
30 AUTOMA 3/2021

téma
ko

m
un

ik
ač

ní
 s

ít
ě,

 II
oT

, k
yb

er
ne

ti
ck

á 
be

zp
eč

no
st

Společnost Panasonic Industry Europe do-
dává snímače s rozhraním IO-Link, které 
umožňují nastavit snímače na dálku a sle-
dovat jejich stav pro detekci poruch a plá-
nování servisu.

IO-Link je standard pro průmyslovou ko-
munikaci určený pro snímače a akční členy, 
který umožňuje propojit do nadřazeného ko-
munikačního systému průmyslového Ether-
netu nebo na průmyslovou sběrnici hodnoty 
z měřicích senzorů. Je vyhrazený pro obou-
směrný přenos digitálních signálů na krátkou 
vzdálenost s topologií bod–bod. Díky IO-
-Link je možné přenášet ze snímačů a akč-
ních členů více dat než jen signál s měřenou 
hodnotou. Získaná data mohou být využívána 
k diagnostikování připojených zařízení nebo 
k nastavení jejich parametrů.

Komunikační síť IO-Link obsahuje jed-
notky master, jimiž jsou např. komunikač-
ní modul systému distribuovaných I/O nebo 
nadřazené PLC s rozhraním IO-Link, a de
vices, tedy snímače a akční členy, popř. dal-
ší komponenty (např. napájecí zdroje) s roz-
hraním IO-Link.

Parametry snímačů a akčních členů jsou 
specifické pro dané zařízení a technologii 
a jsou obsažené v souboru IODD (I/O Devi-
ce Description).

Kabel IO-Link je nestíněný, se třemi nebo 
pěti vodiči, o délce maximálně 20 m. Master 
může mít dva typy portů, buď třídy A s ko-
nektorem M5, M8 nebo M12 s maximál-
ně čtyřmi piny, nebo třídy B s konektorem 
M12 a pěti piny. Uspořádání pinů je dáno 
normou. Protokol rozeznává čtyři typy dat: 
provozní (procesní) data, data stavu hodno-
ty, data zařízení a data událostí. Komunikaci 
lze nakonfigurovat pro modulační rychlosti 
4,8, 38,4 nebo 230,4 kBd.

Společnost Panasonic Industry Europe 
dodává různé snímače a komponenty s roz-
hraním IO-Link. Tento článek uvádí jejich 
stručný přehled.

Optovláknové snímače FX-550L

Optovláknové snímače FX550-L (obr. 1 
vpravo) fungují jako jednopaprskové světelné 
závory. Vyznačují se velkou detekční vzdále-
ností, která zvyšuje flexibilitu umístění sen-
zorů, a mnoha vestavěnými funkcemi. K nim 
patří autodiagnostika, která dokáže deteko-
vat stav, kdy na senzor snímače dopadá málo 
světla, protože je špatně seřízený nebo zne-
čištěný. Dále lze nastavovat zpožděné sepnu-
tí, funkci omezující rušení snímačů navzájem 
nebo rušení okolním světlem. Všechny para-

Snímače s rozhraním IO-Link – komunikace 
s přidanou hodnotou

metry lze nastavit místně, přímo na sníma-
či, nebo na dálku, prostřednictvím IO-Link, 
v ručním režimu a nebo v režimu automatic-
kého učení. Nastavení na dálku má výhodu 
v tom, že nadřazené PLC může sledovat stav 
snímače a včas upozornit na nutnost vyčištění 
a seřízení. To pomůže zabránit neočekávaným 
odstávkám. Snímače namontované ve výrobní 
lince jsou navíc často obtížně přístupné a je-

jich seřizování na místě nemusí být bezpeč-
né, takže zpravidla není možné jednoduše je 
nastavovat ručně stisknutím tlačítek na sní-
mači. Snímače schopné vzdálené konfigura-
ce a údržby prostřednictvím komunikace IO-
-Link zde představují velkou výhodu.

Snímače tlaku DP-100L

Snímače tlaku DP-100L (obr. 1 vlevo) 
jsou určené k měření tlaku nekorozivních 
plynů v rozsahu –100 až +100 kPa (nízko-

tlaká varianta) nebo –100 kPa až 1 MPa (vy-
sokotlaká varianta). Výstupy jsou dvoustavo-
vé. Prostřednictvím IO-Link je možné kro-
mě přenosu stavu výstupů nastavit spínací 
body, režim hystereze nebo režim okénkové-
ho komparátoru. Snímače jsou zvláště vhod-
né k detekování tlaku v pneumatických sys-
témech nebo k měření vakua v chapadlech 
a přísavkách.

Snímače vzdálenosti HG-C1000L

Optický snímač HG-C1000L (obr. 1 
uprostřed) detekuje přítomnost objektů na 
základě snímání odraženého laserového pa-
prsku a triangulační metodou vypočítává je-
jich vzdálenost. Provádějí se tři typy nasta-
vení: jednobodové, dvoubodové a tříbodo-
vé. U jednobodového nastavení se snímač 
naučí na referenční polohu a hranice detek-
ce se určí symetricky kolem něj, u dvou-
bodového se naučí na dolní a horní hrani-
ci detekce a u tříbodového je dolní hranice 
detekce v polovině mezi naučeným bodem 
1 a 2 a horní hranice detekce na polovině 
mezi bodem 2 a 3 (toto nastavení se použí-
vá při detekování předmětů v různých vzdá-
lenostech). U snímače s rozhraním IO-Link 
se snímač může nastavit na dálku, bez nut-
nosti ovládat tlačítka na snímači, a navíc lze 
získat diagnostické údaje o stavu snímače. 
Typické příklady použití jsou kontrola výš-
ky chapadla robotu nad materiálem, kont-
rola polohy aplikátoru lepidla, kontrola pří-
tomnosti O-kroužku na hřídeli, měření prů-
hybu pásového materiálu, měření tloušťky 
materiálu apod.

Obr. 1. Snímače s rozhraním IO-Link, zleva snímač tlaku DP-100L, snímač vzdálenosti HG-
-C1000L a světelná závora FX-550L

Obr. 2. Komunikační jednotka pro světelné 
závěsy SFD-WL3
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Komunikační jednotka IO-Link SFD-WL3

Komunikační jednotka SFD-WL3 (obr. 2) 
umožňuje editovat nastavení i sledovat funk-
čnost bezpečnostních světelných závěsů 
SF4D. Lze ji snadno připojit i ke stávajícím 
závěsům tohoto typu a prostřednictvím IO-
-Link získat přístup k procesním i servisním 
datům. Procesní data jsou:
– informace o zacloněných paprscích,
– informace o dopadajícím světle (stabilní či 

nestabilní),
– informace o okolním světle,
– informace o blokování vysílače nebo při-

jímače,
– informace o intenzitě dopadajícího světla 

(off, 1, 2, 3),
– výstupní informace o řízení OSSD,
– stav řízení komunikace,
– počet jednotek v sériovém zapojení.

Servisní data jsou:
– informace o hlavní jednotce bezpečnost-

ního závěsu,
– informace o komunikační jednotce SFD-

-WL3,
– intenzita dopadajícího světla jednotlivých 

paprsků (32 úrovní),
– chybové kódy.

Řídicí komunikační jednotka IO-Link

Řídicí jednotka IO-Link tvoří spojení mezi 
příslušnými senzory a komunikační páteří. 
Funguje jako rozbočovač, k němuž jsou pro-
střednictvím IO-Link připojeny různé senzo-
ry. IO-Link master pracuje s příslušnou ko-
munikační sběrnicí. K dispozici jsou komu-
nikačních jednotky IO-Link pro EtherNet/ 
/IP, EtherCAT a Profinet. Jednotky mají vždy 
osm portů IO-Link a čtyři digitální vstupy 

a montují se přímo na stroj, do provozního 
prostředí.

Výhody komunikace IO-Link

Již bylo uvedeno, že IO-Link umožňuje 
využívat funkce autodiagnostiky pro lepší de-
tekování závad a plánování servisu. Druhou 
hlavní výhodou je možnost nastavit snímače na 
dálku, bez nutnosti pobývat přímo v provoz-
ním prostředí. Při výměně snímače je možné 
nastavení snadno překopírovat ze starého sní-
mače do nového. Standardizované připojení 
kabely s konektory M12 navíc usnadňuje in-
stalaci a omezuje potřebné skladové zásoby.

[Panasonic Corporation: SelfMonitoring Sensors. 
Osaka, Japonsko, 2018, a další materiály Panasonic.]
(Obrázky: Panasonic)
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Obr. 1. PiiGAB 810 převádí sběrnici M-Bus na Ethernet

Převodníky a doplňky pro sběrnici M-Bus
jako transparentní brána pro čte-
ní dat ze sběrnice M-Bus pomo-
cí ethernetových protokolů TCP 
a UDP nebo pomocí virtuálního 
portu COM. Data lze potom číst 
vhodným programem (SCADA, 
databázové programy apod.), a to 
i v prostředí internetu. PiiGAB 
810 se vyrábí ve verzích pro 2, 5, 
20 nebo 60 zařízení M-Bus sla-
ve. K dispozici je volitelně i šif-
rování dat.

Převodník PiiGAB 810 je na-
pájen napětím 24 V DC/AC a je 
v provedení na lištu DIN.

PadPuls M1C: převodník 
pulzů (S0) na M-Bus

Velmi zajímavým doplňkem 
je převodník signálů z pulzních 
měřidel (např. výstup elektromě-

Sběrnice M-Bus (také Meter Bus) je určena 
především pro dálkový odečet hodnot z měřičů 
spotřeby. Běžně se používá u elektroměrů, mě-
řičů tepla, vodoměrů i plynoměrů. Komunikace 
probíhá způsobem master–slave. Na jeden seg-
ment sběrnice M-Bus lze připojit až 250 stanic, 
délka segmentu může být až 1 000 m. Způsob 
komunikace je zajímavý: master posílá dotazy 
změnou napětí, měřiče odpovídají změnou ode-
bíraného proudu.

Aby byla zajištěna návaznost na další ko-
munikační rozhraní (Ethernet, Modbus RTU 
i TCP, RS-232), používá se celá paleta pře-
vodníků, které nabízí společnost Papouch 
store, s. r. o.

PiiGAB 810: převodník M-Bus na 
Ethernet

Převodník PiiGAB 810 (obr. 1) umožňu-
je na dálku číst data ze zařízení s rozhraním 
M-Bus prostřednictvím Ethernetu. Chová se 


