mottagaren kan simulera en dopplerradar som ofta används i lantbruksutrustning för detektering av
hastighet. GPS-mottagaren beräknar ständigt hastighet och kan generera de signaler som används
av utrustning som kräver radarindata. Mottagaren konfigureras i normalfall i fabrik för radarutdata.
Om du vill använda den här funktionen behöver du en specialkabel från Raven. Lägg märke till att
GPS:en bara kan fastställa hastighet när navigering sker. Om en trädrad blockerar många satelliter
eller om mottagaren inte kan navigera av någon annan orsak kan radarutdata bli felaktiga.
De skalningsfaktorer och tidskontroller som styr funktionens drift går att styra via ett seriellt
konfigurationsmeddelande enligt definition i dokumentet om seriell protokolldefinition. Mottagaren
sänder som standard en frekvens på 45 Hz per 1 mph.
INSTALLATION
Börja med att välja en plats för var och en av systemets olika delar. Dra inte kablarna och montera inte
Phoenix 200-mottagaren permanent än. När du har sett att systemet fungerar drar du kablarna och
monterar Phoenix 200-mottagaren permanent. Det minskar krånglet om du stöter på problem på ett
inledande stadium.
FÖRSTA START
Phoenix 200-mottagare är bakeffektskyddade för att förhindra skador på mottagaren om du följer de
här stegen:
Stäng av all utrustning som är ansluten till maskinen. Mottagaren förbrukar mycket lite ström och
testet tar bara några minuter. All annan utrustning ska vara avstängd eftersom den kan orsaka störningar
i mottagaren. När Phoenix 200 fungerar slår du på annan utrustning och kontrollerar om det förekommer
problem.
Tillför ström till mottagaren genom att ansluta den svarta ledningen till den negativa (-) och den röda
ledningen till den positiva (+) polen på strömkällan (i de flesta fall batteriet). Om du vill kontrollera
elanslutningarna kopplar du en ljusramp eller annan enhet med seriellt gränssnitt till Phoenix 200mottagaren. Om du ansluter en ljusramp bör den tändas när strömtillförsel sker till mottagaren. Om du
använder en enhet med seriellt gränssnitt tittar du efter NMEA-strängar som GGA för bläddring över
skärmen. Om ingen av dessa svarar tar du bort den röda och svarta ledningen från strömkällan och
kontrollerar anslutningarna igen. Om du är i en bil eller lantbruksmaskin vrider du på tändningsnyckeln.
Om du fortfarande har problem läser du avsnittet om ström nedan eller ringer vår tekniska support.
När mottagarens ström är rätt ansluten stänger du av strömtillförseln. Montera Phoenix 200 och upprepa
föregående steg.
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Nu är strömmen ansluten till den monterade mottagaren. Phoenix 200 letar efter satelliter, vilket kan
ta några minuter. Om antennen har fri siktlinje över himlen skickar mottagaren slutligen data till
ljusrampen eller annan enhet med seriellt gränssnitt.
Vänta på att mottagaren hittar och spårar WAAS-signalen. Det kan ta 15 minuter eller längre innan
mottagaren får de almanacksdata som krävs från vald WAAS-satellit. Tidsåtgången för första start
krävs bara första gången mottagaren används. När utsändningen har hittats slås mottagaren på och
börjar ta emot signaler efter cirka 5 sekunder. Om ingen signal har tagits emot inom cirka 30 minuter
kan det förekomma störningar eller mottagaren kanske inte finns i den valda WAAS-satellitens
täckningsområde.
Vid den här tidpunkten bör mottagaren spåra satelliter och generera bra differentiella positioner.
Börja slå på maskinens andra utrustning. En enhet kan störa GPS-satellit- eller WAAS-signalerna.
Vänta cirka 30 sekunder efter att varje enhet har slagits på för att se om mottagaren slutar spåra
satelliter. Starta slutligen maskinen och kontrollera återigen om det förekommer problem.
Om det inträffar problem efter att något har slagits på kan du försöka flytta antennen längre bort från
enheten. Kontrollera att enheten fungerar på rätt sätt och kontrollera även strömanslutningarna. Vissa
enheter kan generera för mycket störningar av sig själva eller till följd av defekta komponenter.
Nu fungerar mottagaren tillsammans med allt som skulle kunna störa. Stäng av allt, montera mottagaren
och dra kablarna. När det är klart upprepar du stegen för påslagning.
De sista stegen behandlar anslutning av annan utrustning som får data från Phoenix 200. I tillverkarens
dokumentation finns information om t.ex. baudhastighet och de meddelanden som krävs. Det är mycket
troligt att du bara behöver ansluta gränssnittskablarna till enheten. Phoenix 200 är som standard
konfigurerad för att fungera med de flesta system utan justeringar.
Alla konfigurations- och WAAS-data lagras i ett icke-flyktigt minne i Phoenix 200. Om du behöver
ändra WAAS- eller GPS-inställningen kör du mottagarens programvara och gör ändringarna.
STRÖM
Phoenix 200-mottagaren behöver likström mellan 9 och 16 volt. Likströmmen kommer vanligen från
maskinens batteri eller via något slags strömadapter. Om en adapter för bilström används ska du
kontrollera att fordonet har ett negativt jordningssystem innan du ansluter strömmen. Om en
växelströmsadapter används får du bara ansluta adaptern till en växelströmskälla.

GPS-ANTENN
GPS är ett system som kräver fri sikt mot himlen, vilket innebär att det måste finnas en obehindrad
bana till satelliterna för att mottagaren ska kunna spåra dem. Byggnader, träd, maskiner och människor
är vanliga hinder. När du placerar antennen/mottagaren letar du upp en plats där antennen har en
obehindrad vy över himlen. Föremål såsom elektriska motorer, generatorer, omformare, stroboskop,
radiosändare, mobiltelefoner, mikrovågsreflektorer, radar, aktiva antenner, osv. genererar elektriska
och magnetiska fält som kan störa radiosignalerna från GPS- eller WAAS-signalen. Montera antennen/
mottagaren på avstånd från sådana möjliga källor till störningar.
GPS-mottagningen kan störas av andra objekt i närheten. Om du till exempel placerar antennen
under glasfiber kan prestandan försämras. Om antennen/mottagaren sänks så att det finns minst
7 mm mellanrum mellan antennen/mottagaren och plast- eller glasfibermaterialet ovanför kan vanligen
godtagbar prestanda uppnås. Metall och andra solida material blockerar helt GPS-signalerna.
ANVÄNDNING
Första start
Både den interna GPS- och WAAS-mottagaren måste genomgå en KALLSTART första gången
systemet startas. GPS-mottagaren avsöker himlen efter satelliter och laddar ned de data som krävs
för användningen. WAAS-mottagaren väntar tills den har tagit emot de almanacksdata som krävs.
Kallstarten kan ta upp till 15 minuter, men behöver endast utföras första gången enheten startas.
Anslut den medföljande seriella kabeln mellan port A på Phoenix 200 och datorn och slå på strömmen.
Låt mottagaren vara igång medan du installerar programmet på datorn. Stäng av all icke nödvändig
elektrisk utrustning för att minska förekomsten av elektriska störningar.
Normal användning
När den inledande “kallstarten” är klar börjar mottagaren fungera i “normalt läge”. Enheten bör fungera
i fullständigt DGPS-läge inom några minuter efter påslagning.
Alla konfigurations- och WAAS-data lagras i ett icke-flyktigt minne i Phoenix 200.
Konfigurationsändringar görs med hjälp av verktygsprogrammet.
Var medveten om möjlig blockering av satelliter, vilket kan störa GPS-funktionen.
FELSÖKNING
·

Se till att antennen är monterad så att den har fri sikt mot himlen och så långt bort som möjligt från
källor till elektriska störningar.

Försök att isolera alla problem som antingen:
· Mottagare/antenn
· Ström
· Sändande plats
· Seriella kommunikationer
· Kringutrustningsenhet
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KONTROLLERA DIN INSTALLATION
Övervaka effekterna på GPS-mottagarens prestanda när de olika enheterna i fordonet slås på. Om
mottagaren slutar att fungera på rätt sätt när en enhet slås på, orsakar denna enhet störningar och du
måste eventuellt ändra mottagarens placering. Exempel: om körningen av motorn förorsakar störningar,
beror detta på att tändningsbrus eller generatorbrus stör signalmottagningen. Flytta mottagaren längre
bort från motorn.
Mottagare – Normalt behövs endast 5 GPS-satelliter för god noggrannhet. Om en ljusramp är ansluten
ser du till att de tre mittersta indikatorerna är gröna.
Sändning – Om mottagaren fungerar i WAAS-läge kan den vara utanför satellitens räckvidd eller
satelliten kan ha slutat sända. WAAS-statusinformation finns på Internet på
http://gps.faa.gov/programs/waas/waas.htm
Seriell kommunikation – Använd programmet GPS MON och kontrollera att kommunikationsinställningar, baudhastighet och COM-portnummer är korrekta. Kontrollera
att den kabel som används, om den inte har tillhandahållits av Raven, är
korrekt kopplad. Läs avsnittet “Seriellt gränssnitt”.

MOTTAGARSPECIFIKATIONER
Storlek

17,48 cm x 13,03 cm

Vikt

1 kilo

Driftstemperatur

-40 °C till +70 °C

Luftfuktighet vid drift

5 % till 95 % relativ luftfuktighet,

Protokoll

NMEA v2,2

Montering

Magnetisk

icke-kondenserande, vid +60 °C
Kanaler

12 GPS, 1 WAAS

Uppdateringsfrekvens

10/sekund Port A
5/sekund: Port B MsgOutput
(Port B MeddelUtm)

Strömförbrukning

3 - 2 W i normalfall

Förvaringstemp.

-40 °C till +85 °C

Spänning

9-16 V likström

Fuktighet vid förv.

100 % kondenserande

KONFIGURATION
Seriellt gränssnitt
Phoenix 200 har två dubbelriktade seriella RS232-gränssnitt på en 8-stifts Con-X-All-hankontakt.

8-stifts Con-X-All
Stiftnummer

Signalnamn

1

TXA

2

RXA

3

GND

4

RADAR

5

TXB

6

+12 V DC

7

+12 V DC strömutgång RT

8

RXB
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GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS)
GPS är ett satellitbaserat, globalt navigeringssystem som skapats och drivs av det amerikanska
försvarsdepartementet (United States Department of Defense (DOD)). Det var ursprungligen endast
avsett att förbättra militära försvarsfunktioner, men GPS har utökats till att tillhandahålla exakt positions- och tidsinformation för många civila tillämpningar.
En djupgående studie av GPS krävs för att man till fullo ska kunna förstå det, men ej för att kunna se
hur det fungerar och uppskatta vad det kan göra för dig. Enkelt uttryckt kretsar tjugofyra satelliter i sex
omloppsbanor runt jorden två gånger om dagen med en lutningsvinkel på cirka 55 grader mot ekvatorn.
Denna satellitkonstellation sänder kontinuerligt kodad positions- och tidsinformation i höga frekvenser
i området 1 500 megahertz. GPS tar emot via antenner som finns på en position med fri sikt mot
satelliterna. Signalerna tas emot och den kodade informationen används för att beräkna en position i
jordklotets koordinatsystem.
GPS är det mest populära navigationssystemet idag och för många år i framtiden. GPS är helt klart
det mest exakta, globala navigationssystem för alla väderlekar som hittills har utvecklats, men väsentliga
fel kan dock förekomma. GPS-mottagarna bestämmer position genom att beräkna den tid det tar för
de radiosignaler som skickas från de olika satelliterna att nå jorden. Detta är den gamla ekvationen
“Avstånd = Hastighet x Tid”. Radiovågor färdas med ljusets hastighet (Hastighet). Tiden avgörs med
hjälp av en genialisk kodmatchningsteknik inuti GPS-mottagaren. När tiden har bestämts, och det
faktum att satellitens position rapporteras i alla kodade navigeringsmeddelanden, kan mottagaren,
med hjälp av lite trigonometri, avgöra sin placering på jorden.
Positionsnoggrannheten beror av mottagarens förmåga att korrekt beräkna den tid det tar för de olika
satellitsignalerna att färdas till jorden. Och häri ligger problemet. Det finns fem primära källor till fel
som kan påverka mottagarens beräkning. Dessa fel består av:
1.

jonosfär- och troposfärfördröjningar i radiosignalen

2.

flera signalbanor

3.

avvikelser i mottagarens klocka

4.

positionsfel i omloppssatelliterna (efemerid)

5.

avsiktlig degradering av satellitsignalen från DOD (SA).

Denna avsiktliga degradering av signalen är känd som “Selective Availability” (SA, Selektiv förmåga)
och är avsedd att förhindra fienden från att utnyttja de otroligt noggranna GPS-signalerna och använda
dem mot USA eller dess allierade. SA står för majoriteten av kostnaderna för fel. Kombinationen av
dessa fel, tillsammans med undermålig satellitgeometri, kan begränsa GPS-noggrannheten till 100 m
95 % av tiden och upp till 300 m 5 % av tiden. Många av dessa fel kan lyckligtvis reduceras eller
elimineras genom en teknik kallad “Differential”.

DIFFERENTIAL-GPS (DGPS)
WAAS
DGPS fungerar genom att en högpresterande GPS-mottagare (referensstation) placeras på en känd
plats. Eftersom mottagaren känner till dennas exakta position kan den identifiera felen i
satellitsignalerna. Den gör detta genom att mäta området till var och en av satelliterna genom att
använda de mottagna signalerna och jämföra dessa med de verkliga områdena som beräknats från
den kända positionen. Skillnaden mellan det uppmätta och det beräknade området är det totala felet.
Feldata från varje spårad satellit formateras och sänds till GPS-användarna. Formatet för
korrigeringsmeddelanden följer standarden som upprättats av Radio Technical Commission for Maritime Services, Special Committee 104 (RTCM-SC104). De här differentiella korrigeringarna används
sedan i GPS-beräkningar och avlägsnar på så sätt de flesta satellitsignalfelen samt förbättrar
noggrannheten. Den erhållna nogrannhetsnivån beror av GPS-mottagaren. WAAS är baserat på ett
nätverk med cirka 25 markreferensstationer som täcker ett stort tjänstområde. Signaler från
GPS-satelliter tas emot av många spridda markreferensstationer och används för att generera
DGPS-korrigeringar.
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e-Dif
e-Dif utvecklades för kunder med behov av en bättre noggrannhet vid guidning än vad “rå” GPS
erbjuder (~5 till 15 meter). e-Dif är avsedd för kunder som efterfrågar ett alternativ utan årlig
abonnemangsavgift. Den är en tillförlitlig differentialkälla för alla som använder en aktiverad
mottagare i Sydamerika, Afrika, Asien, Australien och andra delar av världen och behöver liknande
noggrannhet som i korrigeringssystem, t.ex. tjänsten SBAS eller OmniStar VBS. Den är även en
bra reserv för personer som använder kostnadsfria differentialkällor, t.ex. SBAS (WAAS, EGNOS)
med flera.
e-Dif ger positioner som är mycket exakta i förhållande till en temporär referensplats. Det sker
genom insamling av kontinuerliga data från satelliter under 20 minuter och därefter beräkning av
en matchande differentialkorrigering för den särskilda platsen – en process som kallas kalibrering.
Det ger en “lokal korrigering” som till största delen korrigerar lokala atmosfäriska förhållanden.
Kalibreringen startar automatiskt när strömmen slås på och kan genomföras antingen i stillastående
läge eller vid körning. Under kalibreringsprocessen måste användaren ha fri sikt över himlen
under den tid kalibreringen pågår (20 minuter). När e-Dif körs justeras den kontinuerligt för att
matcha föränderliga förhållanden hos GPS-signalerna som orsakas av atmosfären.
När kalibreringen är klar kan användaren fortsätta driften kontinuerligt i flera timmar, ofta upp till
4 timmar. Det finns inget behov av omkalibrering om enheten inte har stängts av.
Noggrannheten hos en position som rapporterats av en e-Dif-mottagare är inledningsvis mycket
hög och försämras långsamt med tiden. Positionsjitter hålls alltid på miniminivå. När signaler från
stigande satelliter tas emot genereras dessutom nya korrigeringar automatiskt. Om satelliter inte
tas med i beräkningen till följd av inställning eller maskning förekommer praktiskt taget inget
positionshopp.
e-Dif är en tillvalsfunktion som Raven Industries erbjuder och kanske inte installerad i mottagaren
som standard. Om du vill ha information om hur du skaffar e-Dif-auktorisationskoder eller mer
information om e-Dif kontaktar du en lokal distributör.

NMEA-MEDDELANDEN
Phoenix 200-mottagaren kan användas för kommunikation med andra elektroniska enheter, inklusive
Ravens Envizio. Ett kommunikationsprotokoll (en uppsättning regler), kallade NMEA 0183-normerna, har
etablerats av National Marine Electronics Association. NMEA 0183-standarden innehåller många olika
meddelandeformat, t.ex. de som beskrivs nedan, som Phoenix 200-mottagaren använder för att
kommunicera med andra enheter.
Phoenix 200 NMEA-meddelanden
GGA

Fixeringsdata för Global Positioning System

GLL

Geografisk position

GSA

GPS Dilution of Precision (Utspädning av precision, DOP) och Aktiva satelliter

GST

GPS Pseudorange Noise Statistics (Störningsstatistik för pseudoområde)

GSV

GPS Satellites in View (Satelliter i vy)

RMC

Minsta rekommenderade, specifika GPS-/Transitdata

VTG

Kurs över mark och markhastighet

ZDA

Tid och datum
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EXEMPEL PÅ GGA-MEDDELANDESTRUKTUR
Följande exempel på GGA-meddelande visar det typiska formatet för NMEA-meddelanden.

$GPGGA,171741,3019,3909,N,09741,8629,W,2,08,00,9,+00180,M,x.x,M,003,0800*78
Fält 1
Fält 2
Fält 3
Meddelandetyp
Meddelandekälla (GPS)

Fält 4
Fält 5
Fält 6
Fält 7
Fält 8
Fält 9
Fält 10
Fält 11
Fält 12
Fält 13

Meddelandeflagga

Fält

Beskrivning

Fält

Beskrivning

$

Meddelandeflagga

6

Horizontal Dilution of Precision (Horisontell
osäkerhet i positionsbestämningen)

GP

Meddelandekälla (GPS)

7

Antennhöjdsref: Genomsnittlig havsnivå
(geoid)

GGA Meddelandetyp

8

Enheter för antennens höjd över havet
(meter i exemplet)

1

Universal time coordinate (Positionens
universella tidskoordinat, UTC)

9

Geoidseparation

2

Latitud, nord eller syd

10

Enheter för geoidseparation
(meter i exemplet)

3

Longitud, ost eller väst

11

Differentialdatans ålder, sekunder

4

GPS-kvalitetsindikator (läge)

12

Referensstationens ID

5

Antal satelliter i bruk

13

Kontrollsumma

Starlink-protokoll
Kontroll av Raven-mottagare utförs med hjälp av en egenutvecklad kommandouppsättning som kallas
“Starlink-protokoll”. Kommandona överensstämmer med NMEA 0183. En fullständig lista och beskrivning
av varje kommando går att beställa på
http://www.ravenprecision.com.
Här följer en lista över kommandon/sökningar som kan finnas stöd för i Phoenix 200.

Mottagarkommando
DIF
NME
PBM
PTA
PTB
RKC
RST
SAV
SLI
SPD
W1M

Mottagarsökning
DIF
GPSID
NME
PAR
PBM
PTA
PTB
RID
RKC
SLI
W1S
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RAVEN INDUSTRIES
BEGRÄNSAD GARANTI
VAD TÄCKS?
Denna garanti täcker alla defekter avseende tillverkning och material i din
Raven Flow Control Product under normal användning, underhåll och service.
HUR LÄNGE GÄLLER GARANTIN?
Denna garanti gäller i 12 månader från inköpsdatum för din Raven Flow
Control Product. Denna garanti gäller endast den ursprungliga ägaren och
kan ej överföras.
HURKANJAGFÅSERVICE?
Lämna in den defekta delen tillsammans med inköpsbevis till din lokala
återförsäljare. Om återförsäljaren samtycker till ditt garantianspråk kommer
han att skicka in delen och inköpsbeviset till sin distributör eller till Raven
för slutligt godkännande.
VAD KOMMER RAVEN INDUSTRIES ATT GÖRA?
När vår inspektion visar sig utgöra ett garantianspråk kommer vi, enligt vår
bedömning, reparera eller byta ut den defekta delen och betala för frakten till dig.
VADOMFATTASINTEAVDENNAGARANTI?
Raven Industries påtar sig inget ansvar för reparationer som utförts utanför
vår anläggning utan skriftligt medgivande. Vi ansvarar inte för skador på
någon associerad utrustning eller produkt och är inte skadeståndsskyldiga
för avbrott eller andra speciella skador. Åtagandena enligt denna garanti
gäller i stället för alla andra garantier, uttryckta eller underförstådda, och
ingen person är auktoriserad att åtaga sig någon skadeståndsskyldighet för
oss. Skador som förorsakats av normalt slitage och påfrestning, felaktig
användning, missbruk, försummelse, olycksfall eller felaktig installation och
underhåll täcks inte av denna garanti. RAVEN INDUSTRIES FLOW
CONTROL DIVISION

Phoenix 200 GPS-mottagare Installations- och användarhandbok Svenska (art.nr.016-0171-170)

Raven Industries
Flow Controls Division
P.O. Box 5107
Sioux Falls, SD 57117-5107

Avgiftsfritt 800-243-5435
Fax 605-331-0426
www.ravenprecision.com
fcdinfo@ravenind.com

Obs! Det här dokumentet och informationen häri tillhör Raven Industries, Inc. och får bara användas
enligt tillstånd av Raven Industries, Inc. Med ensamrätt enligt lagstiftningen om upphovsrätt.

