
IO-Link

IO-Link mastery pro 
inteligentní senzory 
v hygienických 
oblastí
IO-Link master
StandardLine Food

4 nebo 8 IO-Link portů s plnou
funkcionalitou V1.1

Krytí IP 69K pro potravinářský
průmysl

Zařízení a master konfiguro-
vatelný prostřednictvím 
LR DEVICE softwaru

Připravený pro Industry 4.0
prostřednictvím LR AGENT 
EMBEDDED

Elektrické připojení přes stan-
dardní M12 kabel, A-coded

Robustní sběrnicové moduly pro náročné aplikace
Decentralizované IO-Link mastery jsou používány jako brány (gateways)
mezi inteligentními senzory IO-link a fieldbus. Tělo masteru je vyrobeno 
ze speciálního materiálu a vysoký stupeň krytí (IP 69K) jej předurčují 
k okamžitému nasazení přímo ve vlhkých oblastech v potravinářském
průmyslu. Materiály a výrobní postupy jsou totožné s ifm propojovacími 
kabely z osvědčené řady EVF. 
Technologie ecolink zaručuje spolehlivý a trvale utěsněný spoj propojovacích
kabelů M12.
Vysoce kvalitní materiály, speciálně přizpůsobené dané aplikaci, a intenzivní
monitorování během i po výrobě, zaručují nejvyšší stupeň kvality.
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Více informací, jako jsou technické údaje, naleznete na: www.ifm.com/cz

Přednosti a přínosy pro zákazníka

• Konfigurace senzorů s 
LR DEVICE
Intuitivní software najde v síti všechny IO-Link mastery
a vytvoří přehled celého zařízení. Kromě toho, všechny
připojené senzory jsou indikovány s příslušnými para-
metry. To znamená, že nastavení parametrů všech sen-
zorů v systému je možné z jednoho centrálního bodu.

• Použití masteru v potravinářském průmyslu
Nyní mohou být tyto mastery používány v hygienických
aplikací díky použitým materiálům a jejich inovativnímu
designu.

• Snadné zapojení senzorů
Senzory a akční členy jsou připojeny pomocí 
standardního propojovacího kabelu M12 bez stínění. 
V závislosti na typu zařízení, lze připojit až 4 nebo 
8 snímačů IO-Link s dodávaným napětím až do 3,6 A.
Délka kabelu může být až do 20 m.

• Spolehlivá digitální data
Data ze senzoru se přenáší v digitální podobě. 
Na rozdíl od analogových signálů, přechodový odpor 
a elektromagnetické rušení nemůže zkreslit signály.

• Přímé připojení do IT
Integrovaný LR AGENT EMBEDDED je schopen přenášet
procesní hodnoty přímo do systému ERP, bez odbočky
přes PLC. Tato druhá komunikační cesta je k dispozici
souběžně s PROFINET přes rozhraní sběrnice.

Celkový proudový odběr [A] ≤ 3,9

IO-Link verze 1,1

Počet IO-Link ports 4 A portů 8 A portů

Počet binárních vstupů
(IO-Link v SIO mode) 4 + 4

Počet binárních vstupů
(IO-Link v SIO mode) 4

8 + 8

8

Paměť parametrů •

Aktuální pro všechny porty [A]
(napájení zařízení) ≤ 3,6

Krytí IP 65, IP 67, IP 69K

Okolní teplota [°C] -25...60

Materiály pouzdra
polyamid; 
zásuvka: 

nerezová ocel

IO-Link master 
StandardLine Food

Technická data

Provozní napětí [V DC] 20..,30

Propojovací technika

Výrobky

Profinet 4-portů AL1101

EtherNet/IP 4-portů AL1121

IO-Link master StandardLine Food

Příslušenství

Obj.
číslo

LR DEVICE (dodáván na USB flash drive)
Software pro online i offline nastavení
parametrů IO-Link senzorů pomocí USB
adaptéru.

QA0011

Typ Popis

Ochranné kryty M12 
4 ks., nerezová ocel E12542

Obj.
číslo

Typ Popis

Profinet 8-portů AL1103

EtherNet/IP 8-portů AL1123

Output modul 6 x 2DO AL2230

IO-Link-Module Food

Obj.
číslo

1 m EVF530

2 m EVF531

5 m EVF532

10 m EVF533

Typ Popis

Ethernet kabel (fieldbus)

M12 zásuvka 1 mm2 (napájení)

M12 propojovací kabel 0.34 mm2 (senzor)

Obj. číslo

AL1103
AL1123

AL1101
AL1121

2 m EVF480

5 m EVF481

10 m EVF482

20 m EVF483

1 m EVF042

2 m EVF043

5 m EVF044

10 m EVF045

Y rozdělovač, pro připojení dvou 
senzorů do portu,
M12 konektor / 2x M12 zásuvka

EBF006


