
ACCURATE MOTION 

 

Vinkelmätning med 

inklinometer 

  

  



Vår kompetens, din styrka 

Acumo AB är ett flexibelt företag med fokus på 

automationslösningar  där vi med vår erfarenhet hjälper  

våra kunder inom områdena positionering, mätning  

och detektering.  

Sedan starten 2003 har vi på Acumo 

kontinuerligt 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 tillsammans såväl med våra kunder som 

leverantörer. 

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 

produktutveckling, utan även när det gäller 

produktionskvalitet, 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 

leveranser 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! 

 

     Mikael Törnberg   Mats Gårdestam 



Product Data Sheet 

 Inclinometer 

IK360  

SIKO GmbH 

Address  
Weihermattenweg 2 
79256 Buchenbach 

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

eMail info@siko.de 
Internet 

 Features: www.siko.de 

 Single axis inclinometer 0 ... 360° dual axis inclinometer -80° ... +80° and -80° ... +80° 
 Accuracy 0,1°; Resolution 0,01° 
 Interfaces RS232+U; RS232+I; CANopen 
 temperature compensated 
 Protection IP69K 
 easy three-point-mounting 

Feature  Order text    Additional information 

Number of axis  
1 A 

  

  2   

Interface  RS232+U0-10V 

B 

  RS232 + voltage output 

  RS232+I    RS232 + current output 

  CAN    CANopen 



Your ordering:– 
 

Mechanical data:   

Housing  PBT glass fiber reinforced  

Shock resistance  ≤ 100 g / 6 ms  according to EN 60068-2-27 
Vibration resistance  
   

according to EN 60068-2-6 

Weight  ca. 75 g  

Electrical data:   

Operating voltage  
  

12 ... 30 VDC  

 

IK360 with current output 
IK360 with voltage output and CANopen 

Power consumption    

Measuring range 1 axis / 2 axis  360° / X = -80° ... +80° and Y = -80° ... +80°  

Number of axis  1; 2  

Resolution  0,01°  

Accuracy  0,1° (at -10 °C ... +40 °C)  

Sensor response time  10 ms (without filter)  

Interface RS232 + analogue                U (1 axis)  0 ... 10 V, 0° = 0 V; ≤ 1 mA  

IK360  –  

A B 



                                                                      I (1 axis)  4 ... 20 mA, 0° = 4 mA; load ≤ 270 R  

                                                                      I (2 axis)  
  

X = 4 ... 20 mA, 0° = 12 mA; load ≤ 270 R 

Y = 4 ... 20 mA, 0° = 12 mA; load ≤ 270 R    
Interface CAN  according ISO 11898, galvanically isolated  CANopen (profile 410) 
EMV  EN 61000-6-4  emitted interference 
  EN 61000-6-2  noise immunity 

Environmental conditions:   

Working temperature  -40 °C ... +85 °C  

Humidity  100 %  condensation permitted 
Protection  IP69K (connected) , IP68, IP67  

Accessory  84109  Mating connector M12 (CAN)  5 pins circular cable connector A-coded (ø20) 

  83006  Mating connector M12 (CAN)  5 pins angle cable connector A-coded (ø19) 

  83525  Mating connector M12 (RS232)  8 pins circular cable connector A-coded (ø20) 

  KV05S0  Cable extension M12 (CAN)  5 pins circular cable connector A-coded (ø15) 

  KV08S3  Cable extension M12 (RS232)  8 pins circular cable connector A-coded (ø15) 



 



 



Produkter 

 

 

 

 

 
Larmdon.se är en del av ACUMO AB och  se kan ni hitta produktgrupperna utrymning, 

ingåri vår satsning på att hjälpa till med, och  Siréner, Talande siréner, Blixtljus, 

Marinklassade underlätta konstruktion och installation av  enheter, Kombinerade 

   

  Servodrifter 

 Wire-moduler  

   

   

 



enheter, Manuella TryckBrand- och utrymnings-larm. Under larmdon. knappar, 

Egensäkra Larmdon och Detektorer 

 



 

 Mail:       

       

    


