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Måle systemer til længde, vinkel og hastighed 

Positionerings systemer 

Aktuatorer



Teknisk udvikling og langvarig kompetence: 
I dag betyder SIKO mere end fem årtiers erfaring i længde-, vinkel- og hastighedsmetrologi. De højeste krav 
fra vores kunder inden for både industri og maskinteknik resulterer i den fremragende kvalitet, præcision og 
funktionalitet i vores produkter og tjenester.
SIKO er certificeret til DIN EN ISO 9001: 2008. Omhyggelig håndtering af råmaterialer og ressourcer er en 
selvfølgelighed.
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1963
Den oprindelige produktidé for 
et håndhjul med en integreret 
analog indikator.
Dr.-Ing. Günther Wandres 
Grundlægger af SIKO GmbH.

1982
Ind rulning af den elektroniske 
æra af afstands- og 
vinkelmålingsteknologi; 
udvikling af måleindikatorer og 
de første elektroniske hulaksel 
enkodere.

1980
En milepæl på vej til et globalt 
marked: etablering af de subsidiære 
SIKO-produkter i USA.. 

1976
Introduktion af den første digitale 
positionsindikator DA08. I dag er 
SIKO den globale markedsleder 
inden for positionsindikatorer.

Direkte kontakt til vores 
produkt specialister
Vi er her for dig, og vi tilbyder:

• Kvalificeret, personlig rådgivning
• Teknisk support
• Internationalt fremmøde på

messer

Firma profil
SIKO – dynamiske og innovative

1991
Introduktion af den første 
elektronisk positionsindikator 
(DEO9).

1992
Indførelse af magnetisk 
måleprincip (MagLine) og 
wire-aktiverede enkodere 
(LinearLine).

Global succes er ikke 
tilfældigt

Måleteknologien fra Buchen-Bach i 
kanten af Schwarzwald er godt 
repræsenteret over hele verden og i 
hele den mekaniske indretningssektor.

Omkring 60 distributører sikrer, at 
vores kunder har adgang til direkte 
kontakter og teknisk support både 
hjemme og i udlandet.

De fem succesfulde datterselskaber i 
USA, Kina, Singapor, Schweiz og Italien 
er hjørnestenene i den globale 
repræsentation af SIKO GmbH.

Bred vifte af produkter
SIKO's produktportefølje omfatter fem 
produkt serier:

• Digitale positions indikatorer og
hånd hjul (PositionLine)

• Roterende enkodere, geared
potentiometre og måle
indikatorer (RotoLine)

• Wire-aktiverede enkodere
(LinearLine)

• Aktuatorer (DriveLine)
• Magnetiske måle systemer

(MagLine)

Vi arbejder for dig

Verden over arbejder over 200 SIKO 
medarbejdere i dag med en enorm 
holdånd og dybdegående knowhow. 
Dette er direkte medvirkende til den 
konstante sunde vækst af SIKO GmbH.
.
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2013
Stiftelsen af Singapor 
afdelingen

2014
Introduktion af Ethernet-
aktuatorer "Industry4.0 -
ready".
Sven Wischnewski blev 
udnævnt til medlem af 
bestyrelsen for at støtte hr. 
Horst Wandres.

2016
Indførelse af en ny wire aktiveret 
encoder til direkte slagmåling i 
hydrauliske cylindre

2015
Første SIL2 magnetiske sensor 
(MSA111C).

2008
Indførelse af buskompatible 
positionsindikatorer til overvåget
formatjustering (AP04). 

Kvalitets features

Hos SIKO er kontinuerlig 
produktoptimering et naturligt 
fænomen. Kompetence og state-of-the-
art udstyr garanterer den højest mulige 
kvalitet:

2001
Debut af den nye produkt 
familie DriveLine.

2003 og 2005
På vej til nøglemarkeder: 
Stiftelse af datterselskaber i 
Schweiz, Italien og Kina.

1995
Introduktion / udvikling af de 
magnetiske kompakte sensorer.

1996
Introduktion / udvikling af 
magnetisk, absolut længdemåling.

Produktion i Tyskland - en 
fordel, vi gerne vil videregive

SIKO bygger på strømlinet, 
ressourcebesparende højteknologisk 
produktion med hurtig opfyldelse af 
kundernes ønsker, takket være 
velkoordinerede 
produktionsmekanismer. I mange 
industrisektorer findes en høj grad af 
automation sammen med specialiseret 
håndarbejde.
SIKO GmbH er tro mod sin tradition 
for at producere sine produkter i 
Tyskland og Schweiz. I dag og i 
fremtiden står vi ved vores credo - 
Made in Germany / Swiss made.

Den menneskelige faktor

Hos SIKO møder du motiverede 
medarbejdere, der identificerer sig 
personligt med de produkter, de 
fremstiller. Den nødvendige tekniske 
know-how og stolthed i ens egne 
produkter er faktorer, som ikke bør 
undervurderes. SIKO tilbyder også sin 
arbejdsstyrke moderne arbejdspladser 
og en omfattende pakke af frynsegoder. 
Fremmelse af tværfaglig kommunikation 
er også en hovedprioritet. Samarbejde 
og anerkendelse af hver enkelt 
medarbejder er grundlæggende værdier, 
der praktiseres på SIKO og påskønnes 
hver dag. Det er kun muligt at 
producere fremragende produkter, 
hvoraf selv "de sidste 2 procent" er 
nøjagtige, med denne ånd.

Moderne og strukturede produktions faciliteter i Tyskland & Schweiz

• End-to-end 3D-CAD
konstruktion

• Hurtig prototype fremstilling
• In-house forsøg og

testlaboratorier til langsigtede
test og materialeprøvning

• Brug af edb-systemer til
simulering og kollisionstest

• Kvalitetsstyring i
overensstemmelse med DIN EN
ISO 9001



1 PositionLine
Positions indikatore, kontrol greb og håndhjul

Mekanisk-digitale 
positionsindikatorer
Muliggør pålidelig numerisk målt 
dataindikation og nøjagtig 
positionering af justeringsakser.

Fordele:
• Low-cost, robust målesystem
• Nem hollow-shaft montering
• Tydelig, præcis digitael display

værdier takket være den
integrerede tæller

• Individuelle gear ratio og
displays

PositionLine
SIKO er opfinder af SIKO-tælleren og 
verdens førende inden for 
indikatorområdet for mekanisk og 
digital position. Den nyeste generation 
af SIKO-programmerbare elektroniske 
indikatorer er en konsekvent 
videreudvikling af de alsidige 
mekaniske-digitale positionsindikatorer 
og håndhjul og sikrer også en 
uovertruffen ydeevne i busstyrede 
applikationer.

Format ændring i pakke applikationer

Positions indikatore, kontrol greb og håndhjul

Specifikationer 
Hollow shafts Ø 6 … 35 mm
Metric eller inch enheds display
Mekanisk fastholdelse/blokering
Valgfrit design (aflæsnings position)
Plastik eller metal hus

X,Y positionering Værktøjs positioner Endestop justering Vinkel indikator
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Åben film

Kontrol greb

er nemme tilpasningsenheder med et 
integreret målesystem til variable 
monteringssituationer.

Fordele:

• Kompakt design
• Enhed bestående af håndhjul og

positions indikator
• Vilkårlige monteringspositioner
• Analog og digital visning af målte

værdier
• Specielle skalaer (Analoge kontrol

greb)
• Elektronisk eller mekanisk design

Specifikationer 
Hollow shafts Ø 6 … 20 mm
Display integreret i justeringselementet
Analog og digital displays
Design (aflæsning) valgfrit

Mekaniske analoge 
positionsindikatorer og håndhjul

Måler rotationer via analoge skærme 
med høj opløsning.

Fordele:
• Frit valgbare skalaer til fleksibil

visning af værdier
• Fremragende læsekvalitet takket

være store analoge skalaer
• Præcis visning af måleværdier på

en tolinje visning
• Vinkeldisplay
• Robuste håndhjul fremstillet af

metal eller glasfiberarmeret plast

Specifikationer 
Håndhjul Ø 56 … 200 mm
Analoge displays med skala
Digital takket været den integreret skala
Rust og vibrations modstandsdygtig, oile fyldt
Metal eller plastik håndhjul

Digitale positionsindikatorer

tilvejebringer fleksibel elektronisk 
registrering af målte værdier og 
halvautomatisk justeringskontrol 
ved aksler.

Fordele:
• Display visning, rotationsfølelse

og decimaltal kan programmeres
frit

• Kompatibel med mekaniske SIKO
tællere

• Bus-kompatibel til overvågede
formatændringer

Specifikationer 
LCD indikatorer
Absolute, battery-forsynet
Programmerbare parametre
RS 485 bus interface, CANopen

Position indicators, control knobs and handwheels
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2 RotoLine
Roterende enkodere og gear potentiometre

Fordele:
• Optiske og magnetiske

inkrementelle roterende
enkodere

• Stød, vibration og temperatur
modstandsdygtige

• ufølsom over for f.eks. olier,
smøremidler, snavs og vand

• Slid- og vedligeholdelsesfri
sensorenhed

• Universelt anvendelig: forskellige
hollow og solide aksel versioner

• Kompakt design på grund af en
meget integreret sensor enhed

• Hastigheder på op til 12000
omdr./min

Magnetisk inkremental encoder
Hollow shafts Ø 6 … 22 mm
Solid shafts Ø 5 … 10 mm
Opløsning på op til 2560 pulser/omdrejning
Output circuits: PP, OP, LD5, LD24
Op til IP65 beskyttelsesgrad

Incremental enkodere
er de enkleste og billigste løsninger 
til måling af hastigheder, positioner 
og vinkler. 

RotoLine
SIKO har kombineret familien 
"roterende encoder" under det fælles 
navn Roto-Line. De omfattende 
produktkundskaber tillader et alsidigt 
udvalg af typer, der strækker sig fra 
billige inkrementelle roterende 
enkodere af meget varieret design til 
højopløsnings absolutte enkodere med 
fieldbus interface i industrielt design 
eller i robuste heavy-duty hus.

Indblik i en en magnetisk sensor med integreret 
real tid signal forarbejdning.

Geared potentiometre opererer i henhold til et absolut princip, hvilket gør 
dem egnede til både niveau og afstand samt vej, position og vinkelmåling (f. Eks. 
Udstødningskanoner eller med gate kontrol).). 

Roterende enkodere & gearede potentiometre

Inkrementale roterende 
enkodere Måler hastigheder 
samt afstande og vinkler.

Absolutte roterende 
enkodere måler positioner 
nøjagtigt og registrerer 
bevægelser selv i strømløs 
tilstand..
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Absolute roterende 
enkodere
Registrere alle bevægelser yderst 
præcist. Bevægelse bliver også 
registreret I strøm fri tilstand. De er 
derfor det foretrukne valg til 
industrielle og heavy-duty 
applikationer.  

Fordele:

• Absolute måle system
• Meget høj opløsning
• Præcis positionering
• Forskellige interfaces
• Fieldbus interfaces
• Miniature designs
• Tilgængelig i heavy-duty housings

Magnetisk, absolute roterende enkodere
Hollow shafts up to Ø 8 mm
Solid shafts of Ø 6 … 10 mm 
Opløsning på op til 4096 pulser/omdrejning (12 bit)
Opløsning multiturn op til 8192 pulser/
omdrejning (13 bit)
Output circuit: SSI, CANopen, CANopen 
Safety, analog
op til IP69K beskyttelses klasse

Gearede potentiometere
Er kendt for deres robuste analoge 
måle teknologi. Målte værdier er målt i 
absolute værdier, hvilket vil sige at der 
ikke er behov for reference værdier.

Fordele:
• Lang levetid
• Optimeret installations størrelse
• Absolut måling
• Enkoderens analoge output signal

kan bruges på mange forskellige
måder

• Nem integration takket været
hollow-shaft og solid-shaft
teknologi

• Mange gear ratios muliggør
tilpasning til kundens individuelle
måleområde

Gearede potentiometere
Hollow shafts Ø 14 … 20 mm
Solid shafts Ø 6 … 20 mm
Potentiometer output: current 4 … 20 
mA, voltage 0 … 10 V
Op til IP68 beskyttelses kategori

Elektroniske displays 
SIKO elektroniske displays er 
multifunktionelle, elektroniske måle 
løsninger. De er ideelle til simpel 
indikation af information af længde, 
vinkel, hastighed, rotation og antal.

Fordele: 
• Nem tilpasning til forskellige

sensorinterfaces
• Frit programmerbare parametre
• Forskellige driftsspændinger
• God læsbarhed på

displayenheden
• Standardiserede design for nem

integration

Elektroniske displays
7 cifret LED eller LCD displays
Operating voltages 24 V DC, 24 V 
AC, 110 V AC, 230 V AC
Counter inputs: PP 24 V signals,
LD 5 V signals, serial SSI, number of pieces, 
speed and analogue 0 … 10 V, 4 … 20 mA
Ekstern calibration og referance er muligt
Valgfire interfaces: RS232/RS485

[3]

Succesfulde måleprincipper

De indre værdier af vores 
måleteknologi er nøglen til at 
bestemme mulige 
anvendelsesområder. SIKOs 
højteknologiske knowhow af 
optagelsesværdier er resultatet af 
årtiers konstant udvikling.

Magnetic ring [1], sensor [2], 
digital signals [3]

Absolutte encodere og 
deres signalkilder: 
aftastnings kammene i 
det gearede 
potentiometer, den 
afprøvede optiske disk 
og den særdeles 
robuste magnetiske 
målemetode.
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7

Integreret slag- og 
hastighedsdataindsamling til 
hydrauliske cylindre. Designet til 
maskintekniske maskiner eller 
mobile maskiner..

3 LinearLine
Wire aktiveret encodere

LinearLine
Nye teknologier til de stigende krav i 
den lineære metrologisektor. Resultatet 
af årtiers erfaring er, at de kompakte 
SIKO wire aktiverede encodere er en 
pålidelig og nem at installere mulighed 
for lineær positionsmåling. Det mulige 
anvendelsesområde er meget bredt, 
selv under vanskelige omgivelsesforhold.

Fordele: 
• Temperatur området går helt ned

til -40 °C
• Robust og holdbar, selv I våde og

beskidte forhold
• Nem wire udløb
• Fleksibel systemintegration af

udgangssignaler og interfaces
• Valgfri, forbedret sikkerhed på

grund af et redundant
sensorsystem

Specifikationer 
Måle længder:  600 … 15 000 mm
Output potentiometer: strøm 4 … 20 
mA, spænding 0 … 10 V
Inkremental eller absolute 
outputs: SSI, CAN bus, Profibus 
Robust plastik eller metal hhus
Forskellige wire designs

Wire aktiverede encodere

Wire aktiverede encodere er den 
foretrukne løsning i 
medicintekniske applikationer til 
justering af tomograf højde eller 
længde, driftstabeller, 
undersøgelsesstole og 
røntgenudstyr..

Wire aktiverede encodere er 
ideelle til integration, når de 
kombineres med bil-, lastbil- og 
togløfteplatforme. De er derfor 
også beskyttet mod 
miljøpåvirkninger.

Sikring af fast stilling eller 
bestemmelse af optimal 
arbejdshøjde – wire encodere 
anvendes til 
understøtningsjustering og styring 
af løfteplatforme
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Undgå at gå på kompromis med 
sikkerheden: 
Redundante sensor enheder i vores 
specielle wire aktiverede encodere 
sikrer dobbelt sikkerhed for 
personer og processer!

Præcis positionering af betjenings borde til 
fuldautomatisk justering med wire aktiverede encodere 
kræver maksimal pålidelighed og et kompakt design.

Robuste og kompakte wire aktiverede encodere til 
højdejustering og sideposition af løftegaffelen på 
ubemandede transportsystemer.

Pålidelig måling af udstøderes og bommenes 
position for at understøtte maksimal 
belastningsbegrænsning med wire aktiverede 
encodere. Redundant design med op til 
Performance Level PLd som en mulighed..

Åben film

11
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7
4 DriveLine 
Aktuatorer

DriveLine
"Korte cyklustider og overgangstider, 
høj produktivitet og kvalitet med lavere 
investeringsudgifter" er opskriften på 
succes af ideelle industrielle processer.
DriveLine-aktuatorerne er særligt 
velegnede til automatisk justering af 
format, stoppositionering, justering af 
værktøj og ventilindstilling samt mange 
andre lignende positionsopgaver.

Fordele: 
• Fleksibel maskine koncept, enkel

kontrol adfærd
• Lav installation og montageindsats
• Meget tilgængelig og

vedligeholdelsesfri
• Kort cyklus eller

eftermonteringstid
• Høj produktivitet og kvalitet

DriveLine
Hollow shafts med diameterne 10 … 20 mm
Moment på op til 14 Nm
Hastigheder på op til 500 min-1

Magnetisk multiturn encoder med en opløsning 
på op til 1600 pulser/omdrejning
Interfaces: OP, LD5, LD24, Analog (R, U, 
I), Fieldbus og Industrial Ethernet

Aktuatorer
Åben film

Endestops justering Vinkel justering Indirekte justering Rotations justering
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Fleksibel og modulær 
akseautomatisering med DriveLine-
aktuatorer gør det nemt at opnå en 
langsigtet stigning i maskinens 
effektivitet såvel som 
produktkvaliteten.

Justering med DriveLine aktuatorer er 
fire gange hurtigere og meget mere 
præcis end med manuelle processer. 
Brugere taler om en stigning i 
produktionskapacitet på op til 50 
procent.

Mere Effektiv aksejustering: DriveLine’s styrke ligger i dens serielle forbindelse med central kontrollering 
hvilket muliggør at SIKO-aktuatorerne kan udføre deres justeringsopgaver synkront.

DriveLine-aktuatorer sikrer præcis produkt 
position, når der kræves ’på-farten’ ændringer.

Emballage producenter bruger DriveLine-aktuatorer i komplekse emballeringsmaskiner med stigende 
krav til produktivitet og nøjagtighed.. 
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Åben film

Direkte positionering:
Direkte handling via aksel eller 
spindel. 

Indirekte positionering:
Indirekte handling 
(forskydning) på stativer via 
tandhjul eller snekkegear.

Rotativ justering:
Direkte handling på rotationsaksen 
eller in-direkte handling (forskydning) 
på en rotationsakse via vinkelgear 
eller snekkegear.
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7

MagLine Micro
Dette højopløsnings feedback system 
er specielt designet til præcise, 
højdynamiske processer med specielle 
målebehov i µm-skala, især i lineære og 
roterende vejlednings- og 
drevteknologier som et alternativ til 
optiske systemer.

MagLine Micro
Opløsning max. 0.2 µm 
System nøjagtighed ±10 µm
Gentagelses nøjagtighed ±1 µm
Sensor-band gap max. 0.4 mm
Målelængder: op til max. 100 m
Valgfrie parametre

5 MagLine
Magnetiske længde og vinkel måle systemer

MagLine
MagLines produktlinje giver mulighed 
for at udskifte målesystemer baseret på 
encodere med et kontaktløst system 
baseret på et magnet-princip.
MagLine er en alsidig måle-løsning med 
meget fleksible integrationsmuligheder, 
både inkrementelle og absolutte. 
Moderne maskintekniske applikationer 
drager især fordele fra de robuste og 
økonomiske målesystemer.

De vigtigste anvendelsesområder er 
måling af lineære og radiale 
positioner, vinkelværdier og 
rotationshastighed.

Fordele: 

MagLine Micro registrerer 
længdeinformation i µm-området selv 
i yderst beskidte omgivelser. Det 
bruges typisk på lineære drev.

I MagLine Basic bruges magnetbåndet 
også som systemets målestok. Det 
fleksible design af magnetbåndet gør 
det muligt at bøje til en radius og 
bruges til simpel vinkelmåling, feks. 
med grænse stop systemer..

Det lille, kompakte bånd og 
sensordesign gør det muligt at 
integrere MagLine Macro i næsten 
alle former for lineært styresystem. 
Typiske anvendelser omfatter 
lagringsteknologi.

Selvom magnetbåndet er helt 
dækket med olie, opfanger Mag-
Line Roto målesystem stadig 
motorhastigheden på en sikker 
måde og overfører den til 
kontrollerne, f.eks. Ved hjælp af 
motor feedback.

Magnetisk længde, vinkel og  
hastigheds måle system
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• Absolut slidfri teknologi
• Modstandsdygtig over for

støv, chips, fugtighed, olier,
fedt mv.

• Robust mod stød og
vibrationer

• Ingen målefejl som følge af
gearforhold eller gear spil

• Høj systemnøjagtighed og
reproducerbarhed

• Nem håndtering og
montering

• Næsten vedligeholdelsesfri

MagLine Micro:
Sensoren og måle systemets
magnetiske bånd
er begge perfekt
integreret.



Magnetic band

Incremental encoded

Sensor

Åben film

MagLine Basic
Den applikationsbeviste, klogt udtænkt 
Basic-produktserie tilbyder et særligt 
bredt spektrum af komponenter. En 
effektiv løsning til mange individuelle 
applikationer, der opfylder alle 
standardkrav til målepræcision i 
maskinteknik eller i træindustrien. Kan 
også fås som et komplet system med 
display og plug-and-play sensor!

MagLine Basic
Opløsning max. 1 µm 
System nøjagtighed ±25 µm
Gentagelses nøjagtighed ±5 µm
Sensor-band gap max. 2 mm
Måle længder på op til max. 90 m

MagLine Macro
MagLine Macro er specielt designet til 
meget lange måleafstande, og sikrer 
sikker positionsdetektering med 
millimeter nøjagtighed og samspil 
mellem mange fleksible enheder, især i 
opbevarings- eller transportanlæg..

MagLine Macro
Opløsning max. 0.25 mm 
System nøjagtighed ±1 mm
Gentagelses nøjagtighed ±1 mm
Sensor-band gap  max. 20 mm
Måle længder på op til max. 160 m

MagLine Roto
Roto-serien er det ideelle alternativ til 
konventionelle optiske encodere - især 
til præcis omdrejning eller vinkelmåling 
under ekstreme forhold som f.eks. 
Oliebade.). 

MagLine Roto
Opløsning på op til 200 000 pulser/omdr. 
System nøjagtighed ±0.1°
Gentagelses nøjagtighed ±1 increment
Sensor-band gap  max. 2 mm

Magnetisk målingsteknologi i 
en tilpasset løsning: Lukket 
loop, elektronisk længde stop 
med rundsave.
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MagLine registrerer magnetfelter kontaktløst og konverterer de 
periodiske signaler modtaget til analoge eller digitale værdier. Det 
direkte, kontaktløse måleprincip forhindrer mekaniske 
påvirkninger, som påvirker måleresultatet og muliggør enkel 
integration i maskintekniske situationer.. 
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Hovedkvarter: 
SIKO GmbH 
Weihermattenweg 2 
D-79256
Buchenbach

Phone

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

E-Mail
info@siko.de

Dansk 
forhandler: 
ICS A/S
Holkebjergvej 79

5250 Odense SV

Telefon: 66 17 10 74

Mail: Ics@ics..as

Web: www.ics.as
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