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Inżynierowie mają wiele 
dobrych powodów, 
aby wybrać IO-Link.
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I

IO-Link w inżynierii.

PLC i neutralna magistrala.

Prostota

Łatwa konfiguracja.

Podłącz czujniki lub aktuatory.

Nastawa parametrów do regulacji maszyny.

Elastyczna zdalna nastawa parametrów.

Automatyczne zarządzanie parametrami.

Korzyści ze stosowania IO-Link...

Nastawa 
parametrów



Profibus
Profinet

EtherNet IP

II

Bez względu na to, jaki PLC chciałby 
zastosować użytkownik końcowy: Komunikacja 
z czujnikiem zawsze będzie taka prosta.

Porty IO-Link można skonfigurować jako
wejścia lub wyjścia.
Można więc stosować zarówno czujniki 
jak i aktuatory.

Szybka konfiguracja w całym zakładzie 
ze względu na scentralizowaną nastawę 
parametrów czujnika.

Automatyczna nastawa parametrów czujnika,
jeżeli zmieni się receptura.

Możliwy zdalny serwis na całym świecie.

Możliwe jest scentralizowane generowanie,
przechowywanie i powielanie parametrów
urządzenia. Oszczędza to czas i zapewnia 
niezawodność.

...i korzyści ze współpracy z ifm.

SPS



III

IO-Link w inżynierii.

Dane czujnika, dane diagnostyczne 
i informacje o stanie urządzenia.

Pomiar

Zmniejszenie ilości wersji czujników.

Standardyzacja

Cyfrowa transmisja danych.

ifm oferuje IO-Link bez dodatkowych 
kosztów.

Normy.

Korzyści ze stosowania IO-Link...
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IV

Długoterminowa ocena danych umożliwia
ukierunkowanie działań serwisowych.

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

Tylko jeden czujnik – dla punktów 
przełączenia oraz wartości 
pomiarowych.

Interfejs IO-Link jest standardem 
w czujnikach ifm.

Bezpieczeństwo inwestycji na przyszłość: 
IO-Link zastępuje inne systemy.

...i korzyści ze współpracy z ifm.

barbar



V

IO-Link w inżynierii.

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

Okablowanie

Jednoznaczna identyfikacja urządzenia, 
weryfikacja podczas wymiany.

Weryfikacja

“3 zamiast 19”: 
Wymagana mniejsza ilość zacisków.

Różne wartości mierzone 
za pomocą jednego czujnika.

Korzyści ze stosowania IO-Link...

°C

m3/h



VI

Zmniejszenie kosztów związanych z kablami 
o 25% poprzez użycie nieekranowanych kabli
M12 i M8.

3-żyłowe połączenie dla 16 punktów I/O.
Oszczędności wynikające z mniejszej
złożoności planowania i okablowania.

Zmniejszenie ilości kart wejść analogowych,
zacisków, okablowania. Drogie 
wielobiegunowe złącza nie są konieczne.

Pewność, że klient będzie korzystał 
jedynie z oryginalnych części zamiennych.

...i korzyści ze współpracy z ifm.

-25%



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




