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Łączność od chmury do obiektu
Czujniki i sterowniki IO-Link

• Poprawa wydajności
• Redukcja przestojów maszyn
• Uproszczenie projektowania 
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Marzenie o inteligentnej fabryce z dwukierunkową komunikacją w czasie rzeczywistym z urządzeniami na 

obiekcie jest bliższe spełnienia niż kiedykolwiek wcześniej. Częściowo za sprawą protokołu cyfrowego IO-Link.  

Teraz czujniki i elementy wykonawcze mogą przekazywać nie tylko proste sygnały wł./wył. lub zakresy analogowe,  

ale również dostarczać zaawansowane informacje o stanie i diagnostyce w ramach komunikacji ze sterownikiem 

w sprawie swojego działania. Co więcej, sterownik może także zmieniać parametry czujnika, tworząc 

najdoskonalszy elastyczny system produkcji.

Ponadto IO-Link pomaga zrealizować koncepcję Przemysłu 4.0, zapewniając łączność z urządzeniami na obiekcie 

(czujniki i elementy wykonawcze).

Inteligentna fabryka

Umożliwiamy wdrożenie inteligencji w automatyce

Wystarczy pomyśleć o korzyściach:

• Gromadzenie danych z poziomu obiektu w czasie rzeczywistym,  

które prowadzi do IoT 

• Przekazywanie tych danych do natychmiastowej analizy „Big Data”

• Masowe dostosowywanie i szybkie zmiany w produkcji

• Maksymalny czas pracy dzięki monitorowaniu stanu i serwisowi 

zapobiegawczemu

• Pełne możliwości śledzenia cyklu życia i serializacja pojedynczych produktów

• Kompleksowa współpraca maszyn

• Szybkie projektowanie i instalacja

Nigdy nie było tak dobrych czasów dla automatyki przemysłowej.

ZARZĄDZANIE MATERIAŁAMI

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

PRODUKCJA

PAKOWANIE

DOSTAWY
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Gwarancja kompatybilności
W ramach dostawy kompletnego systemu inteligentnej fabryki oferujemy wszystko, co potrzebne — od 

czujników i modułów głównych IO do sterowników i interfejsów człowiek-maszyna. Wszystkie elementy  

zostały zaprojektowane, rozwinięte i wyprodukowane z myślą o doskonałej współpracy. 

Wszystkie produkty cechuje łatwa integracja i gwarantowana kompatybilność. 

 

Szybsze przekazanie do eksploatacji
Oferujemy środowisko programowe do wszystkich 

procesów konfiguracji, programowania, symulacji  

i monitorowania: Sysmac Studio — zapewnia pełną 

kontrolę nad systemem automatyki. Graficzna 

konfiguracja umożliwia szybkie określanie ustawień 

sterownika, urządzeń obiektowych i sieci, a 

programowanie maszyny i funkcji ruchu oparte na 

standardach IEC oraz blokach funkcyjnych sterowania 

ruchem PLCopen minimalizuje czas programowania. 

Inteligentny edytor z funkcjami debugowania online 

umożliwia szybkie i bezbłędne programowanie. 

Zaawansowane symulowanie sekwencji i sterowania 

ruchem oraz śledzenie danych przyspiesza strojenie  

i konfigurowanie maszyny.

 

Łatwa integracja 
Oferujemy jedną kompletną i zintegrowaną platformę, 

jeden system sterowania za pośrednictwem 

jednego połączenia i jedno oprogramowanie. Nasza 

architektura automatyki przemysłowej integruje logikę, 

ruch, bezpieczeństwo, robotykę, kontrolę wizyjną, 

czujniki, informacje, wizualizację i łączność sieciową w 

jednym oprogramowaniu: Sysmac Studio. Architektura 

Sysmac jest w pełni kompatybilna z siecią EtherNet/

IP na najwyższym poziomie, z siecią EtherCAT na 

poziomie maszyn i z siecią IO-Link na niskim poziomie 

czujników i elementów wykonawczych. Te trzy 

sieci z jednym celem połączenia tworzą doskonałą 

równowagę między sterowaniem maszynami w czasie 

rzeczywistym a zarządzaniem parametrami zakładu. 

W pełni cyfrowa fabryka 

Integracja pionowa

Falownik MX2Serwonapęd 1S

Ruch Bezpieczeństwo

Czujniki

Panel HMI

Sterownik maszyny

Oprogramowanie

IT, chmura

System wizyjnyWe/wy

Sterownik 
bezpieczeństwa NX

FHModuł  
we/wy NX

Sysmac Studio

NJ

Czujnik 
fotoelektryczny E3Z

Czujnik E3S-DC

Czujnik 
zbliżeniowy E2E/Q

NA

Moduł  
we/wy GX 

(IP67)

Sieć 
automatyki 

przemysłowej

Inteligentne 
wykrywanie

Integracja w poziomie

Sieć czasu 
rzeczywistego 

dla maszyn

M2M — maszyna-maszyna



Sterownik
Moduł Master IO-Link

Czujnik fotoelektryczny 
IO-Link

Czujnik zbliżeniowy 
bez komunikacji IO-Link

Czujnik fotoelektryczny 
bez komunikacji IO-Link

Czujnik zbliżeniowy 
bez komunikacji IO-Link

1

L+

L-

C /Q

3
2 4

Tryb standardowy I/O (SIO) (dane binarne)

Tryb IO-Link (dane procesowe)
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IO-Link to ujednolicony protokół komunikacji punkt-punkt, który umożliwia wymianę danych między czujnikami 

i elementami wykonawczymi a sterownikiem. Ustanowienie dwukierunkowej komunikacji umożliwia przesyłanie 

parametrów ze sterownika do urządzeń i odczytywanie stanów.

Technologia komunikacji sięgająca 
poziomu czujników

Otwarta międzynarodowa norma 
Od grudnia 2015 r. ponad 100 firm, w tym główni 

producenci czujników, dołączyło do IO-Link 

Consortium.

Reakcja na globalny rozwój
Użytkowanie urządzeń innych firm można łatwo 

zintegrować przy użyciu plików IODD (ang. IO Device 

Description — opis urządzenia we/wy).

Komunikacja sygnałów binarnych i danych 
czujników 
IO-Link obsługuje nie tylko typowe sygnały czujników 

i elementów wykonawczych, ale także informacje 

o ustawieniach parametrów i stanie urządzenia. 

Komunikacja ta ma charakter dwukierunkowy.

Specyfikacje IO-Link dopuszczają wiele prędkości 

transmisji danych, a także są zgodne z COM2 i COM3. 

Sterownik

Firma A Firma B

IODD IODD

Bez komunikacji IO-Link

Czujniki niezgodne z IO-Link Czujnik IO-Link

Sieć przemysłowa Sieć przemysłowa

Informacje o 
ustawieniach itd.

Sygnał binarny — informacje 
o czujniku — ustawienia

Sygnał binarny

Główna sieć przemysłowa Główna sieć przemysłowa

Zacisk we/wy
Moduł Master IO-Link

Zacisk we/wy

Z komunikacją IO-Link

Sterownik

Sieć komputerowa

Sieć przemysłowa

Panel HMIKomputer

Moduł Master IO-Link

Moduł Master IO-Link

Czujniki IO-Link Czujniki IO-Link

Użycie standardowego 3-żyłowego przewodu 
nieekranowanego 
Żadne przewody specjalne nie są wymagane.  

Używane są takie same złącza jak w standardowym 

module we/wy.

Każdy kanał IO-Link można przełączyć z trybu IO-Link 

na standardowy tryb we/wy.

Możliwość łączenia czujników IO-Link i 
czujników standardowych
Do jednego modułu głównego IO-Link można 

podłączyć czujnik IO-Link oraz urządzenia IO-Link  

i standardowe. Moduł główny obsługuje oba tryby 

pracy jednocześnie.
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Wybór modułów Master i czujników

Dopasowanie do potrzeb
Oferujemy dwa typy modułów Master IO-Link. Oba obsługują szybkie połączenia przewodowe — jeden  

z zaciskami bezśrubowymi Plug-in Plus, a drugi ze złączami M12 Smartclick. 

I

E3Z- -IL

E3S-DCP21-IL

E3Z- -IL

E2E- -IL

E2EQ- -IL

E2E- -IL

E3Z- -IL
E2EQ 

E3S-DCP21-IL

Typ IP67

Moduły Master IO-Link

Czujniki IO-Link

Moduł EtherCAT

Bloki zacisków bezśrubowych pozwalają 
skrócić czas podłączania przewodów 

Złącze M12 Smartclick może być stosowane w 
środowiskach narażonych na wilgoć i pył 

Urządzenia ze złączami M12
Urządzenia z zaciskami bezśrubowymi

Moduł Master IO-Link z serii NX
NX-ILM400
Blok zaciskowy 4-portowy/bezśrubowy
Uwaga: do jednego urządzenia można podłączyć cztery czujniki.

Czujnik fotoelektryczny

Kolorowy znacznik
Modele czujników foto-

elektrycznych dla złącza M12

Modele z przewodem

Czujnik fotoelektryczny

Modele dla złącza M8

Czujnik zbliżeniowy

Modele z przewodem

Odporny na odpryski 
czujnik zbliżeniowy

Modele z przewodem

Wystarczy włożyć i 
obrócić o 1/8 obrotu

Urządzenie odporne na 
czynniki środowiskowe
GX-ILM08C
Złącze 8-portowe/M12 Smartclick
Uwaga: do jednego urządzenia można podłączyć osiem czujników.

Kolorowy znacznik 
Czujnik fotoelektryczny
Modele dla złącza M12

Modele ze złączem M12 
Smartclick z przewodem

Odporny na odpryski 
czujnik zbliżeniowy

Czujnik zbliżeniowy

Modele ze złączem M12 
Smartclick z przewodem

Modele ze złączem M12 
Smartclick z przewodem

Czujnik fotoelektryczny
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Bez regulacji IO-Link Bez regulacji IO-LinkZ regulacją IO-Link Z regulacją IO-Link

LINIA ZATRZYMANA LINIA DZIAŁA

Na czujniku gromadzi się brud
• Zakres światła zmniejsza się 
• Czujnik wyzwala alarm przez IO-Link zanim przestanie 

działać
• Operator czyści czujnik

Nowe ustawienia formatów mogą zostać 
automatycznie przesłane ze sterownika 
do wszystkich czujników i elementów 
wykonawczych
• Bezbłędna instalacja
• Skrócenie czasu zmiany podnosi wydajność 
• Zwiększona elastyczność produkcji umożliwia produkcję 

na żądanie, co pozwala na redukcję zapasów

Redukcja przestojów maszyn — monitorowanie pod kątem serwisu zapobiegawczego pozwala uniknąć 
nieoczekiwanych przestojów linii

IO-Link umożliwia monitorowanie i naprawianie urządzeń obiektowych zanim ulegną awarii i spowodują przestój 

linii. Na przykład jeśli na soczewce czujnika fotoelektrycznego gromadzi się brud, czujnik może wyzwolić alarm 

przez IO-Link i zgłosić operatorowi konieczność wyczyszczenia go, zanim przestanie działać. Innym przykładem 

jest identyfikacja nadmiernego zbliżania, które może spowodować awarię czujników indukcyjnych. 

 

Ciągłe monitorowanie każdego czujnika umożliwia wykonywanie działań korygujących zanim nastąpi awaria 

urządzenia. Dodatkowo działania korygujące mogą być planowane na czas przestojów, co minimalizuje ich  

wpływ na wydajność. 

Zwiększona wydajność — szybkie i zautomatyzowane zmiany produktów

W przypadku konwencjonalnych czujników i elementów wykonawczych zmiana formatu produkcji (zmiana  

z produktu A na produkt B) wymaga ręcznych regulacji. To wymaga czasu i stwarza ryzyko błędów. Z kolei  

w przypadku IO-Link nowe ustawienia formatu są automatycznie i bezbłędnie przesyłane ze sterownika  

do wszystkich czujników i elementów wykonawczych. To oznacza następujące korzyści: 

• Bezbłędna instalacja

• Minimalizacja czasu zmiany

• Wyższa wydajność 

• Większa elastyczność 

 

Rezultatem jest produkcja na żądanie, która pomaga także w redukcji zapasów i związanych z nimi kosztów. 

IO-Link w akcji

Zmniejszenie poziomu zdarzeń

Próg wykrycia

Próg niestabilności odbioru światła

Wyjście monitorujące

Czas

Zmniejszenie poziomu zdarzeń

Próg wykrycia

Wyjście monitorujące

Czas

Ostrzeżenie o zmniejszeniu 
poziomu zdarzeń

Zmniejszenie poziomu zdarzeń

Próg wykrycia

Próg niestabilności odbioru światła

Wyjście monitorujące

Czas

Zmniejszenie poziomu zdarzeń

Próg wykrycia

Wyjście monitorujące

Czas

Ostrzeżenie o zmniejszeniu 
poziomu zdarzeń

Zmiana

Ręczna regulacja jest konieczna 
• Zwiększony czas instalacji i ryzyko błędów
• Zmiana jest czasochłonna i zmniejsza wydajność
• Brak elastyczności w produkcji 
• Niższa elastyczność to zapotrzebowanie na wyższy 

poziom zapasów

Na czujniku gromadzi się brud
• Zakres światła zmniejsza się 
• Czujnik przestaje wykrywać
• Maszyna zostaje zmuszona  

do zatrzymania się
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Uproszczenie projektowania
IO-Link umożliwia pobranie parametrów czujników i elementów wykonawczych ze sterownika i uniknięcie ręcznej 

konfiguracji podczas budowy maszyny lub wymiany podzespołu. Ponadto możliwa jest kontrola identyfikatora 

urządzenia z ostrzeżeniem o zainstalowaniu błędnego typu urządzenia.

Szybka identyfikacja błędu
Monitorowanie wszystkich urządzeń obiektowych umożliwia szybkie ustalenie źródła problemu i uniknięcie straty 

czasu przy badaniu i rozwiązywaniu problemu, co skraca czas przestojów maszyn.

Łatwe rozwiązywanie problemów w maszynach
IO-Link skraca czas przekazania do eksploatacji i minimalizuje błędy 

konfiguracji, ponieważ sterownik sprawdza, czy każdy czujnik jest prawidłowy, 

a następnie pobiera parametry. Dzięki temu nigdy nie dojdzie do montażu 

nieodpowiedniego typu czujnika i konieczności ręcznej konfiguracji każdego 

czujnika oddzielnie. Ponadto wszelkie błędy w podłączeniu przewodów 

zostaną wykryte przed włączeniem zasilania maszyny.  

Podczas produkcji sterownik ciągle monitoruje wszystkie urządzenia i błyskawicznie rozpoznaje problemy, co 

umożliwia rozwiązanie ich, zanim staną się one poważne. Ponadto w rzadkim przypadku przestoju linii nie trzeba 

poświęcać czasu na badanie przyczyny, ponieważ IO-Link zapewnia błyskawiczną zaawansowaną diagnozę.

IO-Link w akcji

Uwaga: ekran jest ilustracją koncepcyjną

Panel
HMI Informacje o lokalizacji i częściach mogą być przekazane w ramach analizy awarii.

Wystąpiła nieprawidłowość 
w czujniku.

Najkrótsze przywracanie sprawności

Przekazuje informacje identy�kacyjne i treść błędu

Nr 12

Moduł 
Master 
IO-Link

Czujniki IO-Link

Moduł 
Master 
IO-Link

Nie ma wątpliwości, gdzie wystąpił błąd. W celu 
przeprowadzenia efektywnej konserwacji można 
zabrać potrzebne części zamienne i narzędzia. 

Sterownik
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Jednostki nadrzędne IO-Link

Czujniki IO-Link

Czujniki fotoelektryczne

Czujniki znaczników koloru

Standardowy czujnik zbliżeniowy (model na prąd stały z 3-przewodowym kablem ekranowanym)

Czujnik zbliżeniowy odporny na odpryski spawalnicze (model na prąd stały z 3-przewodowym kablem ekranowanym)

Oprogramowanie

Nazwa produktu Liczba portów IO-Link Typ połączenia Stopień ochrony Oznaczenie
Seria NX
Jednostka nadrzędna 
IO-Link*1

*1 Do konfiguracji systemu wymagany jest moduł komunikacyjny EtherCAT Communication Coupler Unit NX-ECC2__.

4 Bezśrubowe zaciski zatrzaskowe IP20 NX-ILM400

Seria GX
Jednostka nadrzędna 
IO-Link

8 Złącze M12 Smartclick IP67 GX-ILM08C

Nazwa produktu Typ czujnika Typ połączenia Oznaczenie*1

*1 Wybierz prędkość transmisji: COM2 lub COM3.

E3Z-___-IL_ Nadajnik-odbiornik Modele z kablem (2 m) E3Z-T81-IL_ 2M

Modele z okablowanym złączem Smartclick M12 (0,3 m) E3Z-T81-M1TJ-IL_ 0.3M

Modele ze standardowym złączem M8 E3Z-T86-IL_

Retrorefleksyjny z funkcją 
MSR*2

*2 Odbłyśnik można nabyć osobno. Należy dobrać model odbłyśnika najlepiej pasujący do danego zastosowania.

Modele z kablem (2 m) E3Z-R81-IL_ 2M

Modele z okablowanym złączem Smartclick M12 (0,3 m) E3Z-R81-M1TJ-IL_ 0.3M

Modele ze standardowym złączem M8 E3Z-R86-IL_

Odbiciowy dyfuzyjny Modele z kablem (2 m) E3Z-D82-IL_ 2M

Modele z okablowanym złączem Smartclick M12 (0,3 m) E3Z-D82-M1TJ-IL_ 0.3M

Modele ze standardowym złączem M8 E3Z-D87-IL_

Odbiciowe od obiektu
Wąskowiązkowe

Modele z kablem (2 m) E3Z-L81-IL_ 2M

Modele z okablowanym złączem Smartclick M12 (0,3 m) E3Z-L81-M1TJ-IL_ 0.3M

Modele ze standardowym złączem M8 E3Z-L86-IL_

Nazwa produktu Typ czujnika Typ połączenia Oznaczenie*1

*1 Wybierz prędkość transmisji: COM2 lub COM3.

E3S-DCP21-IL_ Odbiciowy dyfuzyjny Modele ze złączem M12 E3S-DCP21-IL_

Nazwa produktu Wymiar Typ połączenia Oznaczenie*1

*1 Wybierz prędkość transmisji: COM2 lub COM3.

E2E-_-IL_ M12 Modele z kablem (2m) E2E-X3B4-IL_ 2M

Modele z okablowanym złączem Smartclick M12 (0,3 m) E2E-X3B4-M1TJ-IL_ 0.3M

M18 Modele z kablem (2 m) E2E-X7B4-IL_ 2M

Modele z okablowanym złączem Smartclick M12 (0,3 m) E2E-X7B4-M1TJ-IL_ 0.3M

M30 Modele z kablem (2 m) E2E-X10B4-IL_ 2M

Modele z okablowanym złączem Smartclick M12 (0,3 m) E2E-X10B4-M1TJ-IL_ 0.3M

Nazwa produktu Wymiar Typ połączenia Oznaczenie*1

*1 Wybierz prędkość transmisji: COM2 lub COM3.

E2EQ-_-IL_ M12 Modele z kablem (2 m) E2EQ-X3B4-IL_ 2M

Modele z okablowanym złączem Smartclick M12 (0,3 m) E2EQ-X3B4-M1TJ-IL_ 0.3M

M18 Modele z kablem (2 m) E2EQ-X7B4-IL_ 2M

Modele z okablowanym złączem Smartclick M12 (0,3 m) E2EQ-X7B4-M1TJ-IL_ 0.3M

M30 Modele z kablem (2 m) E2EQ-X10B4-IL_ 2M

Modele z okablowanym złączem Smartclick M12 (0,3 m) E2EQ-X10B4-M1TJ-IL_ 0.3M

Nazwa produktu Oznaczenie
Sysmac Studio w wersji 1.16 lub nowszej*1

*1 Oprogramowanie Sysmac Studio zawiera narzędzie CX-Configurator FDT do
konfiguracji czujnika IO-Link.

SYSMAC-SE2___
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Bez IO-Link zdalna pomoc na poziomie obiektu była 
niemożliwa. Rozwiązywanie problemów wymagało 
obecności wykwalifikowanych pracowników w zakładzie, a 
w przypadku instalacji maszyny za granicą mogło wymagać 
pomocy lokalnej. 

• Oznaczało to wyższe koszty, dłuższy czas odzyskiwania 
sprawności, a w konsekwencji wyższy poziom zapasów 
w celu uniknięcia problemów z dostawami w przypadku 
zatrzymania maszyny.
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Bez regulacji IO-Link Z regulacją IO-Link

Dzięki funkcjonalności IO-Link i pełnej łączności wewnątrz 
maszyny zdalna pomoc techniczna ma dostęp do poziomu 
czujników oraz elementów wykonawczych i może je 
monitorować lub ustawiać parametry.

IO-Link w akcji

Zdalna łączność
Dzięki komunikacji IO-Link zdalna pomoc techniczna ma dostęp do poziomu czujników i elementów 

wykonawczych. Pomaga to w uproszczeniu rozwiązywania problemów z maszynami, ponieważ eksperci mogą 

łączyć się ze wszystkimi urządzeniami bez konieczności bycia na miejscu. Zdalne rozwiązywanie problemów 

umożliwia redukcję przestojów maszyn bez konieczności przebywania wykwalifikowanych operatorów  

w zakładzie produkcyjnym.

Czujniki

Panel HMI

Sterownik maszyny

We/wy

Moduł 
we/wy 

NX

NJ

Czujnik 
fotoelektryczny E3Z

Czujnik 
zbliżeniowy E2E/Q

NA

Moduł 
we/wy 

GX
(IP67)

Urządzenia 
informatyczne
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Omron Europe BV i/lub jej firmy zależne i stowarzyszone dokładają wszelkich starań, tym niemniej nie gwarantują w 
jakikolwiek sposób poprawności ani kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Zastrzegamy sobie prawo 
do dokonywania zmian w dowolnej chwili i bez powiadomienia.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej,  

skontaktuj się z nami:    

OMRON POLSKA 

 +48 22 458 66 66 

 industrial.omron.pl 

Austria
Tel: +43 (0) 2236 377 800
industrial.omron.at

Belgia
Tel: +32 (0) 2 466 24 80
industrial.omron.be

Dania
Tel: +45 43 44 00 11
industrial.omron.dk

Finlandia
Tel: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi

Francja
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
industrial.omron.fr

Hiszpania
Tel: +34 902 100 221
industrial.omron.es

Holandia
Tel: +31 (0) 23 568 11 00
industrial.omron.nl

Niemcy
Tel: +49 (0) 2173 680 00
industrial.omron.de

Norwegia
Tel: +47 22 65 75 00
industrial.omron.no

Portugalia
Tel: +351 21 942 94 00
industrial.omron.pt

Republika Czeska
Tel: +420 234 602 602
industrial.omron.cz

Republika Południowej Afryki
Tel: +27 (0)11 579 2600
industrial.omron.co.za

Rosja
Tel: +7 495 648 94 50
industrial.omron.ru

Szwajcaria
Tel: +41 (0) 41 748 13 13
industrial.omron.ch

Szwecja
Tel: +46 (0) 8 632 35 00
industrial.omron.se

Turcja
Tel: +90 (216) 556 51 30
industrial.omron.com.tr

Węgry
Tel: +36 1 399 30 50
industrial.omron.hu

Wielka Brytania
Tel: +44 (0) 1908 258 258
industrial.omron.co.uk

Włochy
Tel: +39 02 326 81
industrial.omron.it

Inne przedstawicielstwa 
firmy Omron
industrial.omron.eu


