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ifm nabízí nejširší 
a nejobsáhlejší produktovou
řadu IO-Link senzorů, 
masterů a softwaru

IO-Link

LR DEVICE – Software pro nastavení 
parametrů pomocí IO-Link masteru
Software sám vyhledává všechny IO-Link mastery 
v síti Ethernet a vytváří tak přehled o celém systému.
Automatická identifikace připojených IO-Link 
senzorů a aktuátorů.
Rychlé a jednoduché nastavení parametrů.
Optimální ověření pomocí grafické vizualizace.

Inovativní konektory s vysokou přidanou hodnotou 
pro zákazníka
Odolnost: materiály odolné vůči agresivním olejům i chladícím kapalinám.
Ochrana proti pronikání vlhkosti: optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí.
Ochrana proti vibracím: spojení odolné vůči vibracím, mechanický koncový 
doraz chrání O-kroužek před zničením.
Standardní řada kabelů EVC M12: pro připojení senzorů a aktuátorů.
Řada kabelů Performance EVC M12: zesílený průřez kabelu 4 x 1 mm².

Inteligentní propojení senzorů: 4 a 8-portový IO-Link master
4 IO-Link porty s plně funkční V1.1: COM1, COM2, COM3 a SIO mód.
Mastery a zařízení jsou konfigurovatelné prostřednictvím LR DEVICE softwaru.
2 Ethernet porty 10/100 Mbits/s s přepínačem pro PROFINET, EtherNet/IP, 
EtherCAT, ... Připraveno pro SAP prostřednictvím IoT Core.
Elektrické připojení přes standardní kabel senzoru, M12 A-kódování.

Jednoduše inteligentní: IO-Link senzory a moduly
Digitální přenos naměřených hodnot pro správný přenos bez konverze 
analogových signálů.
Více procesních dat a prediktivní detekce chyb předchází neplánovaným 
odstávkám.
Kratší a bezproblémová montáž pro delší provozuschopnost stroje.
Flexibilní a účinné připojení díky decentralizovaným vstupním / výstupním 
modulům.



IO-Link od ifm.
Užitek z přidané hodnoty.

Senzor pro měření vzdálenosti 
s IO-Link řady O1D120

Měření vzdáleností do 10 m 
a digitální přenos naměřených
hodnot do řídícího systému 
pomocí IO-Link.

Vyhněte se ztrátám při přenosu
a konverzi signálu díky bezporu-
chovému přenosu přes IO-Link.
Senzor je nezávislý na barvě 
a extrémně odolný k vnějšímu
světlu až do 100 klux.

Signální světlo s 
5 LED-diodami řady DV2500

Různé módy nastavitelné
přes IO-Link.

Zredukujte množství typů 
a rozhodněte o provozních
módech během instalace:
nepřetržité svícení, nízká
frekvence blikání, vysoká
frekvence blikání, různé
barvy, atd.

Ultrazvukový senzor s IO-Link
řady UGT594

Rozšiřte možnosti nastavení 
parametrů pomocí IO-Link, např.
filtrační funkce pro rychlejší dobu
odezvy, zpoždění při zapnutí /
vypnutí, hystereze, potlačení 
pozadí.

Rozšířené diagnostické funkce,
jako kvalita odraženého signálu,
čítač hodin provozu.

IO-Link master DataLine 
řady AL1302

Gateway mezi IO-Link zařízeními
a sběrnicí.

Mimořádně odolné pouzdro je
odolné vůči chladícím kapalinám
nebo vlhkému prostředí v potra-
vinářském průmyslu.

Informace ze senzoru se přenáší
do světa IT přes rozhraní TCP/IP
JSON – zcela odděleně od auto-
matizační sítě.

Inline IO-Link displej řady
E30430

Zobrazení až 4 procesních
hodnot. Větší přehlednost
pro vaše zařízení díky kom-
paktnímu displeji a jasně 
viditelným LED-diodám.

Infračervený teplotní senzor 
s IO-Link řady TW2100

Emisivita měřeného objektu 
volitelná pomocí IO-Link.

Upravujte parametry senzoru
podle potřeby přímo z řídící 
místnosti.

Reagujte rychle a flexibilně na
změny ve výrobních postupech
nebo na měnící se výrobní pod-
mínky – bez nutnosti lokálního
nastavení parametrů.

IO-Link master pro
rozvaděče AL1900

Oddělení automatizační sítě
od IT.

Informace ze senzoru se
přenáší do světa IT přes
rozhraní TCP/IP JSON – zcela
odděleně od automatizační
sítě.



Technologie orientovaná 
na budoucnost a uživatelsky
přívětivá koncepce

IO-Link

24 V DC 
pojistka
DF22xx

24V DC zdroj
napájení
DN4014

DEVICE
QA0011

IO-Link
vstupní modul
AL2411

IO-Link
výstup
AL233

8-portový
IO-Link master
StandardLine
AL1102

Y rozdělovač M12
EBC116

Propojovací kabel
EVC719

k
pní modul
30

IO-Link
vstupní modul
AL2401

4-portový
IO-Link master
StandardLine
AL1100

8-portový
IO-Link master
DataLine
AL1302

Propojovací technika 
od ifm.
Optimální řešení 
pro vaši IO-Link aplikaci.

SMARTOBSERVER

ClassicLine
AC50xS

8-portový
IO-Link master
CabinetLine
AL1900

SmartPLC
SafeLine
AC4xxS

SmartPLC
SafeLine
AC4xxS

Safety 4.0: bezpečné a inteligentní
SmartPLC

Bezpečnostní automatizační systémy
zahrnují funkce PLC a gateway.
Rychlé a jednoduché uvedení do provozu.
Flexibilní díky spojení hardwaru 
a CODESYS V3.
Vysoká provozuschopnost strojů díky 
sofistikované diagnostice.
Bezkonkurenční poměr cena / výkon.
Bezpečné až do úrovně SIL 3, PL e.

AS-Interface Safety at Work

Méně kabelů – nižší náklady.
Modulová struktura a flexibilní tech-
nologie připojení zaručuje jednoduchou
integraci do AS-i systému.
Vyberte si z naší široké nabídky bezpeč -
nostních vstupních/výstupních modulů,
ovládacích prvků, bezpečnostních AS-i
dveřních zámků nebo bezpečnostních
spínačů nouzového zastavení.

Induktivní bezpečnostní senzory

Bezdotyková detekce kovů – spolehlivě
a bez opotřebení.
Na rozdíl od běžných bezpečnostních
senzorů, tyto senzory nevyžadují 
kódované protikusy.
Bezprostřední detekce kovových částí
stroje.

Bezpečnostní světelné závěsy 
a bezpečnostní světelné mříže.

Kompaktní, malé a spolehlivé.
Jednoduché připojení: osvědčené 
připojení M12.
Konfigurace pomocí připojení zástrčky,
např. rozsah nebo restart. Počítač není
potřeba.

Safety at Work (Bezpečnost při práci) je
bezpečnostní rozšíření pro vaše IO-Link
řešení. Díky jednoduché instalaci můžete
do systému integrovat všechny bez-
pečnostní komponenty, např. nouzová
tlačítka, bezpečnostní světelné mříže 
nebo systémy zamykání dveří. 
Bezpečnostní PLC je integrováno do již 
existujícího systému IO-Link na úrovni
sběrnice. Je to spojení mezi bezpečnostní 
a standardní částí systému.
Reagujte na změny a rozšíření zařízení
rychle a flexibilně, bezpečný úsek zůstává
nedotčeny systémem IO-Link.

Řada 
ClassicLine
AC50xS

C
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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

Polohová senzorika

Senzory pro 
kontrolu pohybu

Průmyslové vidění

Bezpečnostní technika

Procesní senzorika

Průmyslové 
řídící systémy

IO-Link

Systémy pro 
mobilní stroje

Systémy pro 
prediktivní údržbu

Propojovací technika

Software

Zdroje

Příslušenství

Identifikační systémy




