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ifm oferuje najszerszą 
i najspójniejszą gamę czujni-
ków, masterów i oprogramo-
wania dla systemu IO-Link

IO-Link

LR DEVICE Oprogramowanie 
do paramatryzacji 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 oleje i chłodziwa.
Ochrona przed wilgocią: optymalne uszczelnienie nie wymaga użycia narzędzi.
Ochrona przed wibracjami: mocowanie odporne na wibracje, mechaniczne zabezpieczenie
chroni O-ring przed zniszczeniem.
Standardowa seria EVF: typ M12 do podłączania czujników i siłowników.
Seria kabli EVC Performance: typ M12 ze zwiększonym przekrojem żył 4 x 1 mm².

Inteligentne połączenie czujników: 
4 -portowy i 8-portowy IO-LINK master.
4 porty IO-Link z pełną funkcjonalnością V1.1, COM1, Tryb COM2, COM3 i SIO.
Master i urządzenia konfigurowalne przez oprogramowanie LR DEVICE.
2 porty Ethernet 10/100 megabitów/s ze switchem dla sieci PROFINET, EtherNet/IP, 
EtherCAT, ... SAP Ready poprzez IoT Core.
Napięcie zasilające dostarczane przez standardowe kable czujnikowe M12 z kodowaniem A.

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.



IO-Link od ifm. 
Zysk z wartości dodanej

Dalmierz laserowy typu O1D120
z IO-Link

Mierzy odległość nawet do 
10 m i przesyła dane do systemu
sterującego cyfrowo poprzez 
IO-Link.

Bezstratna transmisja i konwersja
danych dzięki bezproblemowej
transmisji sygnałów poprzez 
IO-Link – niezależnie od koloru
oraz światła zewnętrznego 
(odporność nawet do 100 klux).

5-segmentowa lampa 
sygnalizacyjna typu DV2500

Różne tryby działania są
łatwo konfigurowalne za 
pomocą IO-Link.

Redukcja stanów magazy-
nowych dzięki możliwości
dobrania trybu pracy 
w czasie instalacji: tryb
ciągły, miganie w trybie 
wolnym lub szybkim, różne
kolory itd.

Ultradźwiękowy czujnik 
z IO-Link typu UGT594

Większe możliwości paramatry-
zacji poprzez IO-Link, np. funkcja
filtra dla szybszych reakcji,
opóźnienie przełączania, 
histereza, tłumienie zakłóceń 
z zewnątrz.

Rozszerzone funkcje diagno-
styczne: jakość sygnału powrot-
nego, licznik godzin roboczych.

Master IO-Link DataLine 
typu AL1302

Bramka pomiędzy urządzeniami
IO-Link a magistralą obiektową.

Niezwykle wytrzymała obudowa
jest odporna na płyny chłodzące
oraz wilgoć w otoczeniu, wystę-
pujące w przemyśle spożywczym.

Informacje z czujników są 
przesyłane do sieci IT poprzez 
interfejs TCP/IP JSON odseparo-
wany od sieci automatyki.

Wyświetlacz IO-Link E30430

Możliwość wyświetlania 
do 4 wartości procesowych
czujnika IO-Link podłączo-
nego do mastera. Większa
przejrzystości procesu dzięki
kompaktowemu wyświetla-
czowi i wyraźnym diodom
LED-om.

Czujnik temperatury na podczer-
wień z IO-Link typu TW2100

Emisyjność mierzonego obiektu
do ustawienia poprzez IO-Link.
Możliwość zmiany parametrów
czujnika w sposób dynamiczny
bezpośrednio z pokoju kontrol-
nego. Szybkie i elastyczne reago-
wanie na przezbrajanie produkcji
lub zmianę warunków produkcji
bez konieczności zbliżania się 
do czujnika.

Master IO-Link do szaf 
sterowniczych typu AL1900

Separacja pomiędzy auto-
matyką zakładu a siecią IT.

Informacje z czujnika są
przesyłane do IT za pomocą
interfejsu TCP/IP JSON kom-
pletnie odizolowanego od
elementów automatyki.



Połączenie technologii jutra 
z pomysłami przyjaznymi 
dla użytkownika

IO-Link

Bezpiecznik
24 V DC
DF22xx

Zasilacz 24 V DC 
DN4014

DEVICE
QA0011

Hub IO-Link
moduł wejść
AL2411

Hub IO
moduł
AL233

8-portowy
master IO-Link
StandardLine
AL1102

Rozgałęziacz Y
M12
EBC116

Kabel łączeniowy
EVC719

O-Link
ł wyjść

30

Hub IO-Link 
moduł wejść
AL2401

4-portowy
master IO-Link
StandardLine
AL1100

8-portowy
master IO-Link 
DataLine
AL1302

Technologie 
bezpieczeństwa od ifm.
Optymalne rozwiązanie dla
twoich aplikacji IO-Link.

SMARTOBSERVER£

8-portowy
master IO-Link
CabinetLine
AL1900

ClassicLine
AC50xS

SmartPLC
SafeLine
AC4xxS

SmartPLC
SafeLine
AC4xxS

Bezpieczeństwo 4.0: bezpieczny SmartPLC

Bezpieczny system automatyki łączy
funkcje bramki i sterownika PLC.
Szybka i łatwa instalacja.
Elastyczny i przyszłościowy dzięki 
połączeniu hardware oraz CODESYS V3.
Rozszerzona diagnostyka zapewnia
wydłużony czas pracy maszyn.
Bezkonkurencyjny stosunek ceny 
do jakości.
Spełnia normy SIL 3, PL e.

Interfejs Safety at Work

Mniej okablowania, mniejsze koszty.
Struktura modułowa i elastyczna 
technologia łączeniowa zapewniają 
łatwą integrację z systemem AS-i.
Ogromny wybór modułów wejścia /
wyjścia, elementów operacyjnych,
włączników bezpieczeństwa lub
wyłączników linkowych.

Czujniki indukcyjne bezpieczeństwa

Eliminacja uszkodzeń mechanicznych –
dzięki bezkontaktowemu wykrywaniu
metali. 
W przeciwieństwie do konwencjonalnych
czujników bezpieczeństwa, te elektro-
niczne czujniki nie wymagają osobnego
aktuatora.
Bezpośrednia detekcja metalowych
części maszyn.

Bezpieczne kurtyny świetlne oraz 
siatki świetlne

Kompaktowe i niezawodne.
Łatwy montaż poprzez złącze M12.
Konfiguracja za pomocą pinowego 
konektora (zasięg, restart). Nie wymaga
komputera z odpowiednim oprogramo-
waniem.

Safety at Work jest rozszerzeniem naszych
rozwiązań IO-Link. Możesz z łatwością 
zintegrować wszystkie binarne komponenty 
bezpieczeństwa, np. wyłączniki bezpieczeństwa,
blokady bezpieczeństwa itp.
Bezpieczny sterownik PLC jest wbudowany 
w istniejący interfejs fieldbus. Tworzy to
połączenie pomiędzy zabezpieczonymi 
i niezabezpieczonymi stanowiskami zakładu 
produkcyjnego.
Zabezpieczone sekcje szybko i elastycznie 
reagują na zmiany i rozszerzenia, bez naruszeń
ze strony systemu IO-Link.

ClassicLine
AC50xS

C
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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

Odwiedź naszą stronę:
www.ifm.com/pl

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




