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IO-Link výhody od SMC
Naše řešení s IO-Link
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Digitální snímač tlaku & 
vakua pro stlačený 
vzduch
Řada ZSE20B(F)-L/ISE20B-L 

Vysoce přesný digitální 
snímač tlaku pro stlačený 
vzduch, kapaliny & plyny
Řada ISE7 �/7 � G

Digitální snímač průtoku 
pro vodu
Řada PF3W7 � -X445 

Snímač aktuální polohy 
pohonu 
Řada D-MP � 

Komunikační jednotka sériového 
přenosu dat (pouze ventily)
Řada X260-SIL1-X207/X210 

Driver pro krokové motory
Řada JXCL1 

Elektro-pneumatický převodník
Řada ITV10 � 0/20 � 0/30 � 0-X395 

Master

Přehled produktů s IO-Link

Snímače

Řídicí prvky

SMC váš spolehlivý partner pro průmyslovou 
automatizaci

Všichni rádi komunikujeme a naše stroje chtějí komunikovat 
také. V současné době to vypadá, že IO-Link je trend v 
komunikaci mezi stroji. Protože bychom chtěli být součástí vaší 
komunikace, vyvinuli jsme nové produkty, které ,,mluví” tímto 
jazykem.

Naše portfolio se skládá ze tří klíčových prvků pro řízení 
systému s IO-Link: snímačů, master jednotky a řídicích prvků. 

Kromě IO-Link můžeme nabídnout i jiné komunikační 
protokoly a technologie. Pojďme řešit vaše požadavky na 
průmyslovou automatizaci společně. 

IO-Link master
Řada EX600-X60 

Řada ISE7 �/7  �/7  � � G

•  Médium: stlačený vzduch (suchý, nemazaný)
•  Linearita: ± 1 % z celkového rozsahu nebo méně
•  Hystereze: 0.5 % z celkového rozsahu nebo méně
•  Opakovatelná přesnost: ± 0.5 % z celkového rozsahu 
•  Max. nastavitelný tlak: 0.1, 0.5, 0.9 MPa
•  Opakovatelná přesnost: ± 2 % z celkovéh rozsahu
•  Výstup / vstup: IO-Link 
•  Stupeň krytí: IP65 
•  Spotřeba proudu: 80 mA

•  Vhodné pro všechny pohony s krokovým motorem 24 V DC
•  Dva typy zadávání příkazů: pomocí poziční tabulky vyvoláváním 

jednotlivých pozic nebo numericky zadáváním konkrétních pozic
• Spotřeba proudu: 100 mA nebo méně
•  Vhodné pro elektrické pohony řad: LEF, LEM, LEL, LEY/LEYG, LES/LESH, 

LEPY/LEPS, LEH, LER.

Elektro-pneumatický převodník
Řada ITV-X395 

Driver pro krokové motory
Řada JXCL1 

Technické údaje
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Vnitřní chyba, mimo pracovní rozsah, dosažení 
nastaveného tlaku (procesní data).
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Přehled vybraných objednacích kódů

Objednací kód Velikost Max. nastavitelný 
tlak

Připojovací 
závit

ITV1010-IOF1N-X395

1000 

0.1 MPa

G1/8ITV1030-IOF1N-X395 0.5 MPa

ITV1050-IOF1N-X395 0.9 MPa

ITV2010-IOF2N-X395

2000 

0.1 MPa

G3/8 1)ITV2030-IOF1N-X395 0.5 MPa

ITV2050-IOF1N-X395 0.9 MPa

ITV3010-IOF4N-X395

3000 

0.1 MPa

G1/2ITV3030-IOF4N-X395 0.5 MPa

ITV3050-IOF4N-X395 0.9 MPa

1) Také pro velikost 3000.

Přehled vybraných objednacích kódů
Objednací kód Komunikační protokol Montáž

JXCL17
IO-Link

montážními šrouby

JXCL18 na DIN lištu

ZSE20B(F)-L/
ISE20B-L ISE7 �/ISE7 � G PF3W7 �-X445 D-MP � EX600-X60

EX260-
SIL1-X207/

X210
ITV-X395 JXCL1

IO-Link verze V1.1 V1.1 V1.1 V1.1 V1.1 V1.1 V1.1 V1.1

Velikost procesních 
dat vstup 2 bajty vstup 2 bajty vstup 6 bajtů vstup 2 bajty

vstup 32 bajtů/
výstup 32 
bajtů (na 1 

výstupní kanál)

výstup 4 bajty vstup 2 bajty / 
výstup 2 bajty

vstup 14 bajtů 
/ výstup 22 

bajtů

Rychlost přenosu COM2
(38.4 kbps)

COM2
(38.4 kbps)

COM2
(38.4 kbps)

COM3
(230.4 kbps) — COM3

(230.4 kbps)
COM3

(230.4 kbps)
COM3

(230.4 kbps)

Minimální čas cyklu 2.3 ms 2.3 ms 3.5 ms 1.0 ms — 0.8 ms 0.7 ms 2.4 ms

Typ připojení IO - 
Link Třída A Třída A Třída A Třída A Třída A Třída A/Třída B Třída A Třída A

Chyba externího el. napájení 
(napájení driveru) alarm související 
s řízením, diagnostický bit (procesní 
data).



For dimensions and other details refer to the general
catalogue of each series in www.smc.eu
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•  Možnost připojení pouze přes komunikační jednotku s CC- Link IE
•  Až 4 komunikační vstupy
•  Až 9 IO-Link masterů pro sériovou linku
•  Možné kombinovat s moduly digitálních vstupů / výstupů nebo 

analogovými moduly
•  Modulární připojení se vstupními / výstupními jednotkami nebo ventily 

je možné
•  Stupeň krytí: IP67

IO-Link master
Řada EX600-X60 
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Vnitřní chyba, abnormální vnitřní teplota, 
detekce zkratu (elektrické připojení 
ventilu - výstup), detekce otevřeného 
obvodu (elektrické připojení ventilu - 
výstup), externí porucha el. napájení (el. 
napájení ventilů), počet sepnutí ventilů.

1. Komunikační protokol
IL IO-Link

2. Specifi kace výstupu
1 32 výstupů, PNP (COM - / zdroj)

3. Připojení IO-Link

X207 IO-Link připojení třídy A, el. napájení 
ventilu z jiného konektoru

X210 IO-Link připojení třídy B

1

B

IL X207

GIL

EX260-S 

EX600- 

1

1

2

2

3

Objednací kód

Objednací kód

•  Vysílání a přijímání ON/OFF signálů + diagnostika stavu jednotky
•  Rychlá reakční doba, informace o změně do 1 ms
•  IO-Link master a komunikační jednotku lze připojit jedním kabelem
•  Propojení: 4- vodičové nebo 5-vodičové nestíněné kabely

Komunikační jednotka sériového 
přenosu dat (pouze ventily) 
Řada EX260-SIL1-X207/X210 

01
01
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Digitální vstupy / výstupy
Analogové

 vstupy / výstupy
Komunikační

jednotka 1)IO-Link  vstupy / výstupy

PLCPLC

1. Komunikační protokol  

2. Počet připojení
B 4 

1)   Pro EX600-SCF1-X60 s CC- Link.  

Rozměry a další technické údaje k uvedené řadě naleznete v katalogu na webových stránkách www.smc.eu 3

Nová technologie umožňuje, aby se snímače a řídicí 
prvky staly ještě chytřejší, ale....

Co je IO-Link doopravdy?

IO-Link (IEC61131-9) je otevřený sériový komunikační 
protokol, který umožňuje obousměrnou výměnu 
dat ze snímačů a zařízení, které jsou připojeny k 
masteru. IO-Link master může přenášet tato data 
přes různé sítě, komunikační sběrnice nebo interní  
sběrnice a zpřístupňuje tak data pro okamžitý zásah 
nebo dlouhodobou analýzu pomocí průmylového 
informačního systému (PLC, HMI, atd.). 

Každé zařízení IO-Link má tzv. IODD soubor (IO Device 
Description), který popisuje dané zařízení i jeho 
možnosti.

Věděli jste, že…

IO-Link není další typ sériové komunikace? Je to 
“point-to-point” komunikace mezi kompatibilním 
IO-Link master a komunikačním zařízením. Jelikož 
je IO-Link otevřený protokol, tak master je dostupný 
prakticky pro každou komunikační sběrnici nebo 
automatizační systém (PLC).

IO-Link od SMC: 6 výhod

Dostupnost většího množství dat
K dispozici jsou tři primární datové typy, které rozdělujeme na 
cyklická data (data jsou pravidelně přenášena) nebo na acyklická 
data (data jsou přenášena dle potřeby nebo na vyžádání).

Standardní prodrátování
Celý přenos naměřených dat je digitální, všechny parametry 
zařízení jsou uloženy v IO-Link masteru. Přenos dat je založen na 
24 V signálu a  nejsou požadovány žádné stíněné vodiče.

Jednoduchá výměna produktu
Výměna plug & play zjednodušší připojení: společný konektor 
pro komunikaci a el. napájení. Parametry jsou uloženy v masteru, 
což umožňuje automatické nastavení pokaždé, kdy je zařízení 
připojeno.

Diagnostika produktu
Není třeba čekat na procesní selhání, aby mohlo dojít k výměně 
snímače. Zařízení jsou neustále monitorována, abychom znali 
jejich stav v  provozních datech. 

V závisloti na zařízení můžeme sledovat, zda není poškozeno 
nadměrnou teplotou, tlakem, zda není mimo dovolený rozsah, zda 
nedošlo k interní chybě, atd. 

Vzdálený přístup
Uzpůsobená řešení nabízí  průběžnou změnu parametrů. 
Celkové nastavení z řídicího systému (PC) minimalizuje čas a 
zvyšuje spolehlivost stroje.

Zajištění proti neoprávněné manipulaci
Funkce blokování kláves zabraňuje neoprávněným osobám 
zasahovat do nastavení.

10101110110101

10101110110101

-  Snížení celkových nákladů -  Zvýšení efektivity procesů -  Zlepšení dostupnosti stroje

Díky těmto výhodám dosáhnete:

Procesní data
Data, která zařízení čte

Servisní data
Informace o samotném zařízení

Provozní data
Oznámení (diagnostika)

0101010001011

1101001001011

1010111010101



For dimensions and other details refer to the general
catalogue of each series in www.smc.eu
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•  Médium: stlačený vzduch a vakuum
•  3 současně zobrazované hodnoty 
•  Hodnoty v červené / zelené barvě pro identifi kaci dovoleného rozsahu
•  Rozsah měření tlaku: -100 kPa až 1 MPa
•  Opakovatelná přesnost: ± 0.2 % z celkového rozsahu 
•  Výstup: IO-Link a NPN/PNP
•  Stupeň krytí: IP65
•  Spotřeba proudu: 35 mA nebo méně
•  K dispozici režim úspory energie 

Vnitřní chyba, abnormální 
vnitřní teplota, mimo 
dovolený rozsah, detekce 
zkratu, diagnostika bitů 
(procesní data).

•  Médium: stlačený vzduch, kapaliny a inertní plyny
•  3 současně zobrazované hodnoty
•  Hodnoty v červené / zelené barvě pro určení dovoleného rozsahu
•  Rozsah měření tlaku: od 0 do 10 MPa
•  Kovové těleso, otočný displej
•  Opakovatelná přesnost: ± 0.5 % z celkového rozsahu
•  Výstup: IO-Link a NPN/PNP
•  Stupeň krytí: IP67
•  Spotřeba proudu: 35 mA nebo méně
•  K dispozici režim úspory energie

Digitální snímač tlaku a vakua, 
s 3-barevným displejem
Řada ZSE20B(F)-L/ISE20B-L

Vysoce přesný digitální snímač tlaku, 
s 3-barevným displejem, pro stlačený 
vzduch, kapaliny a inertní plyny
Řada ISE7 �/ISE7 � G 
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Přehled vybraných objednacích kódů
Objednací kód Rozsah měření tlaku Médium Připojení Výstup

ISE20B-L-M5 0 až 1 MPa
Stlačený vzduch, inertní 

a nehořlavé plyny
M5 vnitřní 

závit
IO-Link/1 spínací 

výstup
ZSE20B-L-M5 0 až -100 kPa

ZSE20BF-L-M5 -100 až 100 kPa

Přehled vybraných objednacích kódů
Objednací kód Rozsah měření tlaku Médium Připojení Výstup

ISE70-F02-L2 0 až 1 MPa Stlačený vzduch, inertní 
a nehořlavé plyny

G1/4
IO-Link: Spínací výstup 1 
+ spínací výstup 2 (NPN 

nebo PNP)

ISE71-F02-L2 0 až 1.6 MPa

ISE70G-F02-L2 0 až 1 MPa
Kapaliny a plyny 

nekorodující s  
materiálem částí v 

kontaktu s médiem

ISE75G-F02-L2 0 až 2 MPa

ISE76G-F02-L2 0 až 5 MPa

ISE77G-F02-L2 0 až 10 MPa
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Naše řešení s IO-Link

Vnitřní chyba, abnormální vnitřní teplota, mimo dovolený 
rozsah, diagnostika bitů (procesní data).
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•  Médium: voda
•  3 současně zobrazené hodnoty
•  Hodnoty v červené / zelené barvě pro identifi kaci dovoleného rozsahu
•  Rozsah měření průtoku: 0.5 až 40 l/min
•  Opakovatelná přesnost: ± 2 % z celkového rozsahu
•  Výstup: IO-Link
•  Se snímačem teploty
•  Stupeň krytí: IP65
•  Spotřeba proudu: 50 mA nebo méně

•  Rozsah měření vzdálenosti: 25, 50, 100, 200 mm
•  Opakovatelná přesnost: 0.1 mm
•  Výstup IO-Link, NPN/PNP a analogový (0 až 10 V nebo 4 až 20  mA)
•  Stupeň krytí: IP67
•  Nastavení: pomocí tlačítek
•  Spotřeba proudu: 48 mA nebo méně
•  Vhodné pro válce řad: MB, CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96, C55. 

Digitální snímač průtoku pro vodu
Řada PF3W7 �-X445

Snímač aktuální polohy pohonu
Řada D-MP � 
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Přehled vybraných objednacích kódů

Objednací kód Rozsah měření 
průtoku Médium Připojení Výstup

PF3W704-F03-LT-M-X445 0.5 až 4 l/min Voda a vodný roztok 
etylenglykolu 

(viskozita: 3 mPa s (3 
cP) nebo méně)

3/8 IO-Link 
/ spínací 
výstup 

(NPN/PNP)

PF3W720-F04-LT-M-X445 2 až 16 l/min 1/2

PF3W740-F06-LT-M-X445 5 až 40 l/min 3/4

01
01

10
10
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Vnitřní chyba, abnormální vnitřní teplota, mimo dovolený 
rozsah, diagnostika bitů (procesní data).

Vnitřní chyba, abnormální vnitřní teplota, mimo měřený 
rozsah, snížená síla magnetického pole

1. Rozsah měření vzdálenosti
Označení Specifi kace

025 25 mm

050 50 mm

100 100 mm

200 200 mm

2. Provedení kabelu
Označení Specifi kace

A Délka 2m, bez konektoru

B Délka 0.3 m, konektor M8, 4 kolíky

C Délka 0.3 m, konektor M12, 4 kolíky

025 AD-MP
1 2

Objednací kód
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