
Absolutgivare för marina miljöer

•	 rostfritt stål för salt 
•	 med ssi, can eller 4..20mA resp 0-10v utgång 
•	 single turn utförande resp multiturn utförande



Acumo AB är ett företag med inriktning på försälj-
ning av automationskomponenter för positionering 
samt larmdon, i form av blixtljus och siréner, på den 
svenska marknaden

Vår kompetens, din styrka

Sedan starten 2003 har vi på Acumo kontinu-
erligt byggt upp en produktportfölj baserat på 
de olika behov våra kunder har. Vi är väldigt 
glada för den feedback vi får och vi känner oss 
extremt privilegierade som får växa tillsam-
mans såväl med våra kunder som leverantö-
rer.

Vårt arbetssätt bygger på en nära relation 
med våra kunder, ofta med personliga besök, 
där vi hellre ser oss som en partner än en ren 
leverantör av produkter. Det vi lärt oss under 
åren är att erfarenhet när det kommer till val 
av kritiska komponenter sparar mycket pengar 
i det långa loppet. 

Detta är anledningen till att vi valt att endast 
jobba med leverantörer som ligger i framkant 
inte endast när det gäller teknik- och produkt-

utveckling, utan även när det gäller produk-
tionskvalitet, dokumentation, certifieringar 
etc. Vårt mål är att optimera varje lösning.

Vi ser gärna att du som kund ger oss ett 
problem, i gengäld ger vi dig en optimerad 
lösning.

När väl lösningen är på plats så gäller det att 
kunna säkerställa att Ni som kund får leve-
ranser i tid. Detta har vi löst genom att ha ett 
stort lager där vi tillsammans med dig som 
kund gemensamt kommer överens om vad vi  
skall lagerföra.

Vår kunskap och kompetens är den främsta 
produkten vi har och den är faktiskt helt 
gratis!
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Feature Order text  Additional information
Interface CAN CANopen (DS406)
 MWI 4 ... 20 mA current output
 MWU 0 ... 10 V voltage output
 SSI/B Binär
 SSI/G Gray

Number of revolution 1 singleturn
 8192 13 Bit (only SSI or CAN)
 65536 16 Bit (only transducer)

Connection type M12  (A-coded)

Feature:

Heavy Duty Design with stainless steel
compact design (diameter 42 mm)
Protection IP69K, IP68
Resistant to acids and salt spray
CANopen, SSI, Analog interfaces
Multiturn without battery
High shaft load rating up to 270 N
16 bit multiturn (65536 revolution)
13 bit singleturn (8192 steps)
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Absolute encoder WV42HD

SIKO GmbH

Address 
Weihermattenweg 2
79256 Buchenbach

Telephone
+49 7661 394-0
Fax
+49 7661 394-388

eMail
info@siko.de
Internet
www.siko.de
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Technical data
Mechanial data:
Flange/housing stainless steel
Shaft  stainless steel
Shaft loading max. axial 270 N; max. radial 270 N
Speed  max. 12000 min-1

Starting torque ≤ 4 Ncm, at 25 °C
Shock resistance ≤ 300 g / 6 ms, according to EN 60068-2-27
Vibration resistance ≤ 30 g (10 Hz ... 1,000 Hz), 
  according to EN 60068-2-6
Weight  ca. 0,35 kg
Protection IP69K, IP68
Working temperature -40 °C ... +85 °C
Storage temperature -40 °C ... +85 °C
Humidity  98 %, without condensation

Electrical data CANopen:
Operating voltage +10 ... +30 VDC, polarity protection
Power consumption max. 1,2 W 
CAN interface according ISO 11898, galvanically isolated 
  CANopen (DS406)
Transmission rate max. 1 M Baud
Device addressing adjustable 
  per SDO or Layer Setting Service (LSS)
Cycle time  < 1 ms
EMV  EN 61000-6-2; noise immunity/immission
  EN 61000-6-4; emitted interference/emission

Electrical data SSI:
Operating voltage +10 ... +30 VDC, polarity protection
SSI clock speed 100 kHz - 2 MHz
Power consumption ca. 0,25 W

Technical data
Cycle time (singleturn) < 600 µs
SSI data output line-driver according to RS422
EMV  EN 61000-6-2; noise immunity/immission
  EN 61000-6-4; emitted interference/emission

Electrical data MWI/MWU:  4 ... 20 mA 0 ... 10 V
Operating voltage +15 ... +30 VDC +12 ... +30 VDC
Load resistance RL < 500 Ω RL > 10 kΩ 
(load against GND)
Linearity  0,15 % 0,15 %
Starting time < 1 s < 1 s
Settling time 80 ms 80 ms
Power consumption typical 40 mA typical 15 mA
EMV  EN 61000-6-2; noise immunity/immission
  EN 61000-6-4; emitted interference/emission

Sensor data MWI/MWU:
Resolution analog output 12 bit over the preprogrammed measuring
  range
Smallest measuring range 22,5°
Accuracy singleturn ± 0,35°
Resolution singleturn 12 bit
Largest measuring range multiturn 65.536 revolution,
  16 revolution (factory setting)

Accessory  84109 Mating connector M12 (CAN/MWI/MWU) 
   5 pins circular cable connector A-coded
  83006 Mating connector M12 (CAN/MWI/MWU) 
   5 pins angle cable connector A-coded
  83525 Mating connector M12 (SSI) 
   8 pins circular cable connector A-coded
  AK18 Flexible coupling
























viewing side = plug-in side
plug in

Pin assignment CAN

PIN 1 2 3 4 5

Signal CAN_GND +UB GND CAN_H CAN_L

Pin assignment SSI

PIN 1 2 3 4 5 6 7 8

Signal GND +UB SSI Cycle+ SSI Cycle - SSI Data + SSI Data - Calibration input Direction

Pin assignment MWI/MWU

PIN 1 2 3 4 5

Signal Iout/Uout +UB GND Set 2 Set 1

 

 









 


 






 

 













 














 





 

4x M4, 8 deep

Direction

M12 A-coded

Interface CAN

Interface SSI + MWI/MWU

Direction

M12 A-coded

4x M4, 8 deep

Absolute encoder WV42HD

Product Data Sheet
Su

bj
ec

t t
o 

te
ch

ni
ca

l a
lt

er
na

ti
on

 •
 A

rt
.N

o.
 8

63
70

; M
od

. s
ta

tu
s 

13
5/

12







Produkter

Larmdon.se är en del av ACUMO AB och 
ingåri vår satsning på att hjälpa till med, och 
underlätta konstruktion och installation av 
Brand- och utrymnings-larm. Under larmdon.

se kan ni hitta produktgrupperna utrymning, 
Siréner, Talande siréner, Blixtljus, Kombinerade 
enheter, Kombinerade enheter, Manuella Tryck-
knappar, Egensäkra Larmdon och Detektorer

Pulsgivare och roterande Encodrar

Räknare / Displayer för visning

Mätskalor

Skenstyrningar

Kablage

Sensorer / Givare och Fotoceller

Ställdon

Wire-moduler

Kulskruvar

Mekaniska kopplingar

Positionsindikatorer/ mätklockor

Servodrifter

Maskinsäkerhet

Linjärenheter / Linjärmoduler

Ljustorn
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