
Seu começo na 
revolução industrial.
Soluções IO-Link para 
a automação industrial.

IO-Link

www.io-link.ifm



ifm oferece a mais ampla
gama de produtos em 
sensores IO-Link, mestres 
e softwares.

IO-Link

LR DEVICE – Software de parametri-
zação através do mestre IO-Link.
Encontre todos os mestres IO-Link na rede Ethernet
e crie uma visão geral de toda a planta.
Identificação automática dos sensores IO-Link e
atuadores conectados.
Parametrização de equipamentos fácil e rápida.
Validação ideal através da visualização de gráficos. 

Conectores inovadores com grande utilidade para os clientes.
Resistência do material: resistente a óleos e lubrificantes de refrigeração.
Proteção contra umidade: vedação ideal mesmo na instalação sem ferramentas.
Segurança a vibração: conexão roscada resistente a vibração, batente mecânico
fixo protege o O-ring contra destruição.
Série padrão EVC M12: para a conexão de sensores e atuadores.
Cabos de performance da série EVC M12: maior seção transversal 
de cabo 4 x 1 mm².

Conexão inteligente de sensores: mestre IO-Link com 4 e 8 portas.
IO-Link de 4 portas com completa funcionalidade V1.1, modo COM1, COM2, COM3 e SIO.
Possível configurar mestres e dispositivos com o software LR DEVICE.
2 portas de Ethernet 10/100 Mbit/s  com comutador para PROFINET, EtherNet/IP, 
EtherCAT, ...
SAPready via IoT Core.
Alimentação de tensão através do cabo padrão do sensor, M12 com codificação A.

Simplesmente inteligente: sensores e módulos IO-Link.
Transmissão digital de valores para uma transmissão correta sem conversão 
para sinais analógicos.
Mais dados de processo e detecção preditiva de erros evitam paradas imprevistas.
Tempo de troca mais curto e sem erros para uma maior disponibilidade 
de máquina.
Módulos IO descentralizados garantem um cabeamento flexível e eficiente.



IO-Link ifm.
Aproveite o valor agregado, 
vale a pena!

Sensor de distância tipo O1D120
com IO-Link.

Medir distâncias de até 10 m e
enviá-las digitalmente ao contro-
lador pelo IO-Link.

Evite perdas de transmissão e de
conversão através da transmissão
de sinais sem interferência via 
IO-Link – independentemente da
cor e resistente à luz externa até
100 klux.

Sinalizador luminoso de 
5 segmentos tipo DV2500.

Diferentes modos configurá-
veis pelo IO-Link.

Reduza a grande variedade 
e decida pelo modo de ope-
ração durante a instalação:
luz contínua, luz piscando,
flash, cores, etc.

Sensor ultrassônico tipo UGT594
com IO-Link.

Amplie suas possibilidades de 
parametrização através do 
IO-Link, ex. funções de filtro para
um rápido tempo de resposta, 
retardo de ligamento e de des-
ligamento, histerese, supressão
de fundo.

Amplas funções de diagnóstico
como qualidade do eco e conta-
dor de horas de operação.

Mestre IO-Link DataLine 
tipo AL1302.

O gateway entre os dispositivos
IO-Link e o barramento de campo.

Os invólucros extremamente ro-
bustos são resistentes para aplica-
ções de refrigeração ou em áreas
úmidas da indústria alimentícia. 

As informações dos sensores 
chegam ao mundo da TI através
da interface TCP/IP JSON – com-
pletamente separado da rede 
de automação.

Display IO-Link em linha 
tipo E30430.

O display mostra até 4 valores
de processo para a conexão
entre o mestre e o sensor.
Mais transparência em sua
planta através do display
compacto incluindo LEDs
bem visíveis.

Sensor de temperatura infraver-
melho tipo TW2100 com IO-Link.

Possível ajustar a emissividade 
do objeto de medição através do
IO-Link.

Adapte da sala de controle, os
parâmetros do sensor de forma
dinâmica.

Reaja de forma flexível e rápida 
a mudanças de lote ou de 
condições de produção  – sem 
parametrização no local.

Mestre IO-Link para 
o quadro de distribuição
tipo AL1900.

Separação entre automação
e rede de TI.

As informações dos sensores
chegam ao mundo da TI
através da interface TCP/IP
JSON completamente sepa-
rado da rede de automação.



Tecnologia voltada 
para o futuro encontra 
conceitos de fácil utilização.

IO-Link

fusível 24 V DC
DF22xx

fonte de 
alimentação 24 V DC
DN4014

DEVICE
QA0011

IO-Link
módulo 
de entrada
AL2411

IO-Link
módul
AL233

8 portas
mestre IO-Link
StandardLine
AL1102

distribuidor Y M12
EBC116

cabo conector
EVC719

k
lo de saída

30

IO-Link
módulo 
de entrada
AL2401

4 portas
mestre IO-Link
StandardLine
AL1100

8 portas
mestre IO-Link
DataLine
AL1302

Tecnologia de segurança
ifm.
A solução ideal para 
a sua aplicação IO-Link.

SMARTOBSERVER

ClassicLine
AC50xS

8 portas
mestre IO-Link
CabinetLine
AL1900

SmartPLC
SafeLine
AC4xxS

SmartPLC
SafeLine
AC4xxS

Segurança 4.0: o SmartPLC seguro.

Sistema de automação seguro com 
funcionalidade de CLP e de gateway.
Colocação em funcionamento simples 
e rápida.
Flexível e preparado para o futuro com
hardware conectivo e CODESYS V3.
Alta disponibilidade das instalações
através de diagnóstico sofisticado.
Relação custo-benefício imbatível. 
Seguro até SIL 3, PL e.

AS-Interface Safety at Work (segurança
no trabalho).

menos cabeamento – menor custo
A estrutura modular e a técnica de 
conexão flexível garantem uma fácil 
integração ao sistema seguro.
Escolha entre a grande variedade de
módulos de entrada e de saída, elemen-
tos de operação, chave de intertrava-
mento AS-i ou chave de PARADA DE
EMERGÊNCIA por corda.

Sensores indutivos de segurança.

Detectar metais sem contato – de forma
robusta e sem desgastes.
Ao contrário de chaves de segurança
convencionais, estes sensores não preci-
sam de nenhuma contraparte especial.
Analise diretamente as partes metálicas
das máquinas.

Cortinas de luz de segurança 
e barreiras de luz de segurança.

compacta, estreita e confiável.
Conexão fácil: conector M12 compro-
vado. 
A configuração é feita através da 
atribuição de pinos, ex. alcance 
e reinicialização. Um computador não 
é necessário.

Safety at Work (segurança no trabalho) 
é a ampliação da segurança de sua solução
IO-Link. Você pode integrar todos os com-
ponentes binários de segurança como p. ex.
botão de PARADA DE EMERGÊNCIA, barreiras
de luz de segurança, travamentos de portas
de segurança, etc. com menor complexidade
de instalação. 
O CLP à prova de falhas é integrado ao 
sistema IO-Link existente no nível de barra-
mento de campo. É o ponto de conexão
entre as partes seguras e não seguras da
planta.
Reaja de forma flexível e rápida a mudanças
e ampliações na planta, pois a parte segura
não é afetada pelo seu sistema IO-Link.

ClassicLine
AC50xS

C
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Sensores de posição

Sensores para controle
de movimentos

Processamento 
industrial de imagens

Tecnologia 
de segurança

Sensores de processo

Sistemas para 
máquinas móveis

Comunicação 
industrial

Sistemas de monitora-
mento do estado 
de máquinas / 
manutenção preditiva

Tecnologia de conexão

Software

Fontes de alimentação

AcessóriosIO-Link

Sistemas 
de identificação

anos

Garantia de

nos produtos i
fm

Brasil
ifm electronic Ltda.
Rua Eleonora Cintra, 140
Jardim Anália Franco
03337-000 São Paulo
Tel. +55-11-2672-1730
Fax  +55-11-2673-3501

E-mail: info.br@ifm.com

Acesse o nosso site:
www.ifm.com




