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Mnoho dobrých důvodů, proč
konstruktéři zvolili IO-Link.
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I

IO-Link ve strojním inženýrství.

Kompatibilita s PLC a průmyslovými 
sběrnicemi. 

Jednoduchost

Jednoduché uvedení do provozu.

Připojení senzorů nebo akčních členů.

Nastavení parametrů pro seřízení stroje.

Pružná vzdálená parametrizace.

Automatická správa parametrů.

Výhody IO-Linku...

Nastavení para-
metrů



Profibus
Profinet

EtherNet/IP

II

Nezáleží na tom, které PLC chce koncový
uživatel použít: Komunikace se senzorem
bude stejně snadná, jako nyní.

IO-Link porty mohou být konfigurovány 
jako vstupy nebo jako výstupy. 
Tudíž mohou být použity senzory stejně, 
jako akční členy. 

Rychlé přenastavení výroby díky 
centralizovanému nastavení 
parametrů senzoru.

Automatizované nastavení parametrů 
senzoru při změně receptury. 

Umožňuje celosvětovou vzdálenou podpora.

Centralizované generování, ukládání 
a duplikace parametrů stroje je možná.
To ušetří čas a zajistí spolehlivost.

...a vaše výhoda s ifm.

PLC



III

IO-Link ve strojním inženýrství.

Data senzorů, diagnostika a data strojů.

Měření

Snížení počtu verzí senzorů.

Standardizace 

Digitální přenos dat.

ifm nabízí IO-Link bez dodatečných nákladů.

Průmyslový standard.

Výhody IO-Linku...
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00001000010101010001
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IV

Dlouhodobé vyhodnocování 
dat umožňuje cílenou údržbu.

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

Pouze jeden senzor pro spínací body 
a všechny měřené hodnoty.

Rozhraní IO-Link je standardem 
v senzorech ifm.

Investice pro zabezpečení budoucnosti: 
IO-Link nahrazuje lokální systémy. 

...a vaše výhoda s ifm.

barbar



V

IO-Link ve strojním inženýrství.

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

Připojení

Jasná identifikace zařízení, 
potvrzení správnosti výměny.

Verifikace

“3 namísto 19”: Je zapotřebí méně terminálů. 

Více procesních hodnot z jednoho senzoru. 

Přínosy IO-Linku...

°C

m3/h



VI

Snížení nákladů na kabeláž o 25% použitím
nestíněných M12 a M8 kabelů.

3-pólové připojení pro 16 I/O bodů. 
Úspory nákladů díky nižší složitosti kabeláže. 

Redukce analogových vstupních karet, 
terminálů, kabeláže. Drahé multipólové 
konektory nejsou nutné.

Je zajištěno, že zákazník používá 
pouze originální náhradní díly.

...a vaše výhoda s ifm.

-25%



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




