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Ifm electronic - představení

• Jeden z největších světových výrobců M & R.

• Rodinná firma - 49 let tradice.

• Technická podpora ve více jak 80 zemích.

• 75% produktů vyráběno v Německu.

• 5 let záruka na všechny produkty.

• Více jak 830 aktivních patentů. V roce 2017 – 65 nových.

• Více jak 6 let ifm integruje IO-Link do svých produktů.

• Největší nabídka IO-link zařízení na světě!
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Co je to IO-Link?

• Standardizovaná digitální komunikace s 

koncovými zařízeními – IEC 61131-9.

• Navržena pro běžný nestíněný 3-vodičový 

průmyslový kabel.

• Zpětně kompatibilní s 24 VDC DI/DO zařízeními.

• Lehce integrovatelný do všech užívaných 

datových sběrnic.

• Téměř neomezené možnosti v připojení 

různých koncových zařízení.
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Co umožňuje IO-Link?

• Získat více procesních hodnot z jednoho měřícího bodu.

• Pracovat vždy s přesnými procesními hodnotami.

• Vysoká odolnost proti průmyslovému rušení bez nutnosti použít stíněný kabel.

• Automatické rozpoznání připojeného zařízení.

• Jednoduchý servis a výměna zařízení.

• Vzdálená diagnostika a nastavení zařízení.

• Možnost úplného zamezení neoprávněného zásahu do nastavení. 

• Jednoduchá parametrizovatelnost zařízení.

• ...
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IO-Link - základ průmyslové digitalizace

• Pro „chytrou továrnu“ jsou přesná procesní data, 

konfigurovatelnost a diagnostické informace z vrstvy senzorů a 

aktuátorů nutností!

• ifm electronic svým konceptem „Y-path“ nabízí paralelní 

přístup k IO-link datům bez zásahu do systému průmyslového 

řízení!  

• IT systém má díky IO-linku přímý přístup k přesným a 

podrobným datům koncového zařízení, které může využít pro 

zlepšení plánování výroby, dlouhodobému uchování dat, 

vzdálenému přístupu, simulaci procesů, atd. (viz. Průmysl 4.0).
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ifm LR Device – parametry a diagnostika
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ifm LR Device – živá data



Proč používat IO-Link?

• Koncová zařízení jsou v průmyslu vystavena těm 

nejtěžším podmínkám – nutnost spolehlivého přenosu 

dat a diagnostiky zařízení. 

• Maximální využitelnost výrobních linek při výrobě 

menších sérií – možnost okamžitě měnit parametry 

senzorů a aktuátorů a přesně řídit výrobu podle aktuální 

potřeby.

• Snížení počtu měřících bodů – dnešní senzory jsou 

schopny měřit více fyzikálních veličin najednou. 

• Správné plánování odstávek a zkrácení času servisního 

zásahu – diagnostické informace pro prediktivní údržbu, 

automatické nastavení zařízení.
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Digitalizace dat vyvinutá s firmou Pux

Interpretace a analýza dat, která pomáhá pochopení a optimalizaci procesů ve výrobě. 

Digitalizuje data ze strojů, která je možné ihned využít pro vizualizace procesů a 
monitorování v reálném čase. Takové informace se doplňují do kontextu dat z 
ostatních systémů ve výrobě (např. ERP, CMMS, ...) a tento celek je možné 
dohromady pomocí aplikace analyzovat. Uživatel si tak sám jednoduše dokáže 
zajistit potřebné informace, které systém připraví ve formě vizuálního reportu. 
Takové reporty potom může získávat pravidelně. 

Přesná a pochopitelná data o výrobě jsou základem pro dobrá rozhodnutí a 
zvyšování efektivity.

Digitalizace dat pro vizualizace a monitoring

Doplnění kontextu o další zdroje dat (např. ERP)

Strojová analýza dat a reporting
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Analýza dat vyvinutá s firmou Pux

Technicky je možné nástroj poskytnout v cloudu i on premise a bez nutnosti 
měnit stávající řízení stroje. 

Nástroj se napojí na stávající zdroje dat (které možné případně doplnit) a zajistí 
bezpečné uložení vybraných dat do databáze. Zde potom probíhají následné 
výpočetní a analytické operace nad daty, které si může uživatel sám nastavovat. 
Zobrazení dat je potom postavené na stejné technologii jako moderní webové 
stránky, což umožňuje výsledky zobrazovat na jakékoliv zařízení od počítače po 
mobilní telefon.

www.dataray.cz
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Děkuji za pozornost!

Webové odkazy:
www.io-link.com

www.ifm.com

http://www.io-link.com/
http://www.ifm.com/

