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INICIE A DIGITALIZAÇÃO NA SUA EMPRESA
COM COMUNICAÇÃO IO-LINK
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valores de medição e dados adicionais, como um status detalhado ou relatórios de erros e outros cálculos de valores, levam a procesŸŅŸåŸĜŸƋåĵ±Ÿĵ±ĜŸåĀÏĜåĹƋåŸţkIO-LinkƋŅųĹ±ĜŸƋŅŞŅŸŸĝƴåĬěåŅüåųåÏåƚĵ±±ĵŞĬ±č±ĵ±ÚåÆåĹåüĝÏĜŅŸ±ÚĜÏĜŅĹ±ĜŸţ

ARMAZENAMENTO CENTRAL
DE PARÂMETROS
O sistema e o comissionamento da máquina
sempre foram caros e demorados. O IO-Link
cria condições para se praticar uma economia de custos. Os parâmetros de comissionamento podem ser armazenados centralmenXISUYIXVE^HMZIVWEWZERXEKIRWXEMWGSQS
• Transmissão automática dos parâmetros
ESWYFWXMXYMVMRWXVYQIRXSW
• Os conjuntos de parâmetros para máquinas completas são criados uma vez e
podem ser posteriormente reproduzidos
V«TMHEIJEGMPQIRXITEVESYXVEWQ«UYMREW
• 4W TEV¬QIXVSW TSHIQ WIV VIHIǻRMHSW
TEVE EW GSRǻKYVE±ÀIW HI J«FVMGE ZME
acesso remoto.

VALORES DE MEDIÇÃO DIGITAL
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isponibilidade constante e medição
precisa de valores são cruciais para
a operação segura de um sistema. O
IO-Link transmite valores de medição e estados de variação em formato digital, elimiRERHS JSRXIW HI MRXIVJIV´RGME GSQS E *2(
5SVUYI E GSRZIVWS HMKMXEPEREP¾KMGS  EREP¾KMGSHMKMXEP³SQMXMHEIWXSHMWTSR¸ZIMWIQ
todo o sistema medições mais precisas.
Informações e comunicações claras sobre o status são essenciais para aumentar
a disponibilidade do sistema e minimizar
avarias em caso de mau funcionamento. O
IO-Link JSVRIGI RSXMǻGE±ÀIW HIXEPLEHEW HI
mau funcionamento relacionadas com comutadores e sensores analógicos, para além
HIRSXMǻGE±ÀIWHSstatus standardizadas:
• 4ETEVIPLS³XSXEPQIRXIJYRGMSREP
• 2ERYXIR±SVIUYIVMHE
• 4ETEVIPLSIWX«JSVEHEIWTIGMǻGE±S
• O aparelho está com defeito.
Uma outra vantagem da transmissão digital
de valores de medição é que podem ser
transmitidos até 30 valores num link de
comunicação. Além do valor principal, os
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sensores da gama E-direct geralmente
fornecem outros valores de medição, como
a temperatura do sensor. Quando se trata
de comutadores, o IO-Link transmite um
ZEPSV HI QIHM±S GSRX¸RYS EP³Q HS status
do comutador, abrindo assim uma ampla
variedade de novas aplicações.

Os valores de medição são
transmitidos por uma troca
de dados cíclica.

O QUE É O IO-LINK?
O IO-Link, uma rede global de comunicações
ponto a ponto de alto desempenho baseado
RE.*(³YXMPM^EHSTEVEGSRIXEVEXYEdores e sensores industriais. Em vez de comunicações por barramento de campo, o IO-Link é um aperfeiçoamento da conetividade
HSGEFSHIǻSWTEVEEXYEHSVIWIWIRWSVIW
4GSQTVMQIRXSQ«\MQSHEGSRI\STSRXSE
ponto entre o IO-Link principal e o dispositivo
é de 20 metros e requer apenas um cabo de
ǻSWRSFPMRHEHS&QEMSVMEHSWHMWTSWMXMZSW
IO-Link está equipada com uma tomada M12,
que não possui restrições para uso com comutação e comunicação IO-Link.

TRANSMISSÃO DE DADOS
Os valores de medição são transmitidos por
YQEXVSGEHIHEHSWG¸GPMGE*WXSHMWTSR¸ZIMW
2 bytes de dados do processo por ciclo. Estes
também podem ser misturados em pacotes
maiores. A transmissão entre o IO-Link prinGMTEPISEXYEHSVWIRWSV³V«TMHE4WHEHSW
do dispositivo, como relatórios de status e
GSRǻKYVE±ÀIW HI TEV¬QIXVSW WS XVSGEHSW
aciclicamente. M

