
4 lösningar, 1 leverantör för mobil automation

Beroende på vilken typ av mobil maskin ni har kan vi erbjuda olika lösningar för 
mätning av längd, vinkel, hastighet, lutning, och acceleration.

1. Wire-moduler passar bra som en robust och kostnadseffektiv lösning för linjär 
mätning.

2. Heavy-duty roterande pulsgivare är kompakta, multifunktionella och gör jobbet 
även under de mest ogynnsamma förhållanden.

3. Inklinometrar för beröringsfri mätning av absoluta vinkellägen.

4. Säkerhet
 Redundanta sensorer för mätning av vinklar och distanser.

MOBIL AUTOMATION



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.

Vi har tagit fram en gemensam syn på vilka 
värderingar vi ska jobba efter. Dessa värderingar 
ligger till grund för vår företagskultur och speglar 
de sätt vi eftersträvar att jobba tillsammans med 
våra kunder på. Dessa värderingar är:
•	 Glädje
•	 Engagemang
•	 Ledarskap
•	 Service
•	 Kommunikation

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 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
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Koniskt wire 

inmatning
Wire i rostfritt stål, med 
skyddande hölje

Flexibilitet tack vare flera 

gränssnitt och utsignaler

Magnetisk givareKommunikationsgränssnitt: 

analog, CANopen, SAE J1939

Rostfritt stål och 
IP69K

Beröringsfri 

multi-turn  
utan batteri

Kommunikationsgränssnitt: 
analog, RS232, CANopen

Enkel trepunktsmontering

IP klass:  IP68, IP69K
MEMS sensor

Inklinometrar
•	 Högprecisions inklinomter för absolut 

detektering av vinkelvärde
•	 Temperaturkompensation
•	 RS232 interface med analog ström eller 

spänningsutgång alternativt CANopen
•	 Teach-in funktion för nollställning, byte av 

rotationsriktning och begränsning av 
mätområdet

•	 Mätområde i en axel 0 - 360 °
•	 Mätområde i två axlar ±80 °
•	 Enkel trepunktsmontering
•	 IP klasser: IP68, IP69K (Skydd mot vatten i 

högt tryck)
•	 Två olika noggrannhetsklasser ±0.1 ° eller 

±0.5 °

Wire-modul
•	 Robust mekaniskt system för 

utomhusbruk
•	 Temperaturområde -40 °C…+85 °C
•	 Kompakt design för applikationer 

med begränsat utrymme
•	 Redundant funktion
•	 Enkel installation och hantering 
•	 Mätningslängder upp till 15 m
•	 Gränssnitt: analog, CANopen, SAE 

J1939

Roterande pulsgivare
•	 Robust hölje för tuffa förhållanden
•	 Resistent mot yttre påverkan med hjälp av 

hög IP klass; IP69K
•	 Enkel installation och underhåll
•	 Single och multi-turn roterande pulsgivare. 

Med 36 mm och 58 mm  hus med analog, 
CANopen eller SAE J1939 interface.

•	 Även tillgänglig i redundant utförande

Produktöversikt
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S Ä K E R H E T !

Kraven på säkerhet ökar från år till år och de har nog inte undgått någon att det är ett hett ämne som det pratas 
mycket om. När det gäller produkterna finns det många klassificeringar för att säkerställa att en produkt uppfyller 
en viss säkerhetsnivå. Något som många misstar sig på är behovet av att ha t ex SIL-klassade produkter på alla 
positioner för att få en säker applikation. Det viktigaste är att helheten är säker dvs hela maskinen och allt 
tillsammans. Med rätt produkter i ett system kan man dessutom spara en hel del kostnader. Av den anledningen 
pratar vi hellre om en funktionell säkerhet.

För oss på Acumo är säkerheten mycket viktig och vi vill tillsammans med våra kunder ligga i framkant, inte bara 
när det gäller på produktnivå, utan också när det gäller den totala funktionella säkerheten i automationslösning-
ar.

Beroende på omgivningen för en viss maskin ställs olika höga krav på säkerheten. Dessa kategoriseras t ex med 
hjälp av olika SIL klasser.

När det gäller funktionell säkerhet för mobil automation har SIKO ett antal olika lösningar. Robusta och säkra, 
fullt redundanta SIKO sensorer, i kombination med en säkerhets PLC/Controller, hjälper dig att säkerhetsklassa 
hela systemet.

MTTF värden från mer än 100 år och en säker mekanisk konstruktion gör våra produkter mycket lämpade för 
användning under ovanliga och krävande förhållanden.

Genom våra redundanta sensorer och dess säkra mekaniska konstruktion bidrar vi till att garantera säkerheten 
för maskiner och fordon och därmed även det viktigaste, människorna som befinner sig i denna miljö!

Säkerhetskoncept för mobila maskiner
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Se filmen!

Självgående fordon (AGV)
•	 Givare för höjdjustering (wire-modul)
•	 Givare för sidoorientering (wire-modul, 

magnetgivare)
•	 Inklimentell pulsgivare för mätning av hastighet
•	 Absolutgivare för övervakning av styrning
•	 Övervakning av lutning(inklinometer)

Säkerhetskoncept för mobila maskiner
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Se filmen!

Mobilkran
•	 Positionering av justerbara stödben (wire-modul) 
•	 Positionering av teleskopstege (wire-modul)
•	 Vinkelposition för kranens överbyggnad 

(roterande pulsgivare)
•	 Detektering av stegens vinkel (roterande pulsgivare)
•	 Mätning av lutningsvinkel för arbetsplatå 

(inklinometer)

Grävmaskin
•	 Positionsövervakning av svängarm, detektering av 

förlängningsarmens och skopans vinkel 
(inklinometer)

•	 Beröringsfri mätning av vinkellägen med hjälp av 
inklinometer

•	 Övervakning av vinkel för att förhindra att fordonet 
välter (inklinometer)
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Se filmen!

Byggarbetsmaskin
•	 Positionering av kransring (roterande pulsgivare)
•	 Vinkelmätning av förlängningsarm (roterande pulsgivare)

Hjullastare
•	 Positionering av hydraulcylinder för externt eller 

integrerat montage (wire-modul)
•	 Vinkelmätning av lyftram (roterande pulsgivare)
•	 Övervakning av styrning, även tillgänglig i 

redundant version (roterande pulsgivare)
•	 Övervakning av lutningsvinkeln för att förhindra 

tippning (inklinometer)
•	 Vinkeldetektering av hjullastarens skopa(roterande 

pulsgivare/inklinometer)



Wir sind für Sie erreichbar. 

Ganz gleich, ob lokal …
Sie suchen eine Vertretung in Ihrer Nähe? Unsere Website hilft 
Ihnen dabei. Unter www.siko-global.com � nden Sie über Ihre 
Postleitzahl aktuelle Kontaktdaten einer deutschen SIKO-Vertre-
tung in Ihrer Nähe. Oder rufen Sie uns an, wir geben Ihnen gerne 
entsprechende Kontaktdaten weiter.

… oder international.
SIKO wird weltweit durch Tochtergesellschaften und Handels-
vertretungen repräsentiert. Unter www.siko-global.com � nden 
Sie einen SIKO-Partner auch in Ihrer Nähe.

We are always there for you. 

Whether locally ... 
Are you looking for an agency near you? Our website will 
help you. At www.siko-global.com you will � nd current 
contact data of a local German SIKO agency via your 
postal code. Or just call us and we will give you the 
contact data you need.

… or internationally.
Subsidiaries and agents all over the world represent SIKO. 
At www.siko-global.com you will also � nd a SIKO partner 
in your area. 

www.siko-global.com

Headquarters:
SIKO GmbH
Weihermattenweg 2
D-79256 Buchenbach

Phon
+49 7661 394-0
Fax 
+49 7661 394-388
E-Mail
info@siko.de

Subsidiaries:
SIKO Products Inc

SIKO Italia S.r.l. 

SIKO Magline AG

SIKO International Trading (Shanghai) CO., Ltd.

SIKO Products Asia Pte. Ltd.

Stay up to date! Follow us at „SIKO-global“

Acumo AB Mail: info@acumo.se Vxl:  +46 (0)8 557 730 30 VAT-nr SE556616771701

Söderby Gårds Väg 11A Web: www.acumo.se Fax: +46 (0)8 530 347 50 F-skatt: 556646-7717
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Läs och se mer på 
www.acumo.se eller ring oss 

för mer information!


