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LRDEVICE –
Software pro nastavení parametrů pomocí IO-Link
masteru. 
Intuitivní software najde v síti Ethernet všechny IO-Link mastery 
a vytvoří přehled celého výrobního zařízení.
Automatická identifikace IO-Link senzorů a akčních členů.
Rychlé a snadné nastavení parametrů.
Snadné ověření nastavení prostřednictvím grafické vizualizace.

Inovativní konektory s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníka.
Vysoká odolnost: Odolnost vůči čistícím a sterilizačním prostředkům.
Životní prostředí a bezpečnost: Bez halogenů a silikonu, v případě hoření nevznikají 
nebezpečné plyny.
Ochrana proti vlhkosti a vibracím: IP 68 / IP 69K, spojení odolné vůči vibracím.
Kabely řady EVF Standard: Typ M12 pro připojení senzorů a akčních členů.
Kabely řady EVF Performance: Typ M12 se zvětšeným průřezem vodičů 4 x 1 mm².
Kabely řady EVF Ethernet: Typ M12 s D-code konfigurací pro Ethernet CAT 5e.

Inteligentní propojení senzorů:
4-portové a 8-portové IO-Link mastery.
4 IO-Link porty s plně funkční V1.1,
COM1, COM2, COM3 a SIO mód.
Master a zařízení konfigurovatelné prostřednictvím LRDEVICE softwaru.
2 Ethernet porty 10/100 Mbits/s s připojením k PROFINET.
Připraveno pro SAP prostřednictvím LRAGENT EMBEDDED.
Elektrické připojení přes standardní kabel, M12 A-coded.

ifm nabízí nejširší a nejobsáhlejší produktovou řadu 
IO-Link senzorů, masterů a softwaru pro potravinářský
průmysl.

Jednoduše inteligentní: IO-Link senzory a moduly. 
Digitální přenos měřených hodnot pro správný přenos bez konverze 
analogových signálů.
Více procesních dat a predikativní detekce chyb zabraňují neplánovaným 
odstávkám.
Kratší a bezproblémové montážní časy zajišťují vyšší provozní dobu stroje.
Flexibilní a progresivní díky decentralizovaným IO modulům. 



Hladinové senzory
řady LR. 

Přenos aktuální
úrovně hladiny
plus binární in-
formace.

Přizpůsobení 
provozním 
podmínkám, např.
nádrží.

Teplotní převodníky řady TD.

Aktuální procesní hodnoty.

Kalibrace nulového bodu.

Konfigurovatelné funkce displeje,
jako je četnost obnovení zobrazení
a orientace zobrazení. 

Tlakové senzory typu PI.

Přenos aktuální úrovně tlaku plus
binární informace.

Paměť minimální / maximální 
hodnoty.

Zpoždění sepnutí a rozepnutí.

Tlumení měřícího signálu.

Senzory proudění řady SM.

K dispozici hodnota aktuálního
průtokového množství, funkce 
celkového součtu objemu průtoku 
a teploty, plus dvě binární hodnoty.

Paměť minimální / maximální 
hodnoty průtoku a teploty.

Hladinové senzory řady LMT.

Přenos aktuální úrovně hladiny plus
binární informace.

Sledování fázové separace v procesu
(změna z produktu na oplachovou
vodu).

Teplotní senzory 
řady TAD.

K dispozici jsou 
hodnoty teploty ze
dvou vysoce přesných
měřících prvků,
průměrná teplota 
a binární informace.

Konfigurace diagno-
stického výstupu 
a chování aktivova-
ného alternativního
měřícího prvku.

Optické senzory
řady O6.

Nastavení snímací
vzdálenosti.

Diagnostika 
provozní rezervy.

Počítadlo 
provozních hodin 
a počtu cyklů.

IO-Link od ifm.
Užitek z přidané hodnoty.

Teplotní senzory
řady TA.

Aktuální procesní
hodnoty. 

Kalibrace 
nulového bodu.
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Polohová senzorika

Senzory pro 
kontrolu pohybu

Průmyslové vidění

Bezpečnostní technika

Procesní senzorika

Systémy pro 
mobilní stroje

Průmyslové 
řídící systémy

Systémy pro 
prediktivní údržbu

Propojovací technika

Software

Síťové zdroje

PříslušenstvíIO-Link

Identifikační systémy

Navštivte naše internetové stránky:
www.ifm.com/cz

let

ZÁRUKA

na produkty if
m

Česká republika
ifm electronic, spol. s r.o.
GreenLine Kačerov
Jihlavská 1558/21
140 00 Praha 4 - Michle

Tel. +420 267 990 211
Fax  +420 267 750 180

E-mail: info.cz@ifm.com

Pobočka Brno
areál VÚCHZ, a.s.
Křižíkova 70
612 00 Brno

Tel. +420 541 633 838
Fax  +420 541 633 319

Slovenská republika
ifm electronic, s.r.o.
Rybničná 40
831 06 Bratislava

Tel. +421 244 872 329
Fax  +421 244 646 042

E-mail: info.sk@ifm.com
www.ifm.com/sk


