Buluttan sahaya haberleşme
IO-Link Sensörler ve Kontrolörler

• Verimliliği artırın
• Makinenin duruş süresini azaltın
• Mühendisliği basitleştirin
industrial.omron.com.tr/iolink
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Akıllı Fabrika
Saha seviyesi cihazlarında gerçek zamanlı çift yönlü haberleşmeyi içeren Akıllı Fabrika hayali artık her zamankinden
daha fazla gerçekleştirilebilir hale geldi. Bu kısmen, IO-Link dijital protokolü sayesinde oldu. Artık sensörler ve
aktüatörler, yalnızca basit açma/kapatma sinyalleri veya analog aralıklardan fazlası hakkında haberleşiyor. Bu
komponentler artık kontrolörle performansı hakkında haberleşerek, gelişmiş durum ve tanı bilgileri sağlayabiliyor.
Ayrıca kontrolör, sensörün parametrelerini değiştirerek esnek üretim konusunda son noktaya ulaşıyor.
IO-Link ayrıca saha seviyesinde (sensörler ve aktüatörler) bağlantı özelliği sunarak Endüstri 4.0'ı mümkün kılıyor.

ÜRETİM
TEDARİK YÖNETİMİ

Avantajlarını bir düşünün:
•
•
•
•
•
•
•

IoT'ye giden yolu açacak şekilde saha seviyesinden gerçek zamanlı veri toplama
Anında "Büyük Veri" analizi için bu verileri bir üst birime taşıma
Toplu özelleştirme ve hızlı üretim değişiklikleri
Durum izleme ve kestirimci bakım ile en üst düzeyde çalışma süresi
Tüm yaşam döngüsünün izlenebilirliği ve tek ürün serileştirme
Yoğun makine işbirliği
Hızlı tasarım ve kurulum

Fabrika otomasyonunun tam zamanı.

PROJE YÖNETİMİ
PAKETLEME

NAKLİYE

Otomasyonu Akıllı hale getiriyoruz
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Tam dijital fabrika
Garantili uyumluluk
Eksiksiz bir akıllı fabrika sistemi sağlayarak sensörlerden ve IO Master'lardan kontrolörlere ve HMI'lara kadar
ihtiyacınız olan her şeyi sunarız. Her şey birlikte mükemmel bir şekilde çalışacak biçimde tasarlanır, geliştirilir ve
üretilir. Tüm ürünler kolayca entegre olur ve uyumluluk garanti edilir.
Daha hızlı devreye alma
Konfigürasyon, programlama, simülasyon ve izleme
için tek bir yazılım ortamı sunuyoruz: Otomasyon
sisteminiz üzerinde tam kontrol elde etmeniz için
geliştirilen Sysmac Studio. Grafik tabanlı konfigürasyon,
IEC standartlarına ve Hareket Kontrolü için PLCopen
Fonksiyon Bloklarına dayanarak kontrolörün, saha
cihazlarının ve ağların hızlı şekilde kurulmasına olanak
sağlarken programlama süresini kısaltır. Çevrimiçi hata
ayıklama özelliğine sahip Akıllı Editör, hızlı ve hatasız
programlamayı kolaylaştırır. Gelişmiş sıra ve hareket
kontrolü simülasyonu ve veri izleme, makinenin
ayarlama ve kurulum süresini kısaltır.
Kolay entegrasyon
Tek bir bağlantı ve tek bir yazılım ile eksiksiz bir entegre
platform sunarız. Makine Otomasyonu mimarimiz; lojik,
hareket, güvenlik, robot teknolojisi, görsel denetim,
sensörler, bilgi, görselleştirme ve ağ oluşturma
fonksiyonlarını tek bir yazılımda entegre eder: Sysmac
Studio. Sysmac mimarisi en üst seviyesinde EtherNet/
IP ile, makine seviyesinde EtherCAT ile, düşük seviyeli
sensörlere ve aktüatörlere ulaşma konusunda IO-Link
ile tam uyumludur. Tek bağlantılı üç ağ, gerçek zamanlı
makine kontrolü ve veri tesisi yönetimi arasında
mükemmel bir uyum sunar.

IT, bulut

Dikey entegrasyon
HMI

Yatay entegrasyon

Yazılım
Sysmac Studio

Fabrika
otomasyonu
ağı

M2M - Makineden Makineye

NA

Makine Kontrolörü

NJ

Gerçek
zamanlı
makine ağı

Hareket

1S Servo sistemi

MX2 inverter

I/O

NX I/O

Akıllı algılama

Güvenlik

GX I/O
(IP67)

NX Güvenlik

Algılama
E3Z fotoelektrik
sensör

E3S-DC işaret
sensörü

E2E/Q proximity
sensörü

Görsel Denetim

FH
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Sensör seviyesine ulaşan bir
haberleşme teknolojisi
IO-Link, sensörlerin ve aktüatörlerin kontrolörle veri alışverişinde bulunmasını sağlayan standartlaştırılmış bir
noktadan noktaya haberleşme protokolüdür. Parametrelerin kontrolörden cihazlara aktarılabilmesi ve durumun
okunabilmesi için çift yönlü haberleşme kurulur.

PC

Bilgisayar ağı

Uluslararası Açık Standart

Kontrolör

Aralık 2015 tarihinden bu yana, büyük sensör üreticileri
dahil 100'den fazla şirket IO-Link Konsorsiyumuna
katıldı.

Field bus ağı
Kontrolör

Küresel Gelişime Yanıt Verme
3. taraf cihazlarının kullanımı, IODD (IO Cihaz Tanımı
dosyaları) ile kolayca entegre edilebilir.

IODD

IODD

A Şirketi

B Şirketi

Her bir IO-Link kanalı, IO-Link modundan standart bir
I/O moduna yeniden konfigüre edilebilir.

IO-Link Sensörler

IO-Link Sensörler

L+

Field Bus Ağı Master

Field bus ağı

IO-Link Harici uyumlu Sensörler

IO-Link Master

IO-Link ile

Field Bus Ağı Master

I/O Terminali

3 kablolu standart bir Korumasız Kablo kullanır
Özel kablo gerekmez. Standart I/O'dakiyle aynı
konnektörler kullanılır.

IO-Link Master

AÇMA/KAPATMA sinyalleri ve Sensör Bilgileri ile
ilgili haberleşme
IO-Link, yalnızca tipik sensör ve aktüatör sinyallerine
değil, parametrelerin ve cihaz durumu bilgilerinin
ayarlanmasına da izin verir. Bu haberleşme çift yönlü bir
şekilde gerçekleştirilir.
IO-Link teknik özelliklerinde çeşitli bilgi akışı hızları ve
COM2 ve COM3 ile uyumlu olmak mümkündür.

IO-Link desteği olmadan

2

I/O Terminali
IO-Link Master

IO-Link Sensör

1

IO-Link Modu (süreç verileri)

IO-Link Sensörleriyle standart sensörleri birlikte
kullanabilme özelliğine sahiptir
Bir IO-Link Sensörünü ve hem IO-Link hem de standart
cihazları tek bir IO-Link Master ile bağlayabilirsiniz.
Master, her iki çalışma modunu aynı anda yönetebilir.

Kontrolör

IO-Link Master

C /Q

4

3

Field bus ağı
AÇMA/KAPATMA
sinyali

HMI

Ayar bilgileri vs.

AÇMA/KAPATMA
sinyali Sensör
Bilgileri Ayarları

L-

Standart I/O (SIO) Modu (Veri AÇMA/KAPATMA)

IO-Link Fotoelektrik
Sensör

IO-Link Harici
Proximity Sensör

IO-Link Harici
Fotoelektrik Sensör

IO-Link Harici
Proximity Sensör
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İhtiyaçlarınızı karşılayacak
Master ve sensör seçenekleri
Her ikisi de hızlı kablo bağlantısına sahip iki tip IO Master sunuyoruz. Bunlardan birisi Plug-in Plus sıkıştırmalı
klemensler; diğeri de M12 Smartclick bağlantıları içindir.

IO-Link Master'lar
Tek yapmanız gereken takıp
1/8 tur döndürmektir

EtherCAT Kuplörü

Sıkıştırmalı Klemensler, Kablolama
Süresinin Kısaltılmasını Sağlar

M12 Smartclick Konnektörü Islak ve Tozlu
Ortamlarda Kullanılabilir

NX-serisi IO-Link Master Ünitesi
NX-ILM400
4 portlu/sıkıştırmalı klemens

I IP67 Tipi
Çevreye Dayanıklı Ünite
GX-ILM08C
8 portlu/M12 Smartclick konnektör
Not: Bir cihaza sekiz sensör bağlanabilir.

Not: Bir cihaza dört sensör bağlanabilir.

IO-Link Sensörler

M12 Konnektör Bağlantı Cihazları

Sıkıştırmalı Klemensler Bağlantı Cihazları
Fotoelektrik Sensör
E3Z- -IL
Kablolu Modeller

Renk İşareti
M12 Konnektör için
Fotoelektrik Sensör Modelleri

Proximity Sensör
E2E- -IL
M12 Kablolu Smartclick
Konnektör Modelleri

Renk İşareti
Fotoelektrik Sensör
M12 Konnektör İçin Modeller
E3S-DCP21-IL

Proximity Sensör
E2E- -IL
Kablolu Modeller

E3S-DCP21-IL

Fotoelektrik Sensör
E3Z- -IL
M8 Konnektör İçin Modeller

Kaynak Sıçramasına
Dayanıklı Proximity Sensör
E2EQ- -IL
Kablolu Modeller

Fotoelektrik Sensör
E3Z- -IL
M12 Kablolu Smartclick
Konnektör Modelleri

Kaynak Sıçramasına Dayanıklı
Proximity Sensör
E2EQ
M12 Kablolu Smartclick
Konnektör Modelleri
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Eylem halinde IO-Link
Makinenin Duruş Süresini azaltın - Önleyici bakım izlemesi, beklenmeyen hat kesintilerini önler

İyileştirilmiş verimlilik - Hızlı ve otomatik ürün değiştirme

IO-Link ile, saha cihazları arıza yapıp hat kesintisine yol açmadan önce izlenir ve düzeltilir. Örneğin, bir fotoelektrik
sensörün lensinde kir birikiyorsa sensör çalışmayı durdurmadan önce IO-Link üzerinden bir alarm vererek
operatörü onu temizlemesi için uyarabilir. Bunun bir başka örneği, endüktif sensörlerin çarpışmasına neden olan
aşırı yakınlık kontrolünü belirlemektir.

Geleneksel sensörler ve aktüatörlerle, üretimin formatını değiştirmek (ürün A'dan ürün B'ye geçiş), manuel
ayarlamalar gerektirir. Bu işlem zaman alır ve hatalar oluşabilir. Ancak IO-Link ile yeni format ayarları otomatik ve
hatasız bir şekilde kontrolörden tüm sensörlere ve aktüatörlere aktarılır. Bu da

Sensörlerin her biri sürekli olarak izlenerek cihaz arıza yapmadan önce düzeltici eylemler gerçekleştirilebilir. Ayrıca,
verimlilik üzerindeki etkisini en aza indirmek için sessiz dönemlerde düzeltici eylemler de planlanabilir.

•
•
•
•

Hatasız kurulum
Minimum değiştirme süresi
Daha yüksek verimlilik
Daha fazla esneklik anlamına gelir

Bunun sonucunda, envanterlerin ve bunlarla ilişkili maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olan istek üzerine üretim
ortaya çıkar.

IO-Link olmadan

IO-Link ile

Sensör kirlenir
•
•
•

IO-Link olmadan

Manuel ayarlama gerekir

Sensör kirlenir

Işığın etki alanı düşer
Sensör algılamayı durdurur
Makine durmaya zorlanır

•
•

•

Işığın etki alanı düşer
Sensör çalışmayı durdurmadan önce IO-Link
üzerinden bir alarm verir
Bir operatör lensi temizler

•
•
•
•

Kurulum süresi ve hatalar artar
Değişiklik uzun süre gerektirir ve verimlilik düşer
Üretimde esneklik sağlanmaz
Daha az esneklik, daha fazla stok ihtiyacı anlamına gelir

IO-Link ile

Yeni format ayarları otomatik olarak
kontrolörden tüm sensörlerinize ve
aktüatörlerinize aktarılabilir
•
•
•

Monitör çıkışı

Algılama
azalma seviyesinde azalma
Monitör
çıkışı seviyesinde Algılama

Monitör çıkışı

Algılama
azalma seviyesinde azalma
Monitör
çıkışı seviyesinde Algılama

Algılama seviyesininAlgılama seviyesinin
azaldığına dair uyarı azaldığına dair uyarı

Işık alma dengesizliği eşiği Işık alma dengesizliği eşiği

Değişiklik
Algılama eşiği

Algılama eşiği

Algılama eşiği

Zaman

HAT DURUR

Algılama eşiği

Zaman

Zaman

HAT ÇALIŞIR

Zaman

Hatasız kurulum
Daha yüksek verimlilik için değişiklik süresi azaltılır
Üretim esnekliği artar, bu da üretimin istek üzerine
yapılabilmesini sağlar ve stokları azaltır
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Eylem halinde IO-Link
Mühendisliği basitleştirin
IO-Link, sensör ve aktüatör parametrelerin kontrolörden indirilmesini sağlayarak makine üretilirken veya bir
komponent değiştirilirken manuel konfigürasyondan kaçınılmasını sağlar. Ayrıca, yanlış cihaz tipinin kurulması
durumunda uyarı veren bir cihaz tanımlaması kontrolü de yapılabilir.
Hatanın hızlı bir şekilde tanımlanması
Tüm saha cihazları izlenerek, sorunun kökeni kolayca bulunabilir ve sorunun soruşturulması ve düzeltilmesi için
gereken süre ortadan kaldırılarak makinenin duruş süresi azaltılır.

Makine sorunlarını kolayca giderme
IO-Link ile, devreye alma süresi azaltılır ve konfigürasyon hataları en aza
indirilir; çünkü kontrolör her bir sensörün doğruluğunu kontrol eder ve
ardından parametreleri indirir. Dolayısıyla, asla yanlış bir sensör olmaz ve
sensörleri tek tek manuel olarak konfigüre etmek gerekmez. Ayrıca makineye
güç verilmeden önce tüm kablolama hataları da belirlenebilir.
Üretim sırasında kontrolör tüm cihazları sürekli olarak izler ve sorunları
anında belirleyerek acil hale gelmeden çözülebilmelerini sağlar. Ayrıca, hat
kesintisi gibi nadir görülen bir olay sırasında, IO-Link anında gelişmiş tanılar
sağladığından nedeni soruşturmak için zaman harcamaya gerek kalmaz.

Sensör anormalliği oluştu.

Tanım bilgilerini ve hatanın içeriğini bildirir

HMI

Konum ve parça bilgileri, arıza analizinin bir parçası olarak sağlanabilir.

Not: Ekran kavramsal bir gösterim için sağlanmıştır.

Kontrolör

IO-Link
Master

En Hızlı Kurtarma
IO-Link
Master
No.12
IO-Link Sensörler

Hatanın nerede meydana geldiğini düşünmeden
etkin bakım için gerekli yedek parçaları ve aletleri
yanınıza alın.
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IO-Link master'ları

Eylem halinde IO-Link

Ürün adı

IO-Link bağlantı noktası sayısı Bağlantı tipi

Koruma derecesi

Sipariş kodu

NX Serisi
IO-Link master ünite*1

4

Vidasız klemensli terminaller

IP20

NX-ILM400

GX Serisi
IO-Link master ünite

8

M12 Smartclick konnektör

IP67

GX-ILM08C

*1

Uzaktan bağlantı
IO-Link haberleşmesi sayesinde, uzaktan teknik yardım, sensör ve aktüatör seviyesine ulaşabilir. Bu da uzman
yardım tesiste bulunma ihtiyacı olmadan tüm cihazlara bağlanabildiği için makineyle ilgili sorun giderme işlemini
basitleştirir. Dolayısıyla sorunlar uzaktan çözülebildiği için üretim tesisinde nitelikli operatörler bulunması ihtiyacı
olmadan makinenin duruş süresi kısaltılabilir.

Sistem konfigürasyonu için EtherCAT Haberleşme Kuplörü Ünitesi NX-ECC2__ gereklidir.

IO-Link sensörleri
Fotoelektrik sensörler
Ürün adı

Sensör tipi

E3Z-___-IL_

Karşılıklı

Bağlantı tipi

Sipariş kodu*1

Hazır kablolu modeller (2 m)

E3Z-T81-IL_ 2M

M12 Hazır Kablolu Smartclick konnektör modelleri (0,3 m)

E3Z-T81-M1TJ-IL_ 0.3M

Standart M8 konnektör modelleri

E3Z-T86-IL_

MSR fonksiyonlu, Reflektörlü*2 Hazır kablolu modeller (2 m)

HMI

Cisimden yansımalı

Cisimden yansımalı
Dar ışın

NA

Makine Kontrolörü

*1
*2

E3Z-R81-IL_ 2M

M12 Hazır Kablolu Smartclick konnektör modelleri (0,3 m)

E3Z-R81-M1TJ-IL_ 0.3M

Standart M8 konnektör modelleri

E3Z-R86-IL_

Hazır Kablolu modeller (2 m)

E3Z-D82-IL_ 2M

M12 Hazır Kablolu Smartclick konnektör modelleri (0,3 m)

E3Z-D82-M1TJ-IL_ 0.3M

Standart M8 konnektör modelleri

E3Z-D87-IL_

Hazır kablolu modeller (2 m)

E3Z-L81-IL_ 2M

M12 Hazır Kablolu Smartclick konnektör modelleri (0,3 m)

E3Z-L81-M1TJ-IL_ 0.3M

Standart M8 konnektör modelleri

E3Z-L86-IL_

Aktarma hızı seçin. COM2 veya COM3
Reflektör ayrı olarak satılır. Uygulamaya en uygun Reflektörü seçin.

Renk işaret sensörleri
BT cihazları

NJ

Ürün adı

Sensör tipi

Bağlantı tipi

Sipariş kodu*1

E3S-DCP21-IL_

Cisimden yansımalı

M12 konnektör modelleri

E3S-DCP21-IL_

I/O

*1

Aktarma hızı seçin. COM2 veya COM3

Standart Endüktif Sensör (DC 3 Kablolu Yalıtımlı model)
NX I/O

GX I/O
(IP67)

Ürün adı

Boyut

Bağlantı tipi

Sipariş kodu*1

E2E-_-IL_

M12

Hazır kablolu modeller (2 m)

E2E-X3B4-IL_ 2M

M12 Hazır kablolu Smartclick konnektör modelleri (0,3 m)

E2E-X3B4-M1TJ-IL_ 0.3M

Hazır kablolu modeller (2 m)

E2E-X7B4-IL_ 2M

M12 Hazır kablolu Smartclick konnektör modelleri (0,3 m)

E2E-X7B4-M1TJ-IL_ 0.3M

Hazır kablolu modeller (2 m)

E2E-X10B4-IL_ 2M

M12 Hazır kablolu Smartclick konnektör modelleri (0,3 m)

E2E-X10B4-M1TJ-IL_ 0.3M

M18

Algılama

M30

E3Z fotoelektrik
sensör

E2E/Q proximity
sensörü

*1

Aktarma hızı seçin. COM2 veya COM3

Sıçramaya Endüktif Sensör sensörü (DC 3 Telli Yalıtımlı model)

IO-Link olmadan

IO-Link ile

Ürün adı

Boyut

Bağlantı tipi

Sipariş kodu*1

E2EQ-_-IL_

M12

Hazır kablolu modeller (2 m)

E2EQ-X3B4-IL_ 2M

M12 Hazır kablolu Smartclick konnektör modelleri (0,3 m)

E2EQ-X3B4-M1TJ-IL_ 0.3M

Hazır kablolu modeller (2 m)

E2EQ-X7B4-IL_ 2M

M12 Hazır kablolu Smartclick konnektör modelleri (0,3 m)

E2EQ-X7B4-M1TJ-IL_ 0.3M

Hazır kablolu modeller (2 m)

E2EQ-X10B4-IL_ 2M

M12 Hazır kablolu Smartclick konnektör modelleri (0,3 m)

E2EQ-X10B4-M1TJ-IL_ 0.3M

M18
M30

IO-Link olmasaydı saha düzeyine kadar uzaktan yardım
mümkün olmazdı. Sorunun çözülmesi için nitelikli çalışanlar
gerekirdi ve makine yabancı bir ülkede kuruluysa yerel
yardım gerekebilirdi.
•

Bu da daha yüksek maliyet, kurtarma için daha fazla zaman
ve sonuç olarak makine durduğunda teslim sorunlarından
kaçınmak için daha fazla güvenlik stoğu anlamına gelir

IO-Link fonksiyonu ve makineye tam bağlanabilirlik sayesinde
uzaktan teknik yardım, sensör/aktüatör seviyesine ulaşarak
bunları izleyebilir veya parametreleri ayarlayabilir.

*1

Aktarma hızı seçin. COM2 veya COM3

Yazılım
Ürün adı

Sipariş kodu

Sysmac Studio sürüm 1.16 veya üzeri*1

SYSMAC-SE2___

*1

IO-Link sensörü kurulumu için CX-Configurator FDT, Sysmac Studio'ya dahildir.
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