
Istnieje wiele powodów, 
dla których warto zastosować

IO-Link.
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IO-Link w produkcji.

Połączenie typu point-to-point 
bez adresowania.

Prostota

Automatyczna nastawa parametrów.

Zautomatyzowana regulacja urządzenia.

Elastyczna zdalna nastawa parametrów.

Automatyczne zarządzanie parametrami.

Oszczędności wynikające 
z nastawy parametrów w trybie offline.

Nastawa 
parametrów

Korzyści ze stosowania IO-Link...
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Łatwa wymiana urządzeń, 
może być wykonana przez osoby 
bez specjalistycznej wiedzy.

Dostosowanie do różnych mediów i receptur.

Szybka i bezproblemowa regulacja 
zapewniająca krótszy czas fazy rozruchu.

Nie ma potrzeby czołgania 
się lub wspinania, aby ustawić czujnik.

Wymiana urządzenia „plug and play“: 
może być wykonana przez osoby 
bez specjalistycznej wiedzy.

Narzędzie niezależne od producenta, 
działa z wszystkimi urządzeniami IO-Link.

...i korzyści ze współpracy z ifm.
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IO-Link w produkcji.

Jednoczesna normalna praca czujnika
i obserwacja parametrów urządzenia.

Pomiar

Oszczędności w porównaniu 
z urządzeniami z wyjściem analogowym.

Zmniejszenie ilości wersji czujników.

Kompatybilność wsteczna.

Oszczędności

Cyfrowa transmisja danych.

Korzyści ze stosowania IO-Link...
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Ciągłe monitorowanie efektywności 
energetycznej, konserwacja oparta 
na stanie urządzenia.

Transfer wartości cyfrowych jest bardziej
odporny na zakłócenia (EMC)
w porównaniu z transferem analogowym.
Brak strat konwersji.

Brak konieczności kalibracji. Dokładniejsze
wartości pomiarowe umożliwiają oszczędność
energii poprzez dokładniejszą kontrolę 
regulacji procesu.

Zmniejszona ilość części zamiennych.

W starszych instalacjach czujniki IO-Link 
mogą być stosowane jak tradycyjne czujniki 
z wyjściem binarnym lub analogowym.

...i korzyści ze współpracy ifm.

Zeskanuj kod QR i dowiedz się

więcej o ifm i IO-Link.

www.ifm.com/pl/io-link
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IO-Link w produkcji.

Standardowe przewody 
(np. M12, M8, nieekranowane).

Okablowanie

Diagnostyka.

Przejrzystość całej instalacji, 
przygotowanie do Industry 4.0.

Ochrona.

Produkcja

Korzyści ze stosowania IO-Link...
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Istniejące okablowanie może 
być nadal używane.

Czujnik wykrywa stany inne niż normalne
działanie. Umożliwiając zaplanowanie 
przeprowadzenia naprawy a w konsekwencji
skrócenie czasu przestoju.

Ciągła komunikacja czujnika do ERP np. SAP,
co umożliwia długoterminową optymalizację
procesów.

Ochrona przed manipulacją: 
przyciski mogą zostać wyłączone.

...i korzyści ze współpracy z ifm.

PLC

ERP



IO-Link – droga do Industry 4.0

TCP/IP

Infrastruktura
urządzenia

Infrastruktura 
informatyczna

Urządzenie 
nadrzędne IO-Link

Modbus-TCP

Dowiedz się więcej.

Wejdź na stronę 

www.ifm.com/pl/io-link

PLC



Odwiedź naszą stronę:

www.ifm.com/pl

Ponad 70 lokalizacji na całym świecie –
Więcej informacji na www.ifm.com
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ifm electronic sp. z o.o.
ul. Węglowa 7
40-105 Katowice
Tel. +48 32 7056454
Faks+48 32 7056455
E-mail: info.pl@ifm.com

Polska

Paleta produktów 
ifm

Czujniki 
do pozycjonowania

Czujniki 
kontroli ruchu

Systemy 
przetwarzania obrazu

Technika 
bezpieczeństwa

Czujniki procesowe

Systemy 
monitorowania 
warunków pracy

Sieci 
przemysłowe

Systemy 
identyfikacji

Systemy 
do maszyn mobilnych

Technika 
łączeniowa

Akcesoria




