
IO-Link

Starter-kit 
IO-Link master

IO-Link master
StandardLine

4-portový IO-Link master 
s PROFINET rozhraním

Napájení pomocí síťového
zdroje 230V/24V

Software (USB disk) 
pro nastavení parametrů 
LR DEVICE IO-Link

IO-Link distanční optický senzor
řady O5D

Ethernetový kabel 
M12/RJ45, 0.5 m

Propojovací kabel 
M12/M12, 0.6 m

Sada IO-Link master starter-kit
Naučte se využívat výhod senzorů s technologií IO-Link a vytvořte si na
svém psacím stole síť bez nutnosti připojení do PLC pomocí naší sady 
IO-Link starter-kit. Nastavte si distanční optický senzor řady O5D 
prostřednictvím IO-Link masteru AL1100 a jednoduše sledujte vzdálenost
objektu včetně spínacích bodů. Parametry snadno konfigurujete pomocí 
intuitivního softwaru LR DEVICE pohodlně z běžného PC. Složitá 
parametrizace na displeji senzoru je již minulostí! 
Decentralizovaný IO-Link master slouží jako přenosová brána (Gateway)
mezi inteligentními senzory IO-Link a průmyslovou sběrnicí PROFINET. 
To znamená, že je také možné nastavit jednoduché připojení PROFINET.
Veškeré ovladače pro „starter-kit“ a pro AL1100 najdete na našem webu:
www.ifm.com/cz
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Více informací, jako jsou technické údaje, naleznete na: www.ifm.com/cz

Přednosti a přínosy pro zákazníka

• Konfigurace senzorů pomocí LR DEVICE
Intuitivní software sám vyhledá IO-Link mastery v síti
a vytváří tak přehled o celém systému. Kromě toho
jsou všechny připojené senzory zobrazeny s příslušnými 
parametry. To umožňuje nastavit parametry všech
senzorů v systému z jednoho centrálního bodu.

• Jednoduché připojení senzoru
Senzory a akční členy jsou připojeny pomocí 
standardního propojovacího kabelu M12 bez stínění.
V závislosti na typu IO-Link masteru lze připojit až 
4 nebo 8 IO-Link zařízení a napájet je až 3.6 A. 
S příslušenstvím EVC693 může být doplněn o pomocné 
napájení pro připojení o další IO-Link aktuátorů.
Kabel může být až 20 m dlouhý.

• 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 portů 4 A porty 8 A porty

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

Druh ochrany / ochranná třída IP 65, IP 67

Okolní teplota [°C] -25...60

Materiály pouzdra
Polyamid; 
zásuvka: 

poniklovaná mosaz

IO-Link master 
StandardLine

Další technická data

Provozní napětí [V DC] 20...30

Produkty

Profinet 4-portový AL1100

EtherNet/IP 4-portový AL1120

IO-Link master StandardLine Coolant

Obj.
číslo

Typ Popis

Profinet 8-portový AL1102

EtherNet/IP 8-portový AL1122

Obj. číslo

AL1102
AL1122

AL1100
AL1120

4-portový IO-Link master 
rozhraní PROFINET AL1100

IO-Link master starter kit ZZ1100

Síťový zdroj, 230 V/24 V E30080

Starter kit (kompletní set)

LR DEVICE (USB disk), 
IO-Link software pro nastavení parametrů QA0011

IO-Link optický distanční senzor O5D150

Ethernetový kabel M12 / RJ45 0.5 m E12490

Propojovací kabel M12 / M12, 0.6 m EVC041

Starter kit (komponenty)


