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Endress+Hauser תחום המדידות והאוטומציה יצרנית מובילה ב

מספקת שירות ומגוון רחב של פתרונות  Endress+Hauserלתעשייה. 

לתעשייה התהליכית בתחומי הזרימה, גובה, לחץ, אנליטיקה, 

טמפרטורה, רשמים ותקשורת דיגיטלית למספר רב של סוגי תעשיות 

גם בתחום  ומקסוםבכל רחבי העולם תוך כדי שימת דגש על יעילות 

  , בטיחות והגנת הסביבה.הכלכלי

Acromag מייצרת ממשקי קלט/פלט של כל סוגי ה- I/O  הקיימים

 ,Modbus, Modbus TCPלתקשורת  I/Oבעולם התעשייתי. ממשקי 

Profibus DP, Profinet, Foundation Fieldbus.  

Procentec  מתמחה בייצור מכשירים וכלים לאבחון רשתות תקשורת

ובמתן פתרונות לאבחון תקלות  Profibus DP/PAתעשייתיות כגון 

גם ממשקי תקשורת ומתגי תקשורת מנוהלים ולא מנוהלים  כמו  . 24/7

 IP67ברמת מיגון 

Bihl+Wiedemann יוד לרשתות מייצרת ממשקים וצAS-interface 

כולל תוכנות וכלים המאפשרים אבחון מהיר ופתרון תקלות ברשתות 

  אלו. למכונות אריזה, תהליכי ייצור ובקרת מבנים

EKS Engel  מתמחה בפתרונות תקשורת אופטיים. החל ממתגי

תקשורת תעשייתיים מנוהלים ולא מנוהלים, ממירי תקשורת אופטיקה 

 Patch Panelsבתקשורת אופטית, יחידות  I/Oלתקשורת טורית, יחידות 

אופטיות משולבות קומפקטיות המתאימות גם להתקנה בלוחות 

  חשמל.

Nautilus Infotech ברמות  מייצרת מגוון של מתגי תקשורת תעשייתיים

, ממשקי 85°Cמיגון שונות. כמו גם עמידות לטמפ' סביבתיות גבוהות עד 

 .Modbus TCP/Serial RS232-RS485תקשורת 

Metasphere  מייצרת אוגרי נתונים ברמות מיגוןIP68  ועמידות באזורים

 2-.האוגרים בעלי סוללה פנימית, מסוגלים לתמוך בATEXנפיצים 

רים לצורך הפעלה ודגימה. הנתונים מועברים באמצעות חיבור מכשי

פנימי( לענן נתונים. ושם באמצעות מנוי הלקוח  SIMסלולרי )באמצעות 

יכול לצפות באתר על ביצועי התהליך שלו או להוריד את הנתונים 

 למחשב שלו לעיבוד נוסף.

FINT מייצרת ממשקי תקשורת מפרוטוקול אחד לפרוטוקול שני כמו: 

Modbus RTU  -> HART  אוModbus RTU -> Profibus DP או ,

HART -> Profibus PA. 

ICONICS תוכנה המייצרת את חבילת ה- GENESIS64 ( תוכנהHMI )

לפיקוח ובקרה על תהליכים ומבנים. החבילה כוללת מספר מודולים 

לשמירה וניתוח של נתונים היסטוריים,   ,Historianכגון:

Alarmworks64 .לניתוח והוצאת מסרונים על אירועים בתהליך 

Mb Connect line  מספקת ציוד ושירותים לתחזוקה מאובטחת מרחוק

של ציוד בקרה ומכונות. לחברה מגוון של ציוד המאפשר התחברות 

לציוד המרוחק באמצעות קו טלפון, קו סלולרי או חיבור אתרנט. כמו כן 

   Siemens PLC S7-300ציוד לגיבוי אוטומטי של בקרי 
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קיץ נעים לכל הקוראים, לפני או אחרי חופשת הקיץ, מגישים 

לכם גיליון מיוחד שעוסק מרביתו בתקן תקשורת לרצפת 

, תקן תקשורת רב עוצמה שהולך IO-Linkהייצור ואשר נקרא 

ותופס תאוצה בכל העולם, ואשר עומד להחליף את כל 

 הסטנדרטיים המוכרים לכם. קריאה נעימה.   I/O -יחידות ה

 

 כן הגיליון:תו

 IO-Linkה מה ז – 3עמ' 

 רשת תקשורת לרצפת הייצור. IO-Link,רשת  – 5עמ' 

 .IO-Linkהסב את המפעל שלך לדיגיטלי באמצעות  – 7עמ' 

 Link-IOבשילוב של התקני  i-ASרשת  - 10עמ' 

 Link-IOמה זה בדיוק בטיחות על גבי  – 14עמ' 

 הרשת של העתיד IO-Link – 16עמ' 
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 ?Link-IOמה זה 

Link-IO פרוטוקול תקשורת משופר המשמש  .הוא תקן רב עוצמה, פרוטוקול תקשורת טורי מנקודה לנקודה

המאפשרת שלושה  , PLC לבקרי IEC61131הבינלאומי  תקןההרחבת  לחיבור עם חיישנים ו / או מפעילים.

וחברות ייצור  ,ניםחיישגדולים של יצרני  נתוני תהליך, נתוני שירות ואירועים. :נתונים החלפת סוגים של

בשל יתרונותיו  IO-Linkכדי לקדם את פרוטוקול התקשורת ב IO-Linkהבינלאומי  ארגוןתעשייתי, הצטרפו ל

 .I/O הרבים על תקן

 נתוני תהליך

הנתונים הללו כניסה או יציאה מראים את המצב האחרון של החיישן, או מתקשרים בכדי להציב את המפעיל 

( bitסיבית ) 1( ויכול להכיל בין 2mSecבמצב הרצוי. הוא מבצע תקשורת בכל מחזור תקשורת )בדר"כ סביב 

 ( של מידע.Bytesבתים ) 32ועד 

 נתוני שירות

באמצעות  ( מאפשרות למשתמש לאחזר מידע מפורט על ההתקן.SPDUsיחידות נתוני פרוטוקול שירות )

ממידע בסיסי על המכשיר )למשל, גרסאות, סוג,  ,אלף בלוקים, היא יכולה להעביר הכל 16תקשורת עם עד 

חלקים  למידע הרבה יותר מתקדם )למשל, תצורה, אבחון מפורט או סטטוס(. ועד ו("מספרים סידוריים וכ

את כל המידע או התצורה  הוסיףהם סטנדרטיים לפרוטוקול, אבל יצרני התקנים יכולים ל מסוימים של המידע

 הדרושים.

 אירועים

 ללא המתנהעליהם לדווח צורך כדי להיכלל בנתוני התהליך, אך יש באירועים מתרחשים לעתים נדירות מדי 

מידע  להעביר זה מאפשר .Link-IOהאירוע של  התקןבאמצעות  אותם ניתן להעבירלפיכך  .SPDU לבקשת

, ולשלוח אותם מיד כשהם מידעהאו הודעות  ההתרעותעל כל  ההתקן ספקמידע של  ספציפי סטנדרטי או

 .נוצרים
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 ?IO-Linkלמה 
Link-IO .ב ישנן סיבות רבות להשתמש הוא פרוטוקול רב עוצמה, אך פשוט עם תמיכה רחבה בתעשייה--IO

Link ,  לחיישן , חיישן דיגיטלי או אנלוגימשתמשים ב בכל מקום שבוכמעטLink-IO  לספק מידע רב  תיכוליש

מספק יתרונות  Link-IOתחזוקה של מערכת אוטומציה, הלפעולה ואפילו ועד מההתקנה  יותר, תצורה ושליטה.

  ברורים על פני פתרונות מדור קודם.

 התקנה והפעלה

ההפעלה של התקנה ואת העושה  IO-Link, מתקיי שילבת בתוך מערכתבין אם התקנת מערכת חדשה או 

מחברים סטנדרטיים וכבלים מורידים את  .ותב מסורתיומערכת הרבה פחות תובעניים מאשר התקנות מחשה

IO-טרים של הפרמ המורכבות של החיווט על ידי ביטול הצורך בכבלים, מחברים או סיומות מותאמים אישית.

Link  חיישן חדשה באמצעות ממשקים סטנדרטיים.של  התצוראת אפיון המפשטים  

 יעילות בתפעול

מעניקה לך שליטה רבה בהרבה  ,לזהות מכשירים ולספק גישה לפרמטרים של המכשירים IO-Linkהיכולת של 

יכול להיות אוטומטי,  יכולת אחזור הפרמטרים אשר בגלל ידי חיישנים ומפעילים מדור קודם.-מזו המוצעת על

הייצור יכול גם להיות מופחת או זמן השבתת  ,באופן ידניבאפיון התצורה מחדש קשור אשר זמן ההשבתה 

 .מבוטל

 תחזוקת המערכת

IO-Link על רשת  ייצורלמידע הדרוש כדי לשמור ולמקסם את ה תחומוות הטובה ביותר במספק את הנגיש

לדוגמה,  מסייעים לאתר בעיות וטיפולים אפשריים בתהליך לפני שהם מתרחשים. Link-IOאירועי  אוטומציה.

חיישן עשוי לשלוח הודעה אוטומטית לבקר כי הסוללות שלו מתרוקנות, דבר שמאפשר תחזוקה ומניעת זמן 

 השבתה של ההתקן.

Link-IO  מספק גם מידע מקיף על התקנים באמצעות שירותSPDU עם עשרות פרמטרים נדרשים  .ושל

  ואפשרות של אלפי אבחונים ספציפיים להתקנים, אין כמעט כל הגבלה למידע הזמין לבקר.
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 תקשורת לרצפת הייצור: , רשתIO-Linkרשת 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברצפת הייצור עד אחרון המכשיריםתקשורת 

 השדה.  מכשירימהבקר אל  - IO-Link  באמצעותנתונים באופן עקבי   החלפת

נתוני החלפת הן  בצע: החיבור מנקודה לנקודה מאפשר לכם לIO-Linkליהנות מכל האפשרויות המוצעות על ידי 

 לבין החיישן / המפעיל.  החיבורתהליך והן נתוני שירות בין 

 

 היתרונות שלך

• IO-Link ייצורמגביר את ה 

• IO-Link מפשט תהליכי התקנה, תחזוקה והחלפה 

• IO-Link מגדיל את זמינות הנתונים ואת הדיוק 

• IO-Link מאפשר פתרון בעיות באמצעות אבחון מרחוק 

 

 ?IO-Linkמה זה 
IO-Link  הוא ממשקI / O  הראשון המתוקנן ברחבי העולם. הטכנולוגיה היא חדשה יחסית, אך מספר המוצרים

בשימוש גדל במהירות. תקן התקשורת מציע לך יתרונות רבים, יוצר הזדמנויות יישום חדשות  IO-Linkעם ממשק 

הוא קוד  IO-Link(. על פי ההגדרה, IoTומהווה השקעה בנושאים חשובים כגון האינטרנט התעשייתי של דברים )

 פתוח, פרוטוקול תקשורת טורי נקודה לנקודה לחיבור חיישנים ומפעילים למערכת אוטומציה.

 

  IO-Link  -ה רכיבי מערכת

הם  אחד או יותר. Link-IOוהתקן  ,אחד Link Master-IO מורכבת מבקר,  Link-IOהארכיטקטורה של מערכת 

 מסוככים, מה שהופך את ההתקנה קלה יותר וחסכונית יותר.כבלים פשוטים,  3מחוברים על ידי 

 

IO-Link Master - את הממשק למערכות הבקרה, הוא גם מבקר את התקשורת עם יחידות ה מספק IO-Link 

  .IODD ומאחסן את נתוני הפרמטרים ואת קובץ ה
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PLC - (Programmable Logic Controller בקר לוגי מתוכנת, משמש לניטור )( מצבי הכניסותInputs )

 (.Outputsובהתאמה מבקר את מצבי היציאות )

IO-Link Devices -  יאינטליגנטיהחיישנים המונח זה מתייחס לכל( ם ומפעיליםActuators) יםמחוברה 

 Link-IOכאשר מתייחסים ל-  מעגליםמנתקי .או  מתנעיםבטיחות,  יממירים, ממסר ,I/Oיחידות למערכת כגון 

נתונים  פרמטרים .סוג ייעוד, מספר סידורי או נתוני  נתוני זיהוי, למשל.קיימים שלמכשיר  אינטליגנטי, פירושו 

יכול לספק נתוני אבחון  Link-IOבנוסף, התקן   .Link-IO התקשורת פרוטוקול  גבי על  הקריאניתנים לאלה 

  להשתמש בהם לצורך תחזוקה מונעת ושירות.מפורטים שניתן 

 -( קובץ זה מכיל את תיאור ההתקן, והמידע על הפרמטרים של יחידת הIO Device Description) IODDקובץ 

IO-Link.כולל שם ייצרן, מספר הזמנה, פונקציה ועוד ,   

Actuator –  מפעיל. זוהי יחידת מוצאOutput חשמלי לתנועה מכנית, ובכך ניתן , אשר מתמירה זרם או מתח

 לבקר התקנות מכניות.

Sensor –  )חיישן. זוהי יחידה המבצעת מדידה פיזיקלית של משתנה מסוים )כגון: טמפרטורה, לחץ או מיקום

 ואשר מבצעת רישום והצגה של הערך הנמדד ומספקת משוב. 

 

   
 .IO-Link רבדים במערכות ה

 

  IO-Link  היתרונות של
 

 ייצור

נתונים אלה מסייעים בתכנון תחזוקה מכיוון שניתן לזהות  מספקים לבקר נתוני מצב מפורטים. Link-IOהתקני 

ל חיישנים מלוכלכים כל שישה חודשים, למשל, עמקבל הודעת אזהרה   אשראם אתה משתמש בעיות במהירות.

יתר על כן, איתור תקלות בזמן אמת של מכשירים  שנה.ב זמנים נוחיםאותם ב  שלהםאתה יכול לתכנן ניקוי

 לא מתוכנן. השבתהמאפשר לך להפחית את עלויות התפעול על ידי צמצום זמן 

 

 פשטות

 ,תחזוקה קלה .םמחבריובהתקנה קלה כי אתה יכול להשתמש בכבלים סטנדרטיים  הוא קל. Link-IO -הכל ב

באמצעות גילוי שגיאות של התקני  הגדרות שלך.באתה יכול לפקח על המערכות שלך ולבצע התאמות ש משום

Link-IO.תהליך ההחלפה הוא גם קל הודות לנתוני הפרמטר  , ניתן לקבוע את הגורם לבעיה בקלות ובמהירות

, הפרמטרים המאוחסנים מועתקים אוטומטית להתקן Link-IOלהחליף התקן צורך אם יש  המאוחסנים בבקר.

Link-IO  לה שוב בקרוב.יהיה פעתכך, המערכת שלך ל ותתוד תכנות.ללא שימוש בהתקן 

https://dam-mdc.phoenixcontact.com/rendition/156443151564/e924be61fb3a3e2978d773dcf012d781/-C100%25x99.85782251%25%2C0%25%2C0.14217749%25-S896x672
https://dam-mdc.phoenixcontact.com/rendition/156443151564/e924be61fb3a3e2978d773dcf012d781/-C100%25x99.85782251%25%2C0%25%2C0.14217749%25-S896x672
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 הגדלת זמינות הנתונים והדיוק שלהם

לפני שהנתונים  )אנאלוגי לדיגיטלי(A / Dעוברים לעתים קרובות מספר המרות  IO-Linkחיישנים אנלוגיים ללא 

מגדילים את  אחת. בכך   A/D  המרת, יש רק  Link-IOהתקני ב מגיעים אל הבקר, דבר שעלול לגרום לשגיאות.

 דיוק המדידה ובכך את הדיוק של התהליך כולו.

 

 אפיון תצורה מרחוק

כדי לתקן  ידי מענה להודעות סטטוס.-על  שלךמהשולחן Link-IOבאפשרותך לשנות את הפרמטרים של התקן 

 .לגשת פיזית את המכשירים בכדיתקלות, אתה כבר לא צריך לסגור את קו הייצור 

 

 לבצע, ואשר חיישן סטנדרטי אינו מסוגל? IO-Linkמה מסוגלת יחידת 
 

 סוגי נתונים: 3מספקת  IO-Linkיחידת 

 

 -או מידע שמנהל ה ,IO-Link Masterקורא ושולח אל   IO-Link: מידע מצב שהתקן נתוני תהליך •

Link-IO ה-שולח להתקן  Link-IO. .לכן, אתה יכול לבדוק  בתהליך זה, מידע הסטטוס מועבר גם כן

 המרחק הנמדד על ידי חיישן מרחק. הואדוגמה לנתוני התהליך  . תקפים אם נתוני התהליך

 

דוגמה: הדגם או מספר  .Link-IOתקן מהאו לקרוא  Link-IOתקן לה: מידע שניתן לכתוב נתוני שירות •

 .חדשהתקן או בהגדרת תצורה ההיצרן של החיישן, אשר יכולים לסייע בזיהוי ה

 

  IO-Link Master -ל IO-Link -הערות כגון הודעות שגיאה, אשר נשלחות מהתקן הנתוני אירועים:  •

 כל אימת שמתחולל אירוע או שגיאה כגון: התחממות יתר.

 

 

 

 
 הסב את המפעל שלך לדיגיטלי

 IO-Link באמצעות וחסכוני
 האחרון: עד הפריטדיגיטציה 

 

 מרוחקות, רשמים, I/Oהתקני אתרנט חכמים כמו רכזות של שסתומים, יחידות 

אנאלייזרים של נוזלים או התקנים למדידת זרימה דיגיטליים עם חיבוריות של 

 אלו התקנים בסיסיים .Profinetאו  Ethernet/IP :למשל כמו אתרנט תעשייתי,

. דבר זה מאפשר אפיון IO-Linkת: באמצעו הופכים גם הם לנגישים דיגיטלית

החלפת התקנים , שקיפות נתונים ו(Off-Lineפרמטרים בצורה לא מקוונת )

(Plug and Produceאשר ) עבור כל המכשירים. ניםזמי 
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 יתרונות עיקריים עבור המהנדסים

 

 באמצעות בלוקים פונקציונליים סטנדרטיים. אינטגרציה קלה ויעילה, למשל• 

 בסיסיים. IO-Linkהתאמה אידיאלית של התקני אתרנט חכמים תעשייתיים, המלווים בהתקני • 

 .DI/DO/PNP/NPN/Pulse/0-10Vdc/4-20mAהקטנת מגוון התקעים והכבלים, החלפה של אותות: • 

 .Link-IOתצורה של נקודות מיתוג עם אפיון  צמצום מגוון החיישנים, למשל• 

 .תאוטומטי יםהגדרת פרמטר, וכבלים סטנדרטייםב לדוגמה.ימוש , ע"י שמהירהוהרצה הפעלה • 

 

 ואנשי תחזוקה םהיתרונות העיקריים עבור מפעילי

 

 דיוק גבוה יותר בשל שידור אותות דיגיטליים.• 

 .IO-Linkפרמטרים של התקני אפיון גישה מרחוק ו• 

 כבל. של ניתוק, כולל זיהוי בפתרוןסיבה וההתקנים המלווה בזמינות של אבחון • 

 .אוטומטית בצורה יםפרמטרהנתוני שמירה וטעינת באמצעות ה, הנעשה קל ים בצורהמכשיר החלפת• 

 

 

 (Endress+Hauser) שלנו IO-Linkהתקני  עלהבהרה 

 

מבטיחה יכולת פעולה הדדית הטובה  .V1.1גרסה  Link-IOהתאמה למפרטי • 

 ביותר.

עבור  נוסף במרכז הבדיקה שלנו, למשלבנוסף נעשית בדיקה ואימות שילוב • 

 .IO-Link Master ויחידות  Rockwell Automation ,Turck ,Siemensמערכות 

קבצי אספקת הקלה בעבודות ההנדסה, עבור  2פרופיל חיישן גרסה בשימוש חכם • 

זהה מוצר, עדכון קושחה, , מכיתהליה I/O -תיאורי מבנה נתונים של הפרופיל,  זיהוי

 ספציפי. יםתגיישום 

 

 



9 

 .NAMUR NE 107 לפי תקןנתוני אירוע אבחון • 

 .Rockwell Automationשילוב אינטגרלי במערכות • 

 

 

 IO-Linkפתיחות עם 

 

משוחרר מייצרן  מספק פתרון מלא, פתוח, IEC 61131-9לפי תקן  IO-Linkהסטנדרטיזציה של התקני • 

 בסיס יציב עבור ההשקעות שלך. ספציפי עם

 .1.1גרסה  IO-Linkעל פי  נבדקים ומוסמכים Endress+Hauserשל חברת  IO-Linkכל מוצרי • 

מיליון מכשירים ברחבי  9 -מ למעלה במהירות של הגדל הטכנולוגיה מוכחת בפועל עם בסיס מותקן• 

 העולם.

 www.io-link.comלקבלת מידע מפורט: 

 

 

 מתקן דיגיטלי מלא
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 .Link-IOבשילוב של התקני  i-ASרשת 

 לרצפת הייצור מתמושל התאמה

 
 

 דו קיום משמעותי

שבו הם במיקום המדויק במיוחד  AS-Interfaceלרשת  IO-Link של חיישני ב אינטליגנטיולילשהגדל הצורך 

 את המטלה הזאת לאפשרית. הופכים Bihl+Wiedemannשל חברת  Link Master-IO -יחידות ה נדרשים.

 ASI -, ורשת הנקודה לנקודהמעם החיווט  IO-Link התקני שתי המערכות משלימות זו את זו באופן אידיאלי:

 אפיק התקשורת.כ
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 .AS-Interfaceלתוך רשת  IO-Linkשילוב של התקני 

 

 AS-I Slave -כ AS-Interface משולב ברשת IO-Link Master -ה •

יחד עם חיישנים / מפעילים רגילים ורכיבי  AS-Interface ברשת IO-Link -ה ניתן לשלב את התקני •

 בטיחות

 המחזורית ASI -, כגון מעבר לסף מיתוג, זמינים דרך תקשורת הIO-Linkנתוני התהליך מחיישני  •

 .מחיישנים אנאלוגיים, וכן IO-Link חיישנימ ASIאבחון מידע זמין על  •

 שלנו יש יכולת פעולה טובה יותר. IO-Link Master -הליחידות 

-IOפורטים  4 ( או עםBWU2853)דגם  IO-Link Class Aפורטים  4 שלנו עם IO-Link Master -ליחידת ה

Link Class B (BWU3020ה )התקני  ם התאמה אידיאלית עבורמהוויIO-Link  מיצרנים רבים, כולל מפעילים

 כמו גם חיישנים אנלוגיים. נוספים חיישניםובינאריים 

 

https://www.bihl-wiedemann.de/fileadmin/content/02_Applikationen/AS-i_und_IO-Link/Integrating_IO-Link_AS-i_into_network.png
https://www.bihl-wiedemann.de/fileadmin/_processed_/f/9/csm_Flexible_Anschlussmoeglichkeiten_77ca797d32.png
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 Master  :Class A -ליחידות הלמפעילים עם אספקת מתח חיצונית הודות ואפשרויות חיבור גמיש לחיישנים 
 .Class B -ו

 .יצרנים רביםשל  IO-Linkהתקני  יכולת פעולה הדדית עם •

  IP67עם הגנה של  IO-Link Masterיחידות  •

 בודדות בהתקן אחד. Slavesיחידות  2  •

 IO-Link Class B (BWU3020)או  IO-Link Class A (BWU2853)יחידת   •

 (BWU3020או  AUX( )BWU2853)פורטים( מוזנים ממתח חיצוני ) IO-Link חיבורי  •

 לחיבור חיישנים ומפעילים M12 ים של שקע  •

 רכזותאו  קרבה/לחיבור חיישנים ומפעילים לבקר, כולל חיישני מרחק IO-Link -בהשתמשו   •

 .שסתומים
 

 על ידי שימוש בכלי אפיון תצורה. IO-Link Masterשילוב של 
  

שקיים  IO-Link Configurator באמצעות IODD (IO Device Description) -גישה פשוטה ל •

 .ASIMON360בתוכנה 

 התצורה של החיישנים המחובריםתמיכה גרפית לקביעת  •

 AS-Interface -גבי אפיק העל  IO-Link-תקן הה אלפרמטרים בודדים ניתן לקרוא או לכתוב  •

 

 

 

 

 

https://www.bihl-wiedemann.de/fileadmin/_processed_/9/b/csm_Integrating_IO-Link_Master_using_configuration_tool_48ca95ef56.png
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 .AS-Interfaceעל גבי אפיק  IO-Linkאפיון של חיישן 

 

 

אפיון או מהבקר אל החיישן או באמצעות , IO-Link: שתי דרכים נוחות להגדרת חיישנים מסוגיש  •

 .ASIMON360דרך התוכנה  IO-Link -ל ההתצורה ש

 של החיישנים פרמטריםה IO-Link -ים הוא תהליך מייגע. בפרמטרהורדת חיישנים ללא  פתהחל •

 .IO-Link Master  מודולבמאוחסנים ישירות 

-IOביחידת  בחזרה יםהחיישן נשמרלקרוא מן ן ניתשאותם נתונים ה מאד, החלפת מודול פשוטה •

Link Master 

 

 ASI / IO-Linkהיתרונות של שילוב  

 .בדיוק היכן שהם נדרשים (retrofitted)יכול להיות מותקן בקלות  IO-Link Master פריון אופטימלי •

 בחירה חופשית של טופולוגיות •

נתונים  -( ASIנמצאים בכבל יחיד ), שכן כל הנתונים וההנחה שלהם צמצום ההוצאות של הכבלים •

 מחיישנים רגילים, חיישנים אינטליגנטיים והתקני בטיחות

 .Industry 4.0של תקן  יישומים, ואוטומציה גבוהות יותרהעבור כל רמות  -אבחון מכונה מקיף זמין  •

 לספק את נתוני התהליך ואת נתוני האבחון AS-I Mastersיחידות מאפשר ל ובנה,מ OPC-UAשרת  •

 בצורה מובנית וללא קשר למותג הבקר

 

 

 

https://www.bihl-wiedemann.de/fileadmin/content/02_Applikationen/AS-i_und_IO-Link/Configuring_an_IO-Link_Sensor_over_the_AS-i_Network.png
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 ?IO-Linkמה זה בדיוק בטיחות על גבי 

בחיפוש אחר פתרון  זה מכבר עסוקים IO-Linkמשתמשים של 

כצעד  .Link-IOליישום דרישות בטיחות תפקודית באמצעות 

 את המפעילים זיןראשון, האפשרות היחידה הייתה לה

(Actuators) ( באמצעות ספק כוח נפרדPort Class “B”  פינים

היום יש תשובה טובה יותר: רכזת  (, המפעילה את כל המודול.5, 2

 !IO-Linkבטיחות עם 

 

 

זוהי הטכנולוגיה היחידה  .  Link-IO ההגיוני של הפילוסופיה של ההמשךתפיסת בטיחות משולבת זו היא 

משמעות  .PROFIsafeושל   Link-IOמוכחים של  תקניםהזמינה שניתן לבנות על בעולם 

חילופי וכגון העברת נתונים פשוטה  IO-Link -ניצול היתרונות החיוניים של ההדבר היא 

-IOגבי   בטיחות על .תעבור אותות בטיחוגם  אוניברסלית  התחולומידע, גמישות גבוהה 

Link  החשוב  .במערכת אחת יםומייצג מושגי בטיחות יעיליחד משלב אוטומציה ובטיחות

בטיחות מסופקת כמעט ה .ללא שינוי ותהפונקציונליות של המערכת הכוללת נשאר מכל, 

 .כמו הרחבה

 נהליציאה זמי תרכזת בטיחות חדשה, אשר מחוברנמצאת בטיחות ה הרעיון שלבמרכז 

 .סטנדרטי M12 רכיבי הבטיחות מחוברים אליו באמצעות כבל. IO-Link Masterשל 

זה היתרון  .Link Master-IO הבקר באמצעות אלמנותבים   PROFIsafe בטיחותהאותות 

הפרמטרים מוגדרים באופן מרכזי דרך . תשתית קיימת ללא כל שינוילהשתמש בהמאפשר 

 .ממשק המשתמש של הבקר
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השמטת מפעילים חות ליאותות בטיחות, שתי יציאות בטערוצי כפולים לכניסת  לרכזת הבטיחות יש ארבע

המחייבים עיבוד  אינטרלוקים של בטיחותושתי יציאות מרובות ערוצים לחיבור דברים כגון  )סגירת מפעילים(,

כרכיב וניתן להשתמש בו  PNO -ו TÜV מאושרת ומוסמכת על ידי המערכת  .טאותות קלט ופלבו זמני של 

 . היצרניםבטיחות מכל  I/O, וניתן לחבר אליו התקני PLE / SIL 3  עדטיחות ב

חיסכון , וזמןחסכון במאופיינת על ידי בניית מערכת פשוטה,  IO-Linkגבי  באופן כללי, בטיחות על IO-Link כמו

ניתן  .יותרלוחות בקרה קטנים יותר ומערכת רזה  ינפחמשיגים גם  ,M12 מחבריםעל ידיד שימוש בבעלויות 

התקני של ,כאשר החלק היחסי IO-Linkהתקני בטיחות על גביהרשת עם  טופולוגיתכל לבצע הגדלה של כמעט 

הודות . גם אומר גמישות בלתי מוגבלת Link -IOגבי בטיחות על. אוטומציה ובטיחות ניתן לשנות לפי הצורך

כל זה עוזר . ברגע האחרון אפילושנות ניתן ל אותה ,התצורה פשוטאפיון לתצורת יציאות משתנה ומערכות 

הכנה מוקדמת של מקטעי מכונות ,   (PLC)פשוטה של פרויקטים כפלההחיסכון הנוסף נובע מה. להפחית עלויות

 .קלה של רכיבים חלפהוקיצור זמן קצר המאפשר ה
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IO-LINK רשת העתיד 
18-9-2018 

 IO-Linkמערכות  2יישם  כבר אשר Pierre Guerinמתוך מאמר של 

 

Link-IO?מה העניין , 

 

IO-Link ( הוא פרוטוקול התקשורת הדיגיטלי המלא הראשוןIEC61131-9 )לבין מפעילים ובין חיישנים ש

מאפשר דיאלוג הפרוטוקול תקשורת דו כיוונית  וזה (.DCS, פיקוח, מערכת בקרת PLCבקרה ) אומערכת ניטור 

-IOממשק  , המשלבומפעילים )ברזים חשמליים(חיישנים חכמים לבין  IO-Link-של ה Master -יחידת הבין 

Link  ,רשת חיישן או מפעיל אחר שאינו רכיב של דיאלוג עם כל ליכול לשמש גם  אולם הואסטנדרטיIO-Link. 

 
לתוך  IO-Linkמורכבת כיום מיצרנים מובילים רבים שכבר שילבו אינטליגנציה של  IO-link -קהילת ה

 ועוד רבים אחרים( IFM, BURKERT, ENDRESS HAUSER, KIESELMANNהמוצרים שלהם )

  

 

 

https://www.pierreguerin.com/
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 :מציעה יתרונות רבים IO-Linkמערכת התקשורת 

 

 המפעילים שאינם תלויים במערכת הניטור / בקרה.ולבין החיישנים  Master-מערכת תקשורת בין ה• 

 .אשר בשימושמערכת הניטור / הבקרה סוג זהים ללא קשר ל IO-Linkהחומרה והחיווט של • 

 ללא מערכת ניטור / בקרה.גם ניתן לבדוק את כל המפעילים / החיישנים • 

 ל החיישנים מנקודת חיבור אחת.הפרמטרים של כ שמירת, אפיוןלהפעלה ותחזוקה, קריאה, • 

 

 מפשט בדיקות חשמליות. •

צורת חיווט פשוטה שעלותה פחותה מאשר פתרון קונבנציונאלי, בשל השימוש בהתקני שטח דומים  •

 של חיישנים / מפעילים, ודרך חיבורי כבלים אשר אינם דורשים סיכוך.

אשר  4-20mA -משוב דיגיטלי ישיר של המדידות כערכי תהליך )לחץ, טמפרטורה, וכו'( ולא מיוצג כ •

צריך לאחר מכן לבצע המרה )ללא הפסד של דיוק עקב המרה(. המדידה מוצגת כך בין החיישן לבין 

 מערכת הניטור.

-ביחידת ה יתן לשמור את כל הגדרות הפרמטרים של כל החיישנים באמצעות מחשב תחזוקה אונ •

Master של ה-IO-Link או בבקר ה- PLC. 

 טעינה אוטומטית של הגדרות הפרמטרים של חיישן במקרה של החלפה. •

חיישן( בשלב התהליך של ה ניתן לשנות את הגדרת הפרמטר של חיישן )למשל רמת רגישות •

 או אחר(. PLCבאמצעות פקודת כתיבה ממערכת הניטור / בקרה )

חיישן עשוי להיות מעובד על ידי מערכת הניטור / בקרה )לדוגמה, במקרה של חוט מידע אבחון של כל  •

 מנותק(.

 

מפעל של ביהיה ללא ספק חלק חובה ו ,כבר ביקוש גבוה לוקיים  , אשרIO-Linkו פרוטוקול התקשורת זה

 העתיד.

 

 

 
 

 

 

 

 


