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IO-Link zrychluje uvádění do provozu 
a snižuje náklady

Konfigurační data pro chytré senzory 
a akční prvky přicházejí přímo z řídicího 
systému. Ty nemusí být konfigurovány ručně, 
a nastavení stroje je proto rychlejší.

Komunikace IO-Link nevyžaduje stí-
něné kabely. Namísto nich lze použít pro-
pojovací senzory s běžnými konektory M8 
a M12. Řídicí systém už tak nepotřebuje 
drahé analogové karty a konfigurovatelné 
senzory a akční členy minimalizují nut-
nost držet velké množství variant. Schva-
lovací procesy jsou jednodušší a je vyža-
dována nižší skladová kapacita, takže pří-
mé náklady klesají.

S IO-Link je konfigurace zařízení ulože-
na v ovládací jednotce IO-Link (master). Je-
-li zařízení nutné vyměnit, původní konfigu-
raci lze nahrát do náhradní nové verze. To 
zrychluje a zjednodušuje výměnu, zatímco 
odstávka je kratší.

IO-Link pro jednodušší instalace

IO-Link: revoluce v údržbě

Protože IO-Link nepřetržitě generuje data 
jako prostý text, pro údržbu je jednoduché 

udělat si představu o aktuálním 
stavu instalace. Opravy je tudíž 
možné plánovat předem a někte-
ré z nich lze provádět i na dálku.

Proč zvolit moduly 
Murrelektronik?

Murrelektronik je expert na 
zavádění instalačních konceptů 
„šitých na míru“ různým případům 
v praxi a pro instalace IO-link na-
bízí kompaktní sběrnicové modu-
ly Murrelektronik (MVK Metal, 
Impact67 a Solid67). Před jejich 
instalací analyzují odborníci pří-
slušné stroje a instalace, přičemž 
kladou důraz na zjištění přesného 
počtu a umístění vstupů a výstu-
pů. Všechny projekty jsou řešeny 
na základě zkušeností a detailní 
znalosti podmínek a konkrétních 
potřeb zákazníků. Tak je možné 
navrhnout vždy takový instalač-

Při optimalizaci provozů vzniká stále větší množství dat. Aby bylo možné s daty naklá-
dat, je nutné zajistit přehlednou komunikaci od senzorů až po cloudová úložiště. Sběr 
dat a nakládání s nimi zjednodušuje IO-Link. Murrelektronik má prostředky a znalosti 
nutné k instalacím komunikace IO-Link v provozech.

Společnost Proceco byla pověřena vý-
stavbou automatizovaného mycího systému 
pro letecký průmysl o třinácti stanicích v ka-
nadském Québecu. Mycí zařízení je ovládá-
no jednotkami PLC Allen Bradley s rozhra-
ním EtherNet/IP.

Pro spolupráci s firmou Murrelektronik 
se projektanti rozhodli proto, že pro tento 
typ stroje byla schopna dodat nejvhodnější 
I/O systém. Potřebovali totiž integrovat růz-
né typy I/O zařízení a zároveň snížit množ-
ství kabelů. To se podařilo s použitím modu-
lu Cube 67 s komunikací IO-Link.

Původní koncepce I/O systému společ-
nosti Proceco spočívala na propojovacích 
svorkovnicích. To vyžadovalo použít pro 
každou stanici zvláštní komunikační a na-
pájecí kabel. S pomocí sběrnicového systé-
mu Cube67 bylo možné použít systém jedi-
ného kabelu pro sběr dat ze všech stanice. 
Dále byl navržen jeden rozšiřující modul 
IO-Link pro stanici s dvanácti digitálními 
vstupy a výstupy a čtyřmi linkami IO-Link.

Analogový RTD snímač byl nahrazen 
verzí s komunikací IO-Link a do systému byl 

Automatické mycí systémy Proceco dosahují s Cube67 a IO-Link dobrých výsledků
zařazen analogový převodník IO-Link slou-
žící k převodu signálu IO-Link na analogo-
vý výstup 4 až 20 mA pro ovládání ventilů. 
Požadavek na další signály byl vyřešen roz-
bočovačem IO-Link.

Dosažené úspory

S využitím I/O systému založeného na 
komunikaci IO-Link se zkrátila doba in-
stalace o 30 % a cena materiálu klesla 
o 25 %. Výrazně se snížila cena hardwa-
ru a zrychlila se instalace díky eliminaci 
analogových PLC karet a možnosti použí-
vat jediný systémový kabel mezi jednotli-
vými stanicemi.

Produktivita mycího procesu se zlepšila 
vlivem funkce MachineOption Management, 
která umožňuje ostatním stanicím pokračo-
vat v provozu, když jedna z nich musí pře-
jít do režimu off-line pro doplnění nádrže.

Společnost Proceco již dříve používala 
moduly Impact67, nyní poprvé instalova-
la také moduly Cube67 a instalace splnila 
její očekávání.

Obr. 2. Instalace s moduly Cube 67 s komu-
nikací IO-Link

Obr. 1. Murrelektronik nabízí kompaktní sběrnicové mo-
duly Murrelektronik s komunikací IO-Link
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ní koncept IO-Link, který je vhodný pro daný 
provoz nebo stroj.

Široká paleta možností

Kompaktní sběrnicové moduly umožní 
rychle a jednoduše integrovat zařízení IO-Link 
do stávající instalace. Užitečný je také modul 
MVK Fusion, díky němuž je možné připojit 
jak standardní signály, tak bezpečnostní sig-
nály a zařízení IO-Link do jediného modulu.

Alternativou k samostatným modulům je 
Cube67, modulární sběrnicový systém. Dovo-
luje připojit řídicí jednotky IO-Link k modu-
lu Cube a je zde místo pro až 128 dalších za-
řízení IO-Link na jediném sběrnicovém uzlu.

Příslušenství IO-Link

Murrelektronik nabízí rozsáhlé příslušen-
ství pro IO-Link, které zahrnuje huby, ana-
logové převodníky a indukční vazební členy 
pro bezkontaktní komunikaci IO-Link. Jed-
notku a zařízení IO-Link lze rozpojit takřka 

okamžitě (přibližně 10 ms) a tím jednoduše 
vyměnit nástroj. Murrelektronik navíc nabí-
zí napájecí zdroj Emparro67 Hybrid s třídou 
krytí IP67 a funkcemi IO-Link pro sběr dia-
gnostických dat a změnu nastavení.

IODD on board

Soubor IODD (I/O Device Description) 
je popis zařízení IO-Link. Obsahuje identi-

fikační údaje, konfiguraci zařízení, proces-
ní a diagnostická data, komunikační mož-
nosti a další. Při použití sběrnicového uzlu 
Cube67 Ethernet/IP si uživatel může vytvo-
řit vlastní knihovnu IODD. Všechna zaříze-
ní IO-Link připojená pomocí modulu Cube67 
je možné konfigurovat prostřednictvím webo-
vého rozhraní Cube. Díky webovému serveru 
není třeba používat pro zařízení IO-Link sou-
bory AOI. Navíc v něm je vestavěna funkce 
pro správu a diagnostiku IO-Link bez řídicí-
ho systému. V případě sběrnicových modu-
lů MVK Metal a Impact67 je soubor IODD 
součástí knihovny GSDML.

Po zabudování senzorů, ventilových termi-
nálů a dalších zařízení IO-Link do instalace 
se uživatel dostane do databáze prostřednic-
tvím webového rozhraní nebo standardního 
vývojového systému. Není třeba použít další 
software a zdržení způsobená např. importy 
jsou minulostí. Integrace je dosaženo v re-
kordně krátkém čase.

(Murrelektronik)

Obr. 3. Napájecí zdroj s krytím IP67 Em-
parro67 Hybrid s vestavěnou funkcí IO-Link 
pro sběr diagnostických a operačních dat

Budoucnost automatizace 
logistiky právě přichází

Představujeme vám autonomní transportní roboty značky MiR. 
Jedná se o novou generaci pokročilých mobilních robotů s rychlou 
návratností investic - často kratší než jeden rok.

Benefity:
• rychlé a snadné zapojení do vašeho provozu,
• doplňkové moduly pro zvládnutí více typů úloh,
• intuitivní ovládání a jednoduché programování,
• automatizovaná manipulace s materiálem a vnitřní 

logistika,
• bezpečný a efektivní pohyb kolem lidí a překážek,
• zvýšená produktivita,
• rychlá návratnost investic.


