EFFEKTIV
FORMATOMSTÄLLNING

3 lösningar, 1 leverantör för effektiv formatomställning
Beroende på hur ofta din maskin behöver justeras kan vi erbjuda tre olika nivåer
av lösningar för bästa anpassning till dina behov.
1. Manuell formatomställning
Mekaniska positionsindikatorer för en kostnadseffektiv och pålitlig lösning.
2. Övervakad formatomställning
Digitala positionsindikatorer med målvärde via fältbuskommunikation och display för guidad manuell formatomställning.
3. Automatisk formatomställning
Kompakta ställdon för optimerad och fullt automatisk inställning via fältbus.

PositionLine | Manuell formatomställning

Mekanisk/digital positionsindikator
Se filmen!

Mekaniska eller digitala lägesindikatorer konstruerade för
basmaskiner med få formatförändringar.

Fördelar
• Kostnadseffektivt och robust mätningssystem
• Tydliga, precisa digitala indikeringsvärden
• Display som kan visa värde i millimeter eller tum
• Enkelt montage med hålaxel
• Fritt programmerbara grundparametrar (DE serien)

DA09S
DE10

Förändringshastigheten
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Kostnadseffektivitet

0 = acceptabelt/ej applicerbar, + = bra , ++ = mycket bra

Ökad maskineffektivitet genom minskade ställtider

WIRTSCHAF TLICHKEIT

Kostnadseffektivitet
COST EFFECTIVENESS

Med ökande krav på kvalitet och beroende på hur ofta en omställning måste göras, desto större blir din
produktionsefffektivitet och produktionskvalitet vid val av en övervakad, alternativt automatisk formatomställning.

Omställningsfrekvens
VERSTELLHÄUFIGKEIT

ADJUSTMENT FREQUENCY
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Mekanisk kompatibilitet
DA09S, AP04, AP10 SIKO positionsindikatorer och de kompakta AG05, AG06 roterande ställdonen är
mekaniskt kompatibla och utbytbara (kompatibla monteringsmått).
Det här är en stor fördel för dig som maskinbyggare! Du kan konfigurera den automatiska nivån för
din maskin indviduellt och erbjuda dina kunder en lösning som passar deras behov. Våra kompakta
ställdon är ideala för installering på axlar som behöver kontinuerlig omställning. Kostnadseffektiva
positionsindikatorer kan användas för att positionera axlar som sällan ställs om.
Eftermontering är också möjlig. Alla tre enheterna har samma hålaxel och installeras på samma sätt.

DA09S

AP04 / AP10

AG05 / AG06
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Smart nätverk - flexibel användning
Oavsett om du vill använda Profinet, Ethernet/IP, EtherCAT eller SERCOS - med en smart kommunikationslösning (1) kan du kommunicera med positionsindikatorer och roterande ställdon enkelt och
kostnadseffektivt.
SIKO Easy Touch Control ETC5000 (2)
Ett komplett system från en leverantör! Med SIKO Easy Touch Control kan vi erbjuda ett fristående
kontrollsystem för våra buskompatibla SIKO positionsindikatorer och roterande ställdon. Det tydliga
användargränssnittet gör det busenkelt!

CANopen,
RS485

SPS, PLC

RS485

IO20

RS485
Communicator (1)

Industrial Ethernet

EtherCAT® is registered trademark and patented technology, licensed by Beckhoff Automation GmbH, Germany

SIKO ETC5000 (2)
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PositionLine | Övervakad formatomställning

Digital positionsindikator med övervakning via fältbus
Anpassade för montage på ställskruv och för applikationer där flera omställningar per dag. Perfekt i det fall du har höga krav på kontroll, kvalité och ett system som minimerar risken för att göra
fel, då indikatorn visar både ”bör-” och ”är-värdet” direkt i displayen.

Fördelar
•
•
•
•

Två-radig display som visar “är-“ och “bör-värde”
LED som visar om du är I rätt (grön) position eller ej (röd)
Fritt programmerbara parametrar
Hög processäkerhet och repeterbarhet

Se filmen!

AP10S
AP10T
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DriveLine | Automatisk formatomställning

Kompakta roterande ställdon
Roterande ställdon styrda via fältbus passar utmärkt i applikationer som kräver frekventa
omställningar i kombination med högt ställda krav gällande kvalitet på slutprodukten.

Fördelar
•
•
•
•
•
•

Flexibel maskin design
Korta omställningstider
Hög produktivitet och kvalitet
Minimal insats för maskininställning
Snabb igångkörning
Pålitlig och underhållsfri

Se filmen!

AG04B

AG01

AG03/1

AG05 / AG06

AG25 /AG26

Förändringshastigheten
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Wir sind für Sie erreichbar.

We are always there for you.

Ganz gleich, ob lokal …

Whether locally ...

Sie suchen eine Vertretung in Ihrer Nähe? Unsere Website hilft
Ihnen dabei. Unter www.siko-global.com finden Sie über Ihre
Postleitzahl aktuelle Kontaktdaten einer deutschen SIKO-Vertretung in Ihrer Nähe. Oder rufen Sie uns an, wir geben Ihnen gerne
entsprechende Kontaktdaten weiter.

Are you looking for an agency near you? Our website will
help you. At www.siko-global.com you will find 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.

… oder international.

… or internationally.

SIKO wird weltweit durch Tochtergesellschaften und Handelsvertretungen repräsentiert. Unter www.siko-global.com finden
Sie einen SIKO-Partner auch in Ihrer Nähe.

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

Läs och se mer på
www.acumo.se eller ring oss
för mer information!

Headquarters:
SIKO GmbH
Weihermattenweg 2
D-79256 Buchenbach

Subsidiaries:
SIKO Products Inc

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

SIKO Magline AG

SIKO Italia S.r.l.

SIKO International Trading (Shanghai) CO., Ltd.
SIKO Products Asia Pte. Ltd.

www.siko-global.com

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

SE-147 60 Uttran SWEDEN

www.larmdon.se

www.acumo.se

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