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Połączenie technologii 
jutra z pomysłami 
przyjaznymi dla użytkownika

IO-Link

DEVICE

SMARTOBSERVER

Bezpiecznik
24V DC
DF22xx

Zasilacz
24V DC
DN4014

IO-Link master
do zabudowy w szafie
AY10xx

8-portowy
IO-Link master
AL1103

QA0011

AGENT EMBEDDEDAGENT EMBEDDED



AGENT EMBEDDED

Urządzenie IO-Link
Moduł wyjść
AL2230

Urządzenie IO-Link
Moduł wejść AL2xxx 
w przygotowaniu

4-portowy
IO-Link master
AL1101

Wyświetlacz 
IO-Link
E30391

Rozdzielacz Y
M12
EBF009

Kabel łączeniowy
EVFxxx



LR DEVICE –
Oprogramowanie do parametryzacji za pośrednictwem
mastera IO-Link
Wyszukuje wszystkie mastery IO-Link w sieci Ethernet i tworzy ogólny
zarys całej instalacji.
Automatyczna identyfikacja połączonych czujników i siłowników IO-Link.
Szybkie i łatwe ustawianie parametrów.
Optymalna walidacja poprzez graficzną wizualizację.

Innowacyjna technika łączeniowa
Odporność materiału: odporne na mycie i środki dezynfekujące.
Ochrona środowiska i bezpieczeństwo: bez halogenu, brak niebezpiecznych 
gazów w przypadku pożaru.
Ochrona przed wilgocią: IP 68 / IP 69K, wysoka odporność na wstrząsy.
Standardowa seria EVF: typ M12 do podłączania czujników i siłowników.
Seria kabli EVF Performance: typ M12 ze zwiększonym przekrojem żył 4 x 1 mm².
Seria EVF Ethernet: typ M12 z kodowaniem D dla przemysłowych połączeń Ethernet kategorii 5e.

Inteligentne połączenie czujników:
4-portowy i 8-portowy IO-Link master
4 porty IO-Link z pełną funkcjonalnością V1.1,
Tryb COM1, COM2, COM3 i SIO.
Master i urządzenia konfigurowalne przez oprogramowanie LR DEVICE.
2 porty Ethernet 10/100 megabitów/s ze switchem dla sieci PROFINET.
Gotowy do podłączenia do SAP poprzez LR AGENT EMBEDDED.
Napięcie zasilające dostarczane przez standardowe kable czujnikowe M12 kodowanie A.

ifm oferuje najszerszą i najspójniejszą gamę produktów
z czujnikami IO-Link, masterami i oprogramowaniem 
dla przemysłu spożywczego

Po prostu inteligentne: Czujniki i moduły IO-Link
Cyfrowy przekaz wartości mierzonych z bezstratną transmisją
bez konwersji sygnałów analogowych.
Więcej danych procesowych oraz prognostyczne wykrywanie 
błędów zapobiega nieplanowanym przestojom.
Krótsze i bezproblemowe okresy modernizacyjne dla 
zwiększonego czasu pracy maszyn.
Elastyczne i wydajne połączenia dzięki zdecentralizowanym modułom IO.



Czujniki poziomu
typu LR

Transmisja aktual-
nego poziomu
plus informacja 
binarna.

Dostosowanie 
do warunków
działania, np.
zbiornika.

Transmiter temperatury typu TD

Dostępna aktualna wartość proce-
sowa.

Kalibracja punktu zerowego.

Funkcje wyświetlacza, takie jak 
orientacja, współczynnik odświeżania
oraz wyświetlana jednostka mogą
być konfigurowane.

Czujniki ciśnienia typu PI

Transmisja aktualnego ciśnienia plus
informacja binarna.

Pamięć minimalnej / maksymalnej
wartości.

Opóźnienia włączania i wyłączania.

Tłumienie sygnału pomiarowego.

Czujniki przepływu typu SM

Dostępne dane: obecna ilość
przepływu objętościowego, licznik i
temperatura plus 2 sygnały binarne.

Pamięć minimalnej / maksymalnej
wartości przepływu i temperatury.

Czujniki poziomu typu LMT

Transmisja aktualnego poziomu 
plus informacja binarna.

Monitoring podziału fazy 
w procesie (zmiana z produktu 
na wodę do płukania).

Czujniki temperatury
typu TAD

Wartości temperatury
2 elementów pomia-
rowych, dostępna jest 
temperatura uśred-
niona i informacje 
binarne.

Konfiguracja wyjścia
diagnostycznego oraz 
zachowania, jeśli 
element zastępczy jest
aktywny.

Czujniki optyczne
typu O6

Można ustawić 
zasięg.

Diagnostyka 
nadmiaru wzmoc-
nienia.

Licznik godzin 
roboczych i operacji
przełączeniowych.

IO-Link od ifm.
Zysk z wartości dodanej

Czujniki tempera-
tury typu TA

Dostępna aktualna
wartość proce-
sowa.

Kalibracja punktu
zerowego.
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Odwiedź naszą stronę:
www.ifm.com/pl

Polska
ifm electronic sp. z o.o.
ul. Węglowa 7
40-105 Katowice
Tel. +48 32 7056400
Faks+48 32 7056455
E-mail: info.pl@ifm.com

Czujniki 
do pozycjonowania

Czujniki 
kontroli ruchu

Systemy 
przetwarzania obrazu

Technika 
bezpieczeństwa

Czujniki procesowe

Systemy 
do maszyn mobilnych

Sieci 
przemysłowe

Systemy 
monitorowania 
warunków pracy

Technika 
łączeniowa

Software

Zasilacze

AkcesoriaIO-Link

Systemy 
identyfikacji


