
Mnoho dobrých důvodů proč
použít IO-Link ve vaší výrobě.
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IO-Link ve výrobě.

Point-to-point připojení (od bodu k bodu) 
bez adresování.

Jednoduchost

Automatické nastavení parametrů.

Automatizované nastavení stroje

Vzdálené nastavení parametrů.

Automatická správa parametrů.

Úspora nákladů díky offline nastavení 
parametrů.

Nastavení 
parametrů

Výhody IO-Linku...
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Snadná výměna přístrojů: Může být 
provedena každým bez odborných znalostí.

Nastavení pro různá média a recepty.

Kratší a bezproblémové montážní časy zajišťují
vyšší provozní dobu stroje. 

Pro nastavení senzoru není třeba šplhat 
na stroj.

Výměna “plug and play” přístrojů: Může být
provedena každým i bez odborných znalostí.

Nástroj pro nastavení všech IO-Link zařízení,
bez ohledu na jeho výrobce. 

...a vaše výhody s ifm.
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IO-Link ve výrobě.

Monitorování a aplikování dat ze senzorů 
a strojů.

Měření

Úspora nákladů v porovnání s přístroji 
s analogovými signály. 

Snížení počtu verzí senzorů. 

Zpětná kompatibilita. 

Úspory

Digitální přenos dat.

Výhody IO-Linku...
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Nepřetržité sledování energetické efektivnosti,
údržba dle stavu “opotřebení”.

Přenos naměřených hodnot (EMC) je 
v porovnání s analogovým přenosem
odolnější vůči rušení. Žádné konverzní 
ztráty. 

Bez nutnosti kalibrovat délku potrubí.
Přesnější naměřené hodnoty umožňují úspory
energie díky efektivnější regulaci procesů.

Snižuje nutnost držení náhradních 
dílů skladem.

Ve starších instalacích lze senzory IO-Link
používat jako běžně, se spínacím nebo 
analogovým signálem.

...a vaše výhoda s ifm.

Naskenujte QR kód a zjistěte více

informací o ifm a IO-Link.

www.ifm.com/cz/io-link
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IO-Link ve výrobě.

Standardní propojovací kabely 
(např. M12, M8, nestíněný).

Připojení

Diagnostika

Lepší přehlednost výroby, 
příprava pro Industry 4.0.

Ochrana

Výroba

Výhody IO-Linku...
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Stávající kabeláž může být stále používána.

Senzor detekuje stavy mimo běžné provozní
chování. To umožňuje údržbu dle stavu
“opotřebení” pro vyšší provozní dobu stroje. 

Průběžná komunikace senzoru s ERP, např.
SAP. To umožňuje dlouhodobou optimalizaci
procesů.

Ochrana proti neoprávněné manipulaci: 
ovládací tlačítka mohou být deaktivována.

...a vaše výhoda s ifm.

PLC

ERP



IO-Link – cesta k Industry 4.0

TCP/IP

Strojní 
infrastuktura

IT infrastuktura

IO-Link master

Modbus-TCP

Zjistěte více? 

Navštivte

www.ifm.com/cz/io-link

PLC



Navštivte naše internetové stránky:

www.ifm.com/cz

Více než 70 zemí po celém světě – 
v jednom okamžiku na www.ifm.com

Polohová senzorika

Senzory pro kontrolu
pohybu

Průmyslové vidění

Bezpečnostní technika

Procesní senzorika

Systémy 
pro prediktivní údržbu

Průmyslové řídící 
systémy

Identifikační systémy

Systémy 
pro mobilní stroje

Propojovací technika

Přehled produktů ifm:

Příslušenství
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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




