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Giao diện kết nối....................................................................56-57

58 CÔNG NGHỆ KẾT NỐI
Sử dụng tại những khu vực ẩm ướt
và trong ngành thực phẩm.....................................................58-59
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Cảm biến vị trí

Phạm vi cảm biến
tối đa với phần nhô
ra tối thiểu
Cảm biến từ

Đạt mức đo cao nhờ tăng
phạm vi cảm biến với cài đặt
gần như phẳng
Ngõ ra thường mở và thường
đóng trong một thiết bị giúp
giảm lượng tồn kho
Có thể áp dụng phổ biến nhờ
phạm vi chịu nhiệt độ cao
Thiết kế vỏ bọc cho phép lắp
đặt nhanh ở độ sâu lắp đặt
hoàn hảo
Khả năng chống xâm nhập
cao nhờ cấp bảo vệ IP 65 đến
IP 69K

Một cảm biến cho nhiều ứng dụng khác nhau
Cho dù là trong quá trình tự động hóa nhà máy, trong các ứng dụng có
chất làm mát và chất bôi trơn hoặc trong ứng dụng di động: các cảm
biến từ này rất đáng tin cậy nhờ khả năng sử dụng phổ biến và lâu dài
kết hợp với hiệu suất cao, tính ổn định với nhiệt độ và cấp bảo vệ.
Lắp đặt theo kiểu quasi flush
Ngoài ra, các cảm biến này còn kết hợp phạm vi cảm biến cao với thiết
bị lắp đặt gần như phẳng. Kết hợp này giúp bảo vệ tốt nhất có thể tránh
sai số cơ học. Do đó, hư hỏng với cảm biến được giảm thiểu đến mức
thấp nhất. Quá trình lắp đặt dễ thực hiện: chỉ cần vặn cảm biến đến hết
ren làm đảm bảo độ khít hoàn hảo.
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Loại

Tổng chiều dài Phạm vi cảm biến

Lắp đặt

Phạm vi nhiệt độ

Cấp bảo vệ

Đầu ra

[°C]

Mã đặt
hàng

[mm]

[mm]

M12 x 1

45

6

quasi flush

-40...85

IP 65...IP 69K

thường mở và
thường đóng

IFS340

M18 x 1

45

10

quasi flush

-40...85

IP 65...IP 69K

thường mở và
thường đóng

IGS340

M30 x 1,5

50

18

quasi flush

-40...85

IP 65...IP 69K

NO và NC

IIS340

Phụ kiện
Mô tả

Loại

Mã đặt
hàng
Thiết kế điện

[DC]

Nẹp góc cho loại M12

E10735

Nẹp góc cho loại M18

E10736

Điện áp hoạt động

E10737

Định mức dòng
Ngõ ra

Nẹp góc cho loại M30
Công nghệ kết nối

Chức năng ngõ ra
[V DC]
[mA]

10...30
100
có

Bảo vệ đoản mạch

có
III

EVC001

Lớp bảo vệ

Cáp nối M12, thẳng,
5 m đen, cáp PUR

EVC002

Đèn báo trạng thái
chuyển mạch

Cáp nối M12, góc,
2 m xám, cáp PUR

EVC004

Cáp nối M12, góc,
5 m xám, cáp PUR

EVC005

2

PNP
Thường mở và thường đóng

Bảo vệ đảo cực

Cáp nối M12, thẳng,
2 m đen, cáp PUR

1

Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi kỹ thuật mà không thông báo trước. · 11.2022

Dữ liệu kỹ thuật khác

Vật liệu vỏ bọc
Có kèm theo phụ kiện

[LED]

Vàng
Đồng thau có mạ đồng trắng;
PBT; PEI
2 đai ốc cố định

3

1) flush
2) quasi flush
3) non-flush

Để biết thêm chi tiết kỹ thuật vui lòng truy cập: ifm.com
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Cảm biến vị trí

2 trong 1: Cảm
biến có IO-Link và
tín hiệu chuyển
mạch kỹ thuật số
Cảm biến từ

Truyền đồng thời dữ liệu quy
trình toàn diện và tín hiệu
chuyển mạch nhanh
Việc cung cấp thông tin
khoảng cách thường xuyên
giúp dễ nhận ra những thay
đổi cơ học ở giai đoạn đầu
Thông tin chẩn đoán giúp
giảm thời gian ngừng hoạt
động
Chức năng có thể định cấu
hình giúp tăng cường tính linh
hoạt và giảm hàng lưu kho

Chuyển mạch nhanh, chẩn đoán thường xuyên
Với các cảm biến từ này, lộ trình hình chữ Y, tức là quá trình cung cấp
thông tin cảm biến cho cả thế giới analogue và kỹ thuật số, bắt đầu trong
chính cảm biến.
Do đó, cảm biến thúc đẩy tính ưu việt của cả hai thế giới - chỉ thông qua
một cáp kết nối: Hoạt động chuyển mạch nhanh có thể được truyền đến
bộ điều khiển thông qua tín hiệu chuyển mạch, trong khi những thay đổi
về khoảng cách giữa cảm biến và mục tiêu có thể được theo dõi liên tục
và truyền đến cấp CNTT thông qua IO-Link.
Nhờ vậy, các yêu cầu bảo trì có thể được xác định ngay từ giai đoạn đầu
và tránh thời gian ngừng hoạt động ngoài dự kiến gây tốn kém.
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Loại

Tổng chiều dài

Phạm vi đo lường

Lắp đặt

Cấp bảo vệ

Mã đặt
hàng

[mm]

[mm]

M12

60

0,375...3,75

flush

IP 65...IP 69K

IF6137

M12
M18

60

0,7...7

non flush

IP 65...IP 69K

IF6138

60

0,75...7,5

flush

IP 65...IP 69K

IG6214

M18

60

1,3...13

non flush

IP 65...IP 69K

IG6215

M30

65

1,3...13

flush

IP 65...IP 69K

II5983

M30

65

2,3...23

non flush

IP 65...IP 69K

II5984

hình chữ nhật

40 x 40

2,1...21

flush

IP 67

IM5183

hình chữ nhật

40 x 40

2,6...26

non flush

IP 67

IM5184

Phụ kiện

Dữ liệu kỹ thuật khác
Mô tả

Loại

Mã đặt
hàng
Thiết kế điện

[DC]

Nẹp góc cho loại M12

E10735

Chức năng ngõ ra

Nẹp góc cho loại M18

E10736

Điện áp hoạt động

Nẹp góc cho loại M30

E10737

Kẹp gắn lắp có điểm dừng cuối
cho loại M12

E11994

Kẹp gắn lắp có điểm dừng cuối
cho loại M18

E11995

Kẹp gắn lắp có điểm dừng cuối
cho loại M30

E11996

Định mức dòng ngõ ra

Chúng tôi có quyền thực hiện các thay đổi kỹ thuật mà không thông báo trước. · 04.2022

AL1060

Thanh cắm thẻ nhớ, bộ nhớ tham số
cho cảm biến IO-Link

E30398

IO-Link master, EtherNet/IP, 4 cổng

AL1320

Giấy phépmoneo|configure SA
(Độc lập), phần mềm để thiết lập thông
số online và offline cho các thiết bị
IO-Link, trong đó có bảo dưỡng và hỗ
trợ đến cuối năm sau

QMP010

NC / NO
(có thể điều chỉnh qua IO-Link)
[V DC]
[mA]

10...30
100

Bảo vệ đảo cực

Có

Bảo vệ đoản mạch

Có

Lớp bảo vệ

III

Đèn báo trạng thái
chuyển mạch

[LED]

Vàng
V1.1; COM2;
Thời gian chu kỳ 3,2;
Thông tin cảm biến thông minh;
Chế độ điểm đơn;
Chế độ hai điểm;
Chế độ cửa sổ

IO-Link
IO-Link master 1 cổng (kết nối các cảm
biến IO-Link với PC thông qua USB)

PNP / NPN
(có thể thiết lập qua IO-Link)

PLC

Machine
Infrastructure

IT Infrastructure

Công nghệ kết nối
Cáp nối M12, thẳng,
2 m đen, cáp PUR

EVC001

Cáp nối M12, thẳng,
5 m đen, cáp PUR

EVC002

Cáp nối M12, góc,
2 m đen, cáp PUR

EVC004

Cáp nối M12, góc,
5 m xám, cáp PUR

EVC005

Để biết thêm chi tiết kỹ thuật vui lòng truy cập: ifm.com

7

Cảm biến vị trí

Cảm biến sợi quang:
thông minh, nhanh,
tiện lợi
Sợi quang và cảm biến sợi quang

Hệ thống gắn lắp thông minh
đơn giản hóa việc lắp đặt
Thiết lập nhanh chóng nhờ
điều hướng trình đơn trực
quan và màn hình OLED
Lựa chọn tự động chế độ hoạt
động phù hợp
Hai ngõ ra chuyển mạch - cho
quy trình nhanh và tùy chọn
chẩn đoán
Chức năng bảo trì hữu ích hỗ
trợ hoạt động của hệ thống

Vận hành và lắp đặt tiện lợi
Khi các vật thể nhỏ nhất hoặc trong suốt nhất cần được phát hiện trong
các ứng dụng có không gian hạn chế: công nghệ sợi quang là lựa chọn
hàng đầu. Với cảm biến sợi quang OCF, công nghệ này có thể sử dụng
dễ dàng và đáng tin cậy hơn.
OCF chứng tỏ rất tiện lợi trong quá trình lắp đặt: hai vấu định vị có lò xo
cho phép gắn OCF trên thanh ray DIN bằng một tay. Hệ thống khóa sợi
đơn giản hóa việc lắp và cố định sợi quang.
Nhờ chức năng lựa chọn tự động chế độ vận hành tối ưu và chức năng
bảo trì thông minh, OCF luôn hoạt động một cách đáng tin cậy trong mọi
điều kiện và do đó góp phần vào hiệu suất cao và tính sẵn sàng của hệ
thống.
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Sản phẩm

Phụ kiện

Loại

Kết nối

Mã đặt
hàng

Cáp 2,0 m

OCF500

Đầu nối M8

OCF501

Dây nối quang M12

OCF502

Mô tả

Loại

Thông số kỹ thuật

Điện áp hoạt động

[V DC]

Lôgic đầu ra

PNP / NPN

Màn hình

Bộ chuyển đổi cho sợi quang

E21327

Giá đỡ gắn lắp cho cảm biến sợi quang

E21328

Phụ kiện IO-Link

10…30
Chế độ sáng /
tối

Đầu ra

Mã đặt
hàng

USB IO-Link master cho thiết lập thông
số và phân tích thiết bị

AL1060

IO-Link master với truyền thông
PROFINET

AL1100

moneo|configure SA
Giấy phép (độc lập), phần mềm dùng
để cài đặt thông số trực tuyến và ngoại
tuyến cho thiết bị IO-Link kể cả bảo trì
và hỗ trợ cho đến cuối năm sau

QMP010

Màn hình OLED

Nhiệt độ xung quanh

[°C]

Loại đèn

-25…60
đèn đỏ

Cấp bảo vệ

IP 65

Số chế độ vận hành

6

Kích thước

[mm]

12,5 x 74

Sợi quang:
Sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi ứng dụng
Các đầu cảm biến khác nhau và chất lượng truyền
cao nhất với bán kính uốn cong tối thiểu và khả năng
chống uốn cong nhiều lần làm cho sợi quang trở
thành sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi tình huống. Sợi
quang cũng chịu được sức ép khi sử dụng trong xích
tải, hóa chất hoặc nhiệt độ cao.

Công nghệ kết nối
Cáp nối M12/M8, 2 m, cáp PUR, đen

EVC243

Sợi quang
Mô tả

Cảm biến quang thu phát chung
Chúng tôi có quyền thực hiện các thay đổi kỹ thuật mà không thông báo trước. · 04.2022

Mô tả

Mã đặt
hàng

Mã đặt
hàng

Cảm biến khuếch tán

Phạm vi nhiệt độ cao
đến 290°

E20129

Phạm vi nhiệt độ cao
đến 290°

E20055

Góc,
bán kính uốn cong rất nhỏ

E20062

Cự ly dài,
bán kính uốn cong nhỏ

E20051

Cự ly dài,
bán kính uốn cong nhỏ

E20606

Chịu được
hóa chất mạnh

E20511

Cự ly dài,
bán kính uốn cong rất nhỏ

E20615

Cho cự ly ngắn,
bán kính uốn cong nhỏ

E20654

Với độ lệch 90°
cho không gian hạn chế

E20714

Cho cự ly ngắn,
bán kính uốn cong rất nhỏ

E20645

Với
bán kính uốn cong rất nhỏ

E21323

Với
bán kính uốn cong rất nhỏ

E21322

Thiết kế phẳng
cho không gian giới hạn

E21312

Thiết kế phẳng
cho không gian hạn chế

E21313

Với đầu lục giác
để siết chặt dễ dàng

E21317

Với đầu lục
giác để siết chặt dễ dàng

E21316

Bạn có thể tìm thấy đủ loại sợi quang trong cửa hàng trực tuyến của chúng tôi

Để biết thêm chi tiết kỹ thuật vui lòng truy cập: ifm.com
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Cảm biến kiểm soát chuyển động

Đa năng và linh hoạt:
Bộ đếm cho bất
kỳ ứng dụng nào
Hệ thống phát tín hiệu và chỉ báo

Đánh giá xung để đo độ tiêu
thụ, lô và đối tượng phân tán
Một loạt tùy chọn cài đặt cho
các phương pháp đếm riêng lẻ
Thích hợp cho các ứng dụng
đếm nhanh lên đến 2 kHz
Đầu ra tín hiệu trực tiếp đến
bộ truyền động, bộ điều khiển
hoặc IO-Link
Có thể cài đặt tham số và đọc
giá trị ở trung tâm

Đếm bất kỳ thứ gì bạn muốn đếm
Bộ đếm DP2302 kết hợp với bộ thu xung bên ngoài là sự lựa chọn phù
hợp cho bất kỳ ứng dụng đếm phân tán nào. Ba chế độ đếm cũng như
bộ đếm lô và bộ đếm chính có thể mở rộng tự do cho phép cài đặt riêng
bộ đếm cho ứng dụng tương ứng.
Analog, kỹ thuật số, phân tán
Ví dụ, thiết bị đo thích hợp để nắm bắt xung của thiết bị đo số lượng,
thẩm định chúng và chuyển tiếp chúng dưới dạng thông tin tiêu thụ đến
bộ điều khiển hoặc cơ sở hạ tầng CNTT thông qua IO-Link. Ngoài ra, bộ
đếm còn điều khiển mọi việc đếm đối tượng, chẳng hạn theo yêu cầu
trên dây chuyền lắp ráp, với tốc độ lên đến 2 kHz. Nếu cần thiết, tín hiệu
ngõ ra có thể được sử dụng để điều khiển trực tiếp rơ le hoặc bộ truyền
động khác, chẳng hạn như thiết bị tín hiệu quang hoặc âm thanh, bỏ qua
bộ điều khiển.
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Thông số kỹ thuật

Kích thước

Bộ đếm

DP2302

30
M12 x 1

[V DC]

24

Tần số đầu vào

[Hz]

2000

1

Mức tiêu thụ dòng điện

[mA]

30...830
(24 V DC, tải đầy đủ)

2

Ngõ vào

2 x số

Ngõ ra

2 x số

3

31

63

Điện thế thông thường

Mã đặt hàng
DP2302

Khoảng điện áp

[V DC]

Chức năng ngõ ra
M12 x 1

10...30
NO / NC
(có thể cấu hình)

Định mức dòng điện mỗi ngõ ra [mA]

24

1) Vòng đẩy
2) LED
3) Màn hình hiển thị

50

Nhiệt độ xung quanh

[°C]

-25...60

Nhiệt độ bảo quản

[°C]

-25...70

Cấp bảo vệ

IP 67

Giao diện giao tiếp
Giá trị bộ đếm tối đa

Dây dẫn
2

1

3

4

1

2

4

3

5

M12, đầu nối đực 4 chấu
Chốt 1: L+ / điện áp cung cấp
Chốt 2: NGÕ RA2 / ngõ ra số 2
Chốt 3: L- / điện áp cung cấp
Chốt 4: NGÕ RA 1 / IO-Link (C/Q)
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LED

Hoạt động

LED

ngõ ra vàng
xanh lá cây
Đầu nối M12

Phương pháp đếm
Bộ đếm có thể xác định là bộ đếm lên hoặc xuống cố
định. Ngoài ra, việc sử dụng ngõ vào kỹ thuật số thứ
hai cung cấp khả năng chuyển đổi chế độ đếm linh
hoạt giữa lên và xuống

M12, đầu nối cái 5 chấu
Chân 1: L+
Chân 2: NGÕ VÀO2 / ngõ vào số 2
Chân 3:
Chân 4: NGÕ VÀO1 / ngõ vào số 1
Chân 5: chưa kết nối

Mô tả

1000000

Đèn báo trạng thái chuyển
Kết nối

Phụ kiện
Thiết kế

IO-Link

Mã đặt
hàng

Kẹp đỡ,
thiết kế bền chắc để sử dụng trong
môi trường công nghiệp khắc nghiệt

E89208

IO-Link master 1 cổng
(kết nối cảm biến IO-Link
với PC qua USB)

AL1060

Bộ đếm lô: sơ lược đơn vị đóng gói
Bộ đếm lô có thể sử dụng để kiểm soát mức nạp của
đơn vị đóng gói và phát hiện số lượng của chúng. Ví
dụ: nếu 20 hạt được nạp vào cho mỗi gói, bộ đếm lô
sẽ tăng lên 1 ngay khi bộ đếm riêng lẻ đạt đến giá trị
20. Sau đó bắt đầu lại từ 0.
Có thể đặt giá trị nào trong hai giá trị được hiển thị
trên màn hình theo mặc định. Bằng cách nhấn một
nút trên bộ đếm, màn hình có thể được chuyển đổi
giữa giá trị đơn lẻ và giá trị lô.
Có thể xác định gia tăng từng bước là phân số
Mức tăng mà bộ đếm tổng tăng cho mỗi xung được
phát hiện có thể xác định dưới dạng phân số và do
đó được điều chỉnh riêng lẻ. Cả tử số (x) và mẫu số
(y) đều có thể được gán giá trị từ 1 đến 1.000. Giá trị
bộ đếm sau đó tăng lên theo giá trị x/y cho mỗi xung.
Điều tương tự cũng áp dụng cho bộ đếm lô có mức
tăng cũng có thể xác định dưới dạng phân số.

Để biết thêm chi tiết kỹ thuật vui lòng truy cập: ifm.com
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Hình ảnh công nghiệp

Cảm biến Dualis
mới: Kiểm tra, đo và
kiểm soát đối tượng
Cảm biến hình ảnh

Cảm biến hình ảnh 2D đảm
bảo quy trình và chất lượng
đối tượng
Phát hiện bề mặt và đường
viền để điều hướng cánh tay
robot được nhắm mục tiêu
Phần mềm thân thiện với
người dùng giúp đơn giản hóa
việc thiết lập
Hoạt động ổn định trong điều
kiện ánh sáng thay đổi

Đa năng và tối cần thiết
Thiếu kẹp giữ, quá nhiều chất kết dính, bánh xe có răng quá nhỏ: Cảm
biến Dualis mới phát hiện các đối tượng và sử dụng bề mặt, đường viền,
kích thước và khoảng cách giữa các đối tượng với nhau để kiểm tra xem
chất lượng của đối tượng hoặc bước quy trình có chính xác hay không.
Cảm biến Dualis còn đảm nhận một cách hiệu quả khả năng điều khiển
chính xác của cánh tay robot đối với một vật thể - đây là lý do Dualis trở
thành một cảm biến đa năng và không thể thiếu trong các quy trình có
độ sai số thấp.
Cảm biến Dualis mới được thiết lập bằng phần mềm ifm Vision Assistant
thân thiện với người dùng. Bốn wizard hỗ trợ người dùng trong việc
thiết lập các ứng dụng phổ biến nhất: Có thể phân tích bề mặt, phát hiện
đường viền, đo kích thước đối tượng và điều hướng robot – riêng lẻ
hoặc kết hợp – chỉ với một vài cú nhấp chuột.
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Loại

Góc nhìn

Giao diện

Chiếu sáng
Hồng ngoại
RGB-W
Mã đặt hàng

Mã đặt hàng

16°, ống kính chuẩn

EtherNet/IP

O2D520

O2D500

30°, ống kính góc rộng

EtherNet/IP

O2D522

O2D502

10°, ống kính tele

EtherNet/IP

O2D524

O2D504

16°, ống kính chuẩn

PROFINET, mã L

O2D530

O2D510

30°, ống kính góc rộng

PROFINET, mã L

O2D532

O2D512

10°, ống kính tele

PROFINET, mã L

O2D534

O2D514

16°, ống kính chuẩn

PROFINET, mã A

O2D550

O2D540

30°, ống kính góc rộng

PROFINET, mã A

O2D552

O2D542

10°, ống kính tele

PROFINET, mã A

O2D554

O2D544

Dễ dàng xử lý ứng dụng của bạn từng bước:

Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi kỹ thuật mà không thông báo trước. · 09.2022

Xác minh sự hiện diện của đường viền

Xác minh sự hiện diện của đốm màu

Wizard xác minh sự hiện diện đường viền hỗ trợ
bạn xử lý các bước kiểm tra đơn giản sự hiện diện
của đường viền. Ngay cả người dùng chưa có kinh
nghiệm cũng có thể thiết lập ứng dụng trong vòng
2 phút.

Khi sử dụng wizard xác minh sự hiện diện của đốm
màu, bạn có thể dễ dàng thiết lập ứng dụng để phân
tích đốm màu. Đốm màu là những pixel liền nhau tạo
thành một vùng. Các vùng này có thể được kiểm tra
về kích thước, hình dạng hoặc đặc tính khác.

Hiệu chuẩn cảm biến robot
Wizard hiệu chuẩn cảm biến robot cho phép điều
khiển chính xác một đối tượng bằng cánh tay robot.
Nhờ hiệu chuẩn điểm đánh dấu, hệ thống tọa độ của
cảm biến và robot được điều chỉnh chính xác với
nhau.

Nhiều tùy chọn để kiểm soát chất lượng hoàn hảo
Cảm biến Dualis có trang bị đèn hồng ngoại hoặc
RGB-W. Đèn RGB-W giúp bạn có thể phân biệt các
đối tượng bằng màu sắc của chúng. Các đối tượng
phản quang cao cũng có thể dễ dàng phát hiện nhờ
bộ lọc phân cực.
Trong điều kiện ánh sáng dao động mạnh, cần tối
đa 5 ảnh với thời gian phơi sáng khác nhau, sau đó
chọn ảnh được chiếu sáng tối ưu để kiểm soát chất
lượng.
Nhờ bộ lọc ánh sáng ban ngày, cảm biến Dualis có
khả năng chống lại ánh sáng bên ngoài cực kỳ hiệu
quả.

Đo lường
Wizard đo lường cho phép xác định đường viền và
bề mặt của đối tượng. Các đối tượng này có thể
được thiết lập trong mối quan hệ với nhau và khoảng
cách của chúng được xác định là giá trị tuyệt đối.
Chế độ do người dùng xác định
Với chế độ do người dùng xác định, nhiều ứng dụng
phức tạp hơn với sự kết hợp của tất cả các chức
năng có thể được giải quyết.
Dễ dàng kết nối với robot
Phiên bản ProfiNet với đầu nối cấp nguồn mã L hỗ
trợ kết nối trực tiếp với robot công nghiệp.

Thay thế nhanh chóng bằng thẻ nhớ
Cảm biến Dualis được trang bị thẻ nhớ ifm để lưu
các thông số và cài đặt. Trong trường hợp thay thế
thiết bị, có thể sử dụng thẻ nhớ này để chuyển dữ
liệu sang cảm biến Dualis mới.

Để biết thêm chi tiết kỹ thuật vui lòng truy cập: ifm.com
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Hình ảnh công nghiệp

Cảnh báo va chạm tự
động dành cho máy
móc di động
Hệ thống camera cho các loại xe dịch vụ cảng,
công trình

Các giải pháp ứng dụng đơn
giản nhờ dữ liệu 3D được xử
lý trước
Tích hợp dễ dàng thông qua
khối chức năng CODESYS đã
xác định trước
Công nghệ đo khoảng cách
PMD được cấp bằng sáng chế
giúp phát hiện khoảng cách
nhanh chóng.
Trình chỉnh sửa lôgic trực
quan để tạo chương trình theo
hàm lượng giác

Cảm biến thông minh 3D O3M di động
Việc phát hiện theo hình ảnh 3D môi trường và vật thể xung quanh máy
móc di động đã là tiêu chuẩn cho các phương tiện vận hành hiệu quả
và định hướng trong tương lai. Cho dù là tự động hóa phương tiện hay
cảnh báo va chạm hiệu quả - với chức năng tích hợp và trình chỉnh sửa
lôgic trực quan, nhiều ứng dụng có thể được xử lý nhanh chóng.
Giao tiếp
Cảm biến thông minh 3D được kết nối đơn giản thông qua bus CAN cho
các ứng dụng di động sử dụng giao thức CANopen hoặc SAE-J1939 và/
hoặc qua giao diện Ethernet nhanh sử dụng UDP. Ngõ vào/ngõ ra số và
analog cũng được cung cấp qua mô đun I/O tùy chọn.

14

Loại cảm biến

Độ phân
giải pixel
[pixel]

Góc khẩu
độ ngang x dọc
[°]

Chiếu sáng

Tốc độ khung
hình tối đa
[Hz]

Mã đặt
hàng

Cảm biến 3D PMD · Loại O3M · Đầu nối M12
PMD 3D chip

64 x 16

70 x 23

bộ chiếu sáng ngoài được
yêu cầu (O3M950)

25/33/50

O3M151

PMD 3D chip

64 x 16

95 x 32

bộ chiếu sáng ngoài được
yêu cầu (O3M960)

25/33/50

O3M161

PMD 3D chip

64 x 16

97 x 44

bộ chiếu sáng ngoài được
yêu cầu (O3M970)

25/33/50

O3M171

Tính năng và ích lợi
Đo khoảng cách 3D hiệu quả (ToF)
Nguyên tắc của các cảm biến 3D này dựa trên công
nghệ PMD đã cấp bằng sáng chế và đoạt giải thưởng
của ifm. Cảm biến được thiết kế đặc biệt cho sử dụng
ngoài trời và trong điều kiện ánh sáng không thuận
lợi. Ngay cả sự can thiệp của ánh sáng mặt trời hoặc
các vật liệu có đặc tính phản quang khác nhau cũng
không ảnh hưởng đến khả năng lặp lại của dữ liệu đo
được.

Chúng tôi có quyền thực hiện các thay đổi kỹ thuật mà không thông báo trước. · 02.2022

Chức năng thông minh
Cảm biến thông minh 3D di động tích hợp các chức
năng giúp giải quyết rất nhiều ứng dụng. Thuật toán
cao cấp phát triển từ ngành công nghiệp ô tô được
sử dụng để đảm bảo khả năng nhận dạng hiệu quả
tối đa 20 vật thể. Ví dụ, chức năng này có thể được
sử dụng như một cảnh báo va chạm ở sân bay trong
quá trình ghép nối tự động thang rời với máy bay,
thu hoạch nho có dẫn hướng tự động dọc theo hàng
nho hoặc cảnh báo va chạm trên máy móc thi công,
phương tiện khai thác mỏ hoặc xe tải công nghiệp, ví
dụ: xe nâng.
Đối với những công việc khoảng cách đơn giản, các
chức năng điển hình như đo khoảng cách tối thiểu/tối
đa/trung bình đều có sẵn.
Giám sát và cài đặt tham số hệ thống
Việc cài đặt tham số hệ thống và giám sát trực tiếp
dữ liệu 3D được thực hiện thông qua wizard hình ảnh
dễ sử dụng dành cho Windows của ifm. Hoặc là, việc
cài đặt tham số cũng có thể được thực hiện thông
qua các khối chức năng bằng phần mềm CODESYS.
Giao diện kết nối
Dữ liệu chức năng được xử lý trước được kết xuất
thông qua bus CAN sử dụng CANopen hoặc SAE J
1939. Nếu cần, thông tin 3D hoàn chỉnh có thể được
xử lý qua Ethernet UDP và bộ xử lý bên ngoài.
Ngõ vào/ngõ ra số và analog cũng được cung cấp
qua mô đun ZZ1102 I/O tùy chọn.

Dữ liệu kỹ thuật khác
Vật liệu vỏ bọc

Nhôm đúc

Kết nối thiết bị

Đầu nối M12

Cấp bảo vệ,
cấp độ bảo vệ

IP 67 / IP 69K,
III

Điện áp hoạt động
Cảm biến tiêu thụ dòng điện
Mức tiêu thụ dòng điện
bộ chiếu sáng hệ thống
Nhiệt độ xung quanh

[V DC]

9...32

[mA]

< 400

[A]
[°C]

<5
-40...85
1 x CAN,
1 x fast Ethernet

Giao diện
Giao thức CAN được hỗ trợ

CANopen, SAE J 1939

Tiêu chuẩn và kiểm tra
(trích)

CE,
E1 (UN-ECE R10)

Phụ kiện
Loại

Mô tả

Mã đặt
hàng

Bộ chiếu sáng hệ thống IR (850 nm)
Góc khẩu độ [°] 70 x 23

O3M950

Bộ chiếu sáng hệ thống IR (850 nm)
Góc khẩu độ [°] 95 x 32

O3M960

Bộ chiếu sáng hệ thống IR (850 nm)
Góc khẩu độ [°] 97 x 44

O3M970

Giao diện USB CAN/RS232 CANfox

EC2112

Bộ cáp bộ chuyển đổi cho CANfox

EC2114

Giá đỡ hình chữ U,
phù hợp với cảm biến hoặc bộ chiếu
sáng

E3M102

Công nghệ kết nối
Cáp kết nối MCI, cảm biến kết nối/bộ
chiếu sáng hệ thống, 0,25 m

E3M120

Cáp kết nối MCI, cảm biến kết nối/bộ
chiếu sáng hệ thống, 2 m

E3M124

Cáp kết nối M12, bộ chiếu sáng hệ
thống cung cấp điện áp, cáp PUR, 2 m

E3M131

Cáp kết nối M12, bộ chiếu sáng hệ
thống cung cấp điện áp, cáp PUR, 10 m

E3M133

Để biết thêm chi tiết kỹ thuật vui lòng truy cập: ifm.com
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Cảm biến quy trình

Thật sự phẳng & kín:
Cảm biến áp suất
G-1/2 dạng phẳng
Cảm biến áp suất

Chịu được môi trường nhớt
và mài mòn nhờ màng bằng
sứ
Nguyên tắc đo chống chịu
cực tốt với áp suất đỉnh
Thiết kế dạng phẳng giúp
ngăn chặn cặn bẩn và tắc
nghẽn đường ống
Truyền liên tục áp suất và
nhiệt độ tại một điểm đo duy
nhất

Khả năng chống chịu tốt với áp suất cao và môi trường mài mòn
Bất cứ nơi nào có độ nhớt hoặc mài mòn cao như chất kết dính, chất
làm kín hoặc keo được truyền tải qua đường ống dưới áp suất cao
và chính xác, cảm biến áp suất G-1/2 nhỏ gọn PL15 là sự lựa chọn lý
tưởng. Thiết kế dạng phẳng không có không gian chết cho môi chất
bám dính, do đó tránh tắc nghẽn đường ống. Màng bằng sứ còn chống
chịu áp suất đỉnh cực lớn và chịu được lâu dài các chất có tính mài mòn
như bóng thủy tinh hoặc các hạt rắn khác.
Ý tưởng bịt kín cực kỳ an toàn của ifm trong PL15 ngăn không cho môi
trường chất lỏng như nước hoặc sơn mài xâm nhập vào vùng có ren tại
điểm kết nối đo dưới áp suất cao, lắng đọng ở đó hoặc ngăn không cho
chúng trộn lẫn/làm nhiễm bẩn môi chất tiếp theo trong quy trình.
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Cài đặt gốc
phạm vi đo
[bar]

Áp suất tương
đối phạm vi đo
[bar]

Mã đặt
hàng

Kết nối quy trình G 1/2

Điện áp hoạt động

0…160

0…160

PL1512

0…100

0…100

PL1502

0…60

0…60

PL1523

0…40

-1…40

PL1543

0…25

-1…25

PL1503

0…16

-1…16

PL1514

0…10

-1…10

PL1504

0…6

-1…6

PL1515

0...2,5

-0.125…2,5

PL1506

2 trong 1: áp suất và nhiệt độ qua IO-Link
PL15 có thể được sử dụng dưới dạng analog hai dây
và kỹ thuật số thông qua IO-Link. Trong trường hợp
kỹ thuật số, áp suất và nhiệt độ có thể được đọc liên
tục, cảm biến áp suất cũng truyền nhiệt độ của môi
chất nên điểm đo thứ hai không cần thiết. Số giờ vận
hành cũng có thể đọc qua IO-Link.
Phụ kiện
Loại

Mô tả

Mã đặt
hàng

Đầu chuyển đổi hàn

Bộ chuyển G 1/2 – 1 NPT

Vòng đệm chữ O FFKM

9,6...30
•

Thời gian phản hồi trong bước
đầu ra analog

12 (2L) / 3 ( 3L)

[ms]

Chính xác / chênh lệch
(theo % biên độ)
Sai lệch các đặc tính
(theo DIN IEC EN 62828-1) bao gồm
lệch do mô men siết, điểm không và
sai số nhịp, phi tuyến tính, độ trễ
Khả năng lặp lại
Tính ổn định lâu dài
Hệ số nhiệt độ (TK)
(theo % khoảng thời
gian cho mỗi 10 K)
Hệ số nhiệt độ zero
Hệ số nhiệt độ khoảng thời gian
Nhiệt độ môi chất đo

< ± 0,5

< ± 0,1
< ± 0,1

< ± 0,1 (-25...85 °C) /
< ± 0,3 (85...110 °C)
< ± 0,1 (-25...85 °C) /
< ± 0,3 (85...110 °C)

[°C]

-25...110

Vật liệu (phần ướt)

Sứ, PTFE; FKM,
thép không gỉ cao cấp
(1.4435 / 316L)

Giao diện giao tiếp

IO-Link 1.1
COM2 (38.4 kbaud)

IO-Link
Mô tả

E30509

E30512

Mã đặt
hàng

Bộ chuyển Bluetooth IO-Link

E30446

Bộ lặp IO-Link

E30444

E30516

Công nghệ kết nối
Loại

Vòng bịt kín FFKM

[V DC]

Bảo vệ đảo cực

Loại

Lắp đặt

Chúng tôi có quyền thực hiện các thay đổi kỹ thuật mà không thông báo trước. · 09.2022

Dữ liệu kỹ thuật chung

Mô tả

E30513

Mã đặt
hàng

Cáp nối M12
Vòng đệm chữ O EPDM, 5 chiếc

EPDM vòng bịt kín, 10 chiếc

E30511

E30451

Cáp PUR, 2 m đen

EVC001

Cáp PUR, 5 m đen

EVC002

Cáp PUR, 2 m đen

EVC004

Cáp PUR, 5 m đen

EVC005

Để biết thêm chi tiết kỹ thuật vui lòng truy cập: ifm.com

17

Cảm biến quá trình

Cảm biến áp suất G 1/2
đầu tiên được phê
duyệt theo chuẩn vệ
sinh dành cho các
ống nhỏ
Cảm biến áp suất

Thiết kế bít kín PEEK không
cần bảo trì cho bộ phận nối
G 1/2
Tế bào đo gốm mạnh mẽ và
hiệu quả không có chất lỏng
bộ chuyển đổi áp suất
Được phê duyệt theo chuẩn
vệ sinh trong ngành
Việc đo nhiệt độ tích hợp loại
bỏ nhu cầu sử dụng nhiều
dụng cụ
Giao tiếp kỹ thuật số không bị
mất A/D hoặc EMC

Giải pháp lý tưởng cho nhà máy sản xuất theo chuẩn vệ sinh
Cảm biến áp suất PM15 mới có thiết kế bít kín ngang bằng độc đáo.
Khái niệm này cho phép tích hợp theo chuẩn vệ sinh các tế bào đo điện
dung gốm nhỏ trong các ống nhỏ, ví dụ, trong các hệ thống chiết và định
lượng mà trước đây không khả thi. Nhờ bộ phận nối G 1/2, có thể lắp
đặt mà không cần bộ điều hợp đắt tiền. Với bộ nối ngang bằng, có thể
sử dụng môi trường vật liệu nhờn và đảm bảo kết quả tối ưu cho các
quy trình CIP. Đối với mỗi cảm biến, có thể tải xuống miễn phí chứng chỉ
xuất xưởng.
Mạnh mẽ và không cần bảo trì
Về mặt quy trình, cảm biến không cần bảo trì vì không có vòng bít kín
đàn hồi. Tế bào đo gốm ngang bằng và mạnh mẽ có khả năng chịu áp
suất, sốc chân không và tác động của chất mài mòn. Cảm biến có khả
năng chịu được nhiệt độ môi trường vật liệu lên tới 150°C (tối đa 1h).
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Thiết lập nhà máy - Phạm vi đo - Áp Cấp áp suất
Phạm vi đo
suất tương đối
[bar]
[bar]
[bar]

Mã đặt
hàng
Điện áp hoạt động

Côn bít kín G 1/2, 4...20 mA, IO-Link
0...40

-1...40

200

PM1543

0...25

-1...25

160

PM1503

0...16

-1...16

110

PM1514

0...10

-1...10

75

PM1504

0...6

-1...6

50

PM1515

0...4

-1...4

40

PM1505

0...2,5

-0,124...2,5

30

PM1506

0...1

-0,05...1

20

PM1507

Phụ kiện
Loại

Mô tả

Thông số kỹ thuật chung

Mã đặt
hàng

[V DC]

18...30

[%]

< ± 0,5

[ms]

30 (2L) / 7 (3L)

Giám sát áp suất
Chính xác / chênh lệch
(theo % khoảng thời gian)
Chênh lệch đặc tính
(DIN EN 61298-2)
Thời gian đáp ứng bước
Ngõ ra analog
Giám sát nhiệt độ
(Qua cổng IO-Link)
Độ chính xác
Đáp ứng động T05 / T09
Nhiệt độ môi trường vật liệu

[K]
[s]

± 2,5
< 10 / < 25

[°C]

-25...125 (150 max. 1h)

Cấp bảo vệ

IP 67 / IP 68 / IP 69K

Vật liệu tiếp xúc với
môi trường vật liệu

Gốm 99.9 %,
PTFE, thép không gỉ
(1.4435 / 316L)
IO-Link 1.1
COM2 slave;
38.4 kbaud

Giao diện liên kết

Lắp đặt

Kích thước

Bộ nối chữ T;
Khả năng chịu áp suất 40 bar;
Thép không gỉ (1.4404 / 316L)

E43316

Ví dụ PM1504

30,2
M12 x 1

13,3
16,7

E43310

94,8

24,7

Bộ chuyển đổi hàn D29;
Khả năng chịu áp suất 50 bar;
Thép không gỉ (1.4435 / 316L)

27

E30425
34,5

Nút nhấn điểm không,
thép không gỉ (1.4404 / 316L);
PA; FFKM; PBT

Chúng tôi có quyền thực hiện các thay đổi kỹ thuật mà không cần thông báo trước. · 05.2022

IO-Link
Bộ USB IO-Link master dùng để thiết
lập thông số và phân tích các đơn vị;
giao thức giao tiếp được hỗ trợ:
IO-Link (4,8, 38,4 và 230 kbits/s)

ZZ1060

Giấy phép moneo|configure SA
độc lập, phần mềm để thiết lập thông
số online và offline cho các thiết bị
IO-Link, trong đó có bảo dưỡng và
hỗ trợ đến cuối năm sau

QMP010

3
26,8

1
G 1/2
2

1) Vòng bít kín FKM (để bít kín giữa vỏ bọc và kết nối quy trình –
Không có khả năng chịu áp suất) /có thể tháo rời
2) Vòng bít kín PEEK đã gắn sẵn (có thể tháo rời) /
khu vực bít kín kim loại
3) Khe cắm cho vòng bít kín DIN 3869-21

Công nghệ kết nối
Giắc cắm, M12, 4 chấu
5 m, xám, cáp MPPE

EVF001

Giắc cắm, M12, 4 chấu
10 m, xám, cáp MPPE

EVF002

Giắc cắm, M12, 4 chấu
5 m, xám, cáp MPPE

EVF004

Giắc cắm, M12, 4 chấu
10 m, xám, cáp MPPE

EVF005

Để biết thêm chi tiết kỹ thuật, vui lòng truy cập: ifm.com
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Cảm biến quy trình

Sản phẩm đã qua
thử nghiệm và kiểm
tra được cải thiện:
Cảm biến áp suất PI
Cảm biến áp suất

Tế bào đo bằng sứ chống quá
tải và đỉnh áp suất
Thiết kế phẳng với vòng bịt
kín PTFE cung cấp độ ổn định
lâu dài
Nhiệt độ môi trường vật liệu
thường xuyên 150°C
Có thể tải xuống miễn phí
chứng nhận xuất xưởng
Độ phân giải rất cao nhờ 32 bit
và IO-Link

Độ phân giải cao nhờ IO-Link và 32 bit
Cảm biến áp suất ifm của dòng PI trong nhiều năm qua đã chứng minh
được giá trị đối với ngành thực phẩm và nước giải khát. Nhưng ngay cả
những gì thành công cũng có thể được cải thiện hơn nữa. Độ phân giải
của phạm vi đo được tăng lên 20.000 bước bằng cách triển khai IO-Link
và 32 bit. Đây là một lợi ích to lớn, đặc biệt đối với phép đo mức thủy
tĩnh với áp suất cột. Trường hợp này là do việc phát hiện áp suất thực tế
chỉ diễn ra trong một phần nhỏ của dải đo.
Một tính năng thú vị cho việc bảo trì và vận hành là chức năng mô
phỏng cho phép cảm biến truyền tín hiệu đo được hoặc trạng thái lỗi đến
bộ điều khiển.
Cảm biến có khả năng chống chịu thường xuyên với nhiệt độ môi trường
vật liệu đến 150°C. Nhiệt độ này được đo và truyền bổ sung qua IO-Link
(độ chính xác 2,5 K).
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Thiết lập nhà máy - Dãy đo áp suất
Phạm vi đo
tương đối

Mã đặt hàng

[bar]

[bar]

G1 Aseptoflex Vario

Côn bịt kín
G1

0…100

-1…100

-

PI1602

0…25

-1…25

PI1703

PI1803

0…16

-1…16

PI1714

PI1814

0…10

-1…10

PI1704

PI1804

0…6

-1…6

PI1715

PI1815

Dữ liệu kỹ thuật khác
Điện áp hoạt động
Thời gian phản hồi trong bước
đầu ra analog

[ms]

0…4

-1…4

PI1705

PI1805

Độ chính xác / sai lệch
(theo % biên độ)
Độ sai lệch của các đặc tính
(theo DIN IEC EN 62828-1)
bao gồm điểm không và sai số nhịp,
phi tuyến tính, độ trễ

0…2,5

-0.124…2,5

PI1706

PI1806

Nhiệt độ môi chất đo

0…1,6

-0.1…1,6

PI1717

PI1817

0…1

-0.05…1

PI1707

PI1807

-1…1

-1…1

PI1709

PI1809

0…0,4

-0.05…0,4

PI1718

PI1818

0…0,25

-0.0124…0,25

PI1708

PI1808

0…0,1

-0.005…0,1

PI1789

PI1889

Ưu điểm khác và những lợi ích cho khách hàng

Phẳng mặt trước và không cần bảo dưỡng
Nhờ thiết kế phẳng với quy trình, tế bào đo sẽ giũ
sạch hoàn toàn mọi chất lắng đọng. Chỉ các vật liệu
cảm biến cấp thực phẩm và không cần bảo dưỡng
mới tiếp xúc với môi trường vật liệu: thép không gỉ
(316L/1.4435), PTFE (Teflon) và sứ (Al3O2).

30 (2 dây) / 7 (3 dây)

< ± 0,2

[°C]

-25…150

Vật liệu (phần ướt)
Giao diện giao tiếp

IO-Link 1.1
COM2 (38.4 kbaud)

Phụ kiện
Mô tả

Loại

Mã đặt
hàng

Nắp bộ lọc

E30483

Ống thông hơi nắp bộ lọc

E30467

Bộ chuyển đổi hàn Ø 60 mm có vòng
chống thấm

E30150

Bộ chuyển đổi Aseptoflex Vario
Bộ chuyển đổi kẹp 1-1.5"có vòng
chống thấm

E33201

Phụ kiện IO-Link

Độ thông hơi tối ưu
Lỗ thông hơi đã được xoay sang một bên 90° so với
các cảm biến trước đó của dòng PI. Nhờ vậy, hơi ẩm
được ngăn không bị đọng lại trên màng Goretex nếu
cảm biến được gắn với màn hình hướng lên hoặc
hướng xuống. Ngoài ra, nắp thoát hơi có gờ nhỏ giọt.
IO-Link
IO-Link không chỉ cho phép truyền kỹ thuật số giá trị
đo được không bị hao mất. Việc cài đặt thông số cảm
biến và cung cấp dữ liệu chẩn đoán, chẳng hạn như
giá trị quy trình và nhiệt độ dư thừa ngoài phạm vi
đo, cũng được thực hiện thông qua IO-Link. Ngoài ra,
cảm biến tất nhiên cũng có thể được định cấu hình
tại chỗ bằng phương pháp thông thường với ba nút
bấm và một trình đơn cài đặt.

20…30

Gốm 99,9 %, PTFE,
thép không gỉ
(316L/1,4435)

Tế bào đo bằng sứ
Cảm biến có tế bào đo bằng sứ với độ tinh khiết cao.
Tính năng này mang lại khả năng chống chịu cao và
độ ổn định lâu dài, ngay cả dưới áp suất đỉnh và quá
tải liên tục. Ngoài ra, sứ có khả năng chống chất liệu
mài mòn. Khác với cảm biến thông thường có màng
chắn bằng kim loại, không cần dầu làm màng chắn
vì dầu có thể xâm nhập vào môi trường vật liệu trong
trường hợp bị hỏng. Đây là lý do tại sao tế bào đo
bằng sứ mang lại sự an toàn tối đa, đặc biệt là trong
các ứng dụng trong ngành thực phẩm và đồ uống
cũng như trong ngành dược phẩm.

Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi kỹ thuật mà không thông báo trước. · 04.2022

[V DC]

Bộ chuyển Bluetooth IO-Link

E30446

Bộ lặp IO-Link

E30444

Cáp MPPE, 5 m xám

EVF004

Cáp MPPE, 10 m xám

EVF005

Cáp nối M12

Để biết thêm chi tiết kỹ thuật vui lòng truy cập: ifm.com
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Cảm biến quy trình

Đo lưu lượng hoàn
toàn không trở ngại:
Cảm biến lưu lượng
siêu âm SU Puresonic
Cảm biến lưu lượng /
thiết bị đo lưu lượng
Đo đạc chính xác lưu lượng
của nước và nước siêu tinh
khiết.
Ống đo rắn chắc, làm bằng
thép không gỉ và không có chi
tiết khác mang lại khả năng
chống ăn mòn môi trường
vật liệu cao và sự xâm nhập
thường trực.
Đèn LED trạng thái hoạt động
báo hiệu trạng thái của cảm
biến theo Namur NE107.
Có thể đưa ra kết luận về
chất lượng quy trình dựa trên
cường độ tín hiệu được cung
cấp

Dữ liệu đo chính xác ngay cả với nước siêu tinh khiết
SU Puresonic phát hiện lưu lượng nước với độ chính xác cao ở thể tích
lên đến 1000 L/phút. Nhờ công nghệ siêu âm, cảm biến này cũng áp
dụng cho nước siêu tinh khiết có độ dẫn điện thấp được sản xuất trong
các nhà máy thẩm thấu ngược. Khi kết hợp với các cảm biến độ dẫn
điện thuộc dòng LDL, có thể kiểm soát chất lượng hiệu quả trong suốt
quá trình lọc.
Ống đo của SU Puresonic được làm bằng thép không gỉ và không có
các phần tử đo, vòng bịt kín và các bộ phận chuyển động. Nhờ vậy, các
lỗi gây ra bởi hư hỏng, rò rỉ hoặc tắc nghẽn, có thể xảy ra trong các hệ
thống cơ khí như cánh quạt hoặc tua-bin, hoặc giảm áp liên quan đến
thiết kế được loại trừ ngay từ đầu.
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Cường độ tín hiệu là chỉ báo về chất lượng
và bảo trì
Cường độ tín hiệu được giám sát liên tục giúp có thể
đưa ra kết luận về chất lượng của môi trường vật
liệu hoặc nhu cầu bảo trì. Giá trị sụt giảm có thể là
một chỉ báo về sự gia tăng các hạt trong môi trường
vật liệu hoặc đóng cặn trên thành trong của đường
ống. Cường độ tín hiệu được truyền theo chu kỳ qua
IO-Link và do đó giúp có thể lên lịch công việc bảo
trì hoặc điều chỉnh trình tự quy trình ở giai đoạn đầu.
Tính năng này đảm bảo chất lượng sản phẩm cao
cấp. Chức năng này cũng được thực hiện cho các
hệ thống thông thường chưa có IO-Link. Nếu cường
độ tín hiệu giảm xuống dưới mức đã xác định trước,
trạng thái thiết bị sẽ thay đổi và cảm biến sẽ báo hiệu
điều này thông qua ngõ ra chẩn đoán và đèn LED
trạng thái hoạt động.
LED: trạng thái thiết bị theo khuyến nghị
của Namur
Tương tự, các thay đổi về trạng thái thiết bị được chỉ
báo bởi đèn LED trạng thái hoạt động có thể nhìn
thấy rõ ràng. Đây là cách người dùng tại hiện trường
cũng luôn được thông báo về tình trạng của cảm
biến. Màu sắc tương ứng với Khuyến nghị (NE) 107
của Namur về hoạt động tự theo dõi và chẩn đoán
các thiết bị hiện trường.

Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi kỹ thuật mà không thông báo trước. · 11.2022

Giảm thiểu tính phức tạp / hệ thống cắm & chạy
đơn giản
So với các cảm biến dạng kẹp cần phải điều chỉnh
theo ứng dụng tùy vào tình huống lắp đặt, SU Puresonic là một hệ thống cắm và chạy đơn giản: Các yếu
tố ảnh hưởng như độ dày thành ống thay đổi và vật
liệu ống không còn đóng vai trò gì nữa nhờ vào quá
trình đo với độ chính xác cao trên đường ống. Không
cần phải lập trình hoặc điều chỉnh tốn thời gian, giúp
tiết kiệm đáng kể thời gian trong quá trình thực hiện.
Vật liệu và thiết kế mang lại sự linh hoạt tối đa
Ống đo bằng thép không gỉ đảm bảo cảm biến SU
Puresonic chịu được nhiều loại môi trường vật liệu
khác nhau trong khi vẫn rất linh hoạt và dễ sử dụng
nhờ thiết kế nhỏ gọn. Kích thước của bộ phận đo và
vận hành được duy trì hẹp đến mức có thể dễ dàng
lắp đặt nhiều cảm biến cạnh nhau trong một ống góp
nước tiêu chuẩn với khoảng cách 50 mm.
Giá trị quy trình liên quan thông qua IO-Link
Ngoài tốc độ dòng chảy và trạng thái cảm biến, tổng
tốc độ dòng chảy và nhiệt độ cũng được cung cấp
thông qua IO-Link.

Phạm vi đo lường
[L/phút]

[gallon/phút]

Kiểu Kết Nối

Mã đặt
hàng

1...240

-

G 1 (DN25)

SU8020

5...1000

-

G 2 (DN50)

SU2020

1...240

0,25...63,4

G 1 (DN25)

SU8021

5...1000

1,32...264,18

G 2 (DN50)

SU2021

1...240

0,25...63,4

1" (NPT)

SU8621

5...1000

1,32...264,18

2" (NPT)

SU2621

Dữ liệu kỹ thuật chung Loại SU
Cấp áp suất

[bar]

< 100
IO-Link,
ngõ ra analog 4...20 mA,
ngõ ra xung,
ngõ ra chuyển mạch,
ngõ ra chẩn đoán,
điểm chuyển mạch tổng
cộng

Chức năng ngõ ra

Chứng năng ngõ vào

Bộ đếm đã cài đặt lại

Lưu lượng
Độ chính xác

[%]

± (1,0 MV + 0,5 VMR)

Độ lặp lại

[%]

± 0.2

Nhiệt độ môi chất đo

[°C]

-20...100

Độ dẫn điện tối thiểu

[µS]

từ 0 µS

[°C]

-20...100

[K]

± 2.5

Nhiệt độ
Phạm vi đo
Độ chính xác

MV = giá trị của phạm vi đo
VMR = giá trị cuối cùng của phạm vi đo

Phụ kiện
Loại

Mô tả

Mã đặt
hàng

IO-Link
IO-Link master với truyền thông
PROFINET

AL1100

Giấy phép moneo|configure SA độc
lập, phần mềm để thiết lập thông số
online và offline cho các thiết bị IO-Link, QMP010
trong đó có bảo dưỡng và hỗ trợ đến
cuối năm sau

Cảm biến bổ sung
Loại

Mô tả

Cảm biến độ dẫn điện cho nước với
độ dẫn điện từ 0,04 µS/cm

Mã đặt
hàng

LDL101

Để biết thêm chi tiết kỹ thuật vui lòng truy cập: ifm.com
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Cảm biến quy trình

Đo lường chính xác
khí nén từ máy phát
đến điểm tiêu thụ
Cảm biến lưu lượng / thiết bị đo lưu lượng

Phân bổ chính xác chi phí
năng lượng nhờ đo lường
chính xác mức tiêu thụ
Cải thiện hiệu quả sử dụng
năng lượng nhờ tính năng
giám sát rò rỉ
Cơ sở cho hệ thống quản lý
năng lượng theo tiêu chuẩn
EMAS hoặc DIN EN ISO 50001
Giám sát áp suất nhờ cảm
biến áp suất tích hợp
Các giá trị quy trình khác
nhau được thể hiện đồng
thời, nên không cần sử dụng
nhiều thiết bị

“Cảm biến tất cả trong một” giúp giảm chi phí
Thiết bị đo khí nén SDG là một thiết bị đa năng thực sự. Nhờ các cảm
biến được tích hợp bổ sung cho áp suất và nhiệt độ, người dùng có thể
xem nhanh bốn giá trị quy trình (lưu lượng, áp suất, nhiệt độ và tổng
mức tiêu thụ) cung cấp thông tin về hiệu quả năng lượng của hệ thống.
Cung cấp danh mục đa dạng các cảm biến trên đường ống chính xác từ
DN8 đến DN250, ifm có tất cả sản phẩm cho toàn bộ phạm vi ứng dụng.
Giám sát nhanh năng lượng
Các giá trị quy trình có thể được giám sát hiệu quả bất kỳ lúc nào thông
qua màn hình TFT tích hợp, cho phép lựa chọn giữa bốn bố cục đồ họa
có thể điều chỉnh riêng có định hướng linh hoạt. Ngoài ra, tất cả giá trị
quy trình có thể được truyền nhanh chóng và dễ dàng qua IO-Link.
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Cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng nhờ tính
năng giám sát rò rỉ được tích hợp trong quá trình
lắp đặt
Tính năng giám sát lưu lượng chính xác giúp phát
hiện rò rỉ và tiết kiệm chi phí năng lượng. Ngoài ra,
khả năng lặp lại cao của thiết bị cho phép phân bổ
chính xác chi phí khí nén vào dây chuyền sản xuất
tương ứng cũng như tính toán giá thành sản phẩm
được tối ưu hóa.

Phạm vi đo
lường
[m 3 /h]

Môi trường vật
liệu

Kiểu Kết Nối

Mã đặt
hàng

8...2011

Khí

Mặt bích DN65

SDG350

12...2769

Khí

Mặt bích DN80

SDG450

19...4667

Khí

Mặt bích DN100

SDG550

43...10320

Khí

Mặt bích DN150

SDG750

73...17480

Khí

Mặt bích DN200

SDG850

Dữ liệu kỹ thuật chung
Loại SDG

Loss of air in [m3 / h]

Leakage monitoring
250
210.6
200
150
111.2
100

74.9

50

40
4.3

0

5
3 mm

1 mm
12 bar

6 bar

5 mm
Leakage diameter [Ø]

Nhờ tích hợp tính năng đo áp suất, các cảm biến khí
nén của chúng tôi mang lại khả năng giám sát áp
suất hoạt động chung của hệ thống khí nén. Bằng
cách tạo ra sự chênh lệch áp suất từ máy phát đến
người tiêu thụ, độ sụt giảm áp suất của hệ thống
đường ống cũng có thể được theo dõi và tối ưu hóa.
Áp suất giảm, ví dụ như gây ra bởi hệ thống lọc bị
bẩn, cũng được giám sát liên tục.

Lưu lượng
Phạm vi đo
Độ chính xác:
Cấp 141
Cấp 344
Thời gian phản hồi
Nhiệt độ
Phạm vi đo [°C]
Độ chính xác
Thời gian phản hồi T09
Áp suất
Phạm vi đo [bar]
Sai số tuyến tính [%]
Độ lặp lại [%]
Thời gian phản hồi

[m 3 /h]

8…17480

[%]
[%]
[s]

± (3,0 MV + 0,3 VMR)
± (6,0 MV + 0,6 VMR)
0,1

[K]
[s]

-10…60
± 0.5
0,5

[s]

-1…16
<± 0,5 (BFSL)
± 0.2
0,05

Tín hiệu ngõ ra

Ngõ ra chuyển đổi,
ngõ ra analog,
ngõ ra xung,
IO-Link (có thể cấu hình)

MV = giá trị của phạm vi đo
VMR = giá trị cuối cùng của phạm vi đo

Added value of pressure measurement
Productivity decrease

140
120
100
optimum

Air consumption [%]

Chúng tôi có quyền thực hiện các thay đổi kỹ thuật mà không thông báo trước. · 04.2022

Waste of energy

80
60
40
20
0

8

7

6.3

6

5

4
Pressure [bar]

Cơ sở cho hệ thống quản lý năng lượng toàn
diện theo tiêu chuẩn EMAS hoặc DIN EN ISO 50001
Theo các chỉ thị của EU về sử dụng năng lượng hiệu
quả, tất cả các quốc gia thành viên đã cam kết tiết
kiệm năng lượng. Tiêu chí để được giảm thuế năng
lượng là thực hiện hệ thống quản lý năng lượng.
Việc kết hợp thiết bị đo khí nén mới với hoạt động
hiệu chuẩn thường xuyên sẽ tạo cơ sở tối ưu cho hệ
thống quản lý năng lượng này.

Để biết thêm chi tiết kỹ thuật vui lòng truy cập: ifm.com
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Cảm biến quy trình

Theo dõi nhiệt
độ nhanh chóng,
đáng tin cậy và
hợp vệ sinh
Cảm biến nhiệt độ

Tiết kiệm chi phí do thời
gian phản hồi nhanh <0,25 / <1
giây [T05/T09]
Lý tưởng cho các loại đường
kính ống danh định nhỏ và diện
tích lắp đặt hạn chế
Phạm vi đo nhiệt độ cao:
-50...200° C
Bộ chuyển đổi không khoảng
trống bảo đảm khả năng làm
sạch
Có chứng nhận đã calib 3 điểm
tại nhà máy (online)

Đo nhiệt độ trong các ứng dụng yêu cầu chuẩn vệ sinh
Các cảm biến truyền tín hiệu nhiệt độ nhỏ gọn này được thiết kế cho các
quy trình có yêu cầu khắt khe trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ
uống. Kết cấu của cảm biến phù hợp với tiêu chuẩn EHEDG, 3A, FDA
và EC 1935/2004. Nhờ đầu đo ngắn (độ sâu cắm vào 15 hoặc 25 mm)
và đường kính nhỏ 3 mm, các cảm biến này lý tưởng khi lắp đặt cho ống
(DN20 ... DN100) trong các quy trình nhiệt năng động lực cao, trong đó
giúp giảm chi phí và hạn chế mức tiêu thụ năng lượng.
Bộ chuyển đổi không khoảng trống bảo đảm khu vực lắp đặt không có
vùng chết và làm sạch hiệu quả. Tương thích tốt với các bộ chuyển đổi
hiện có trên thị trường, giúp tăng khả năng tiết kiệm chi phí.
Với giao diện IO-Link tích hợp, quá trình truyền dẫn số các giá trị đo
được chính xác và không suy hao, đồng thời có các chức năng chẩn
đoán bổ sung để khắc phục sự cố đơn giản.
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Sản phẩm
Phạm vi đo lường

Loại

Kiểu Kết Nối

Độ sâu cắm

[°C]

Mã đặt
hàng

[mm]

-50...200

G 1/8

15

TA1602

-50...200

G 1/8

25

TA1612

Đo và kiểm soát nhiệt độ trong các quy trình
động lực
Cảm biến nhiệt độ TA16 mới của IFM khác biệt nhờ
thời gian phản hồi nhanh để kiểm soát nhiệt độ chính
xác. Tính năng này giúp người dùng tiết kiệm chi phí
năng lượng và tăng thời gian hoạt động của thiết bị.
Bộ chuyển đổi không khoảng trống giúp đơn
giản hóa quy trình làm sạch
Kiểu kết nối đơn giản thông qua bộ chuyển đổi không
khoảng trống giúp làm sạch điểm đo dễ dàng và
nhanh chóng. Bộ chuyển đổi được hàn vào thành
ống để tạo thành một phần gắn liền của ống, loại bỏ
những không gian chết khó làm sạch.
Tất cả trong một – đáng tin cậy và chính xác
Phạm vi nhiệt độ và cơ học cao giúp thời gian hoạt
động của thiết bị cao hơn và độ chính xác liên tục.
Được cung cấp chứng chỉ nhà máy theo tiêu chuẩn,
có thể sử dụng cảm biến TA16 ngay lập tức.
Kích thước
Ví dụ TA1602

109

Dữ liệu kỹ thuật chung
[V DC]

18...32

Nhiệt độ xung quanh

Điện áp hoạt động

[°C]

-25...80

Phạm vi đo nhiệt độ tối đa

[°C]

-50...200

Phạm vi đo nhiệt độ được
thiết lập trước

[°C]

Tín hiệu phân giải tương tự	

0...200

[K]

0,04

[K]
[K]

± 0,3
± 0,3 +
(± 0,1 % theo % khoảng
thời gian đo theo tỷ lệ)

Độ chính xác thông qua
IO-Link
Đầu ra tương tự	
Hằng số nhiệt độ (theo % khoảng
thời gian cho mỗi 10 K)
Cấp bảo vệ / cấp độ bảo vệ

< 0,1
IP 67, IP 69K, III

Phụ kiện
Loại

Mô tả

Mã đặt
hàng

Bộ chuyển đổi
D3/ZERO VOID/R=19/T=1,25

E38827

D3/ZERO VOID/R=19/T=1,50

E38828

D3/ZERO VOID/R=19/T=2,00

E38829

D3/ZERO VOID/FLAT/T=1,25

E38830

3

15

19
M12x1

Chúng tôi có quyền thực hiện các thay đổi kỹ thuật mà không thông báo trước. · 05.2021

29
63,3

LED 2 x 180°

1) Ren trong G 1/8

13 1

Công nghệ kết nối
Ổ cắm, M12, 4 chấu
5 m, xám, cáp MPPE

EVF001

Ổ cắm, M12, 4 chấu
5 m, xám, cáp MPPE

EVF004

Để biết thêm chi tiết kỹ thuật vui lòng truy cập: ifm.com
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Cảm biến quy trình

Kỹ thuật số kết hợp
analog: Tích hợp cảm
biến IO-Link hiện đại
theo cách analog
Bộ chuyển đổi IO-Link

Chuyển đổi các giá trị quy
trình IO-Link thành hai tín
hiệu analog 4...20 mA
Lý tưởng đối với cảm biến
IO-Link có nhiều giá trị quy
trình
Cắm và chạy: không cần
thiết lập thông số
Chịu được các chất tẩy rửa, lý
tưởng để sử dụng trong các
khu vực cần đảm bảo vệ sinh
Dễ dàng cài đặt trực tiếp trên
cảm biến hoặc trong đường
kết nối

Nguyên tắc vận hành
Cảm biến IO-Link thường cung cấp nhiều giá trị đo được cùng một thời
điểm, ví dụ: cảm biến độ dẫn điện có tính năng đo nhiệt độ tích hợp. Để
cho phép các cảm biến này kết nối với các hệ thống điều khiển hiện có,
bộ chuyển đổi này sẽ chuyển đổi hai giá trị kỹ thuật số đo được thành
hai tín hiệu analog (4...20 mA). Do đó, phần cứng của hệ thống đã sẵn
sàng cho quá trình số hóa trong tương lai. Bộ chuyển đổi có thể được
sử dụng trực tiếp mà không cần chọn tham số. Tuy nhiên, nếu cần, bộ
chuyển đổi cũng có thể chọn tham số thông qua IO-Link, ví dụ: để chia
tỷ lệ giá trị analog.
Vệ sinh
Chất liệu vỏ bọc đặc biệt cũng như hạng bảo vệ cao IP 67 / IP 69K cho
phép sử dụng trong ngành thực phẩm ngay cả với các chất tẩy rửa áp
suất cao và chất tẩy rửa mạnh.
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Loại

Số lượng
ngõ ra analog

Độ chính xác
ngõ ra analog

Cấp bảo vệ

Mã đặt
hàng

2

± 0,25 %

IP 67 / IP 69K

EIO104

Nguyên tắc vận hành:
1 IO-Link chuyển đổi sang 2 ngõ ra analog
Với bộ chuyển đổi nhỏ gọn này, các cảm biến IO-Link
hiện đại cung cấp không chỉ là giá trị quy trình có thể
được kết nối với các hệ thống điều khiển hiện có và
chỉ được trang bị ngõ vào analog.

Bộ chuyển đổi này chỉ hoạt động khi kết hợp với
các cảm biến ifm được chỉ định thích hợp
Kiểu cảm biến

Giá trị quy trình
qua IO-Link

Cảm biến mức
LT

Nhiều giá trị đo được qua IO-Link
Sau đây là bộ chọn lọc nhỏ các cảm biến ifm mà
đầu xuất ra không chỉ là giá trị quy trình thông qua
IO-Link.

mức, nhiệt độ

Thiết bị đo lưu lượng
SD

Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các cảm
biến được chỉ định tại ifm.com.

lưu lượng, nhiệt độ,
áp suất

Cảm biến áp suất
PM15

áp suất, nhiệt độ

Cảm biến nhiệt độ
TCC

2 x nhiệt độ

Cảm biến độ dẫn điện
LDL

độ dẫn điện, nhiệt độ

Cảm biến laser
OGD

1

1

2x 4...20 mA

Chúng tôi có quyền thực hiện các thay đổi kỹ thuật mà không thông báo trước. · 02.2022

1

2

2

3

3

DP2200
1x 4...20 mA
DP1222
2 x 0...10 V

DP1213
2 x 4...20 mA
DP1223
2 x 0...10 V

EIO104*

4

giá trị khoảng cách,
độ phản xạ

5

4

5

4

* Bộ chuyển đổi này chỉ hoạt động khi kết hợp với các cảm biến
ifm được chỉ định thích hợp
1) PLC
2) Fieldbus
3) IO-Link Master IP 67
4) Cảm biến có IO-Link
5) Cảm biến không có IO-Link

Để biết thêm chi tiết kỹ thuật vui lòng truy cập: ifm.com
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Truyền thông công nghiệp

Mô đun nút nhấn có
đèn giao diện AS-i
kèm đầu nối M12
Mô đun I/O giao diện AS-Interface

2 nút nhấn và 2 ngõ ra đèn
LED
Các nút ấn có điểm áp lực
nhấn chạm để bảo vệ tránh
vô tình kích hoạt.
Vỏ bọc thép không gỉ cứng
cáp với cấp bảo vệ cao
Lắp đặt nhanh và linh hoạt
Mô đun được cấp nguồn trực
tiếp từ giao diện AS-Interface

Mạnh mẽ cho ứng dụng tại hiện trường
Nhờ vỏ bọc cải tiến mới, ifm cung cấp hai mô đun nút nhấn có đèn mới.
Mỗi mô đun có hai nút nhấn và 2 ngõ ra đèn LED. Cấp bảo vệ cao có
nghĩa là các mô đun có thể được sử dụng tại hiện trường, tức là gần với
quy trình. Không còn khoảng cách xa giữa các cảm biến/bộ truyền động
và tủ điều khiển.
Hiệu suất tại hiện trường
Công nghệ kết nối M12 có độ tin cậy và tính linh hoạt cao khi lắp đặt.
Cả hai mô-đun đều được kết nối riêng qua giao diện AS-I; không cần
thêm nguồn điện áp 24 V. Mô đun được lắp đặt thông qua các lỗ khoan
M4 có sẵn.
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Thiết kế

Yếu tố hoạt động

Đèn báo

Ngõ ra

Mã đặt
hàng

2 nút nhấn

2 đèn LED, trắng / xanh dương

2 x NO

AC2380

2 nút nhấn

2 đèn LED, đỏ / xanh lá

1 x NC / 1 x NO

AC2381

Mô đun nút nhấn có đèn, giao diện AS-i

Thiết lập
Mô đun giao diện As-i được định địa chỉ thông qua
đầu cắm M12 trước. Mô đun có thể kết được kết nối
với bộ định địa chỉ sử dụng cáp kết nối chuẩn.
Chẩn đoán
Đèn LED báo lỗi trên đầu nối M12 đảm bảo xác định
lỗi dễ dàng, chẳng hạn như phát hiện lỗi kết nối.

Dữ liệu kỹ thuật chung
Điện áp hoạt động
Tổng mức tiêu thụ
dòng điện
Nguồn cảm biến
ngõ vào / ngõ ra

[V DC]

26,5...31,6
< 80

[mA]

từ giao diện AS-i

[V DC]

Chế độ định địa chỉ mở rộng

có

Thông số AS-i

2,11 + 3,0

Nhiệt độ xung quanh

[°C]

-25…70

Cấp bảo vệ

IP 67 / IP 69K

Phụ kiện
Thiết kế

Mô tả

Mã đặt
hàng

Đầu nối cách điện FC,
ổ cắm M12, IP 68 / IP 69K,
thép không gỉ cao cấp

E75354

Đầu nối cách điện FC,
ổ cắm M12, IP 67,
đai ốc thép không gỉ

E70471
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Công nghệ kết nối
Thiết kế

Mô tả

Mã đặt
hàng

Cáp kết nối,
M12, 1m, xám,
Cáp MPPE, 4 x 1.00 mm²

EVF492

Cáp kết nối,
M12, 2m, xám,
Cáp MPPE, 4 x 1.00 mm²

EVF493

Để biết thêm chi tiết kỹ thuật vui lòng truy cập: ifm.com
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Truyền thông công nghiệp

Truyền liên tục tín
hiệu cảm biến kỹ
thuật số qua fieldbus
Mô đun Ethernet cho PROFINET,
EtherNet/IP và Modbus TCP

Mô đun ngõ vào số cho
PROFINET, EtherNet/IP và
Modbus TCP
Việc kết nối trực tiếp với cảm
biến sẽ giúp đơn giản hóa cấu
trúc mạng
Chức năng bộ đếm tích hợp
cho các ứng dụng bộ đếm tần
số cao
Vỏ bọc chắc chắn phù hợp để
sử dụng trong các môi trường
có yêu cầu vệ sinh xả rửa

Mô đun Ethernet cho ứng dụng tại hiện trường
Mô đun DI phân tán đóng vai trò như cổng kết nối giữa cảm biến nhị
phân và fieldbus. Điều này có nghĩa là tín hiệu chuyển mạch nhị phân
trong phạm vi có thể truyền trực tiếp qua fieldbus. Không cần thêm hệ
thống truyền dẫn nào trong cấu trúc liên kết fieldbus.
Mạnh mẽ và kín nước lâu dài
Mô đun ifm là sự lựa chọn hoàn hảo, ngay cả trong môi trường khắc
nghiệt nhất: Vật liệu và phương pháp sản xuất đồng nhất với cáp nối ifm
của dòng sản phẩm EVC và EVF đã qua thử nghiệm và kiểm tra.
Công nghệ ecolink đảm bảo các kết nối M12 của cáp kết nối có khả
năng chống xâm nhập nước lâu dài và đáng tin cậy.
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Sản phẩm

Công nghệ kết nối

Loại

Mô tả

Mã đặt hàng
Chất làm
mát

Loại

Mô tả

Mã đặt hàng

Thực
phẩm

Chất làm
mát

Mô đun Ethernet 2 x 8 ngõ vào kỹ thuật số

Cáp Ethernet (fieldbus)

StandardLine
PROFINET

AL4002

AL4003

StandardLine
EtherNet/IP

AL4022

AL4023

StandardLine
Modbus TCP

AL4042

AL4043

PerformanceLine
PROFINET

AL4102

PerformanceLine
EtherNet/IP
PerformanceLine
Modbus TCP

RJ45 - M12

0,5 m

EVC924

EVF549

2m

EVC926

EVF551

5m

EVC927

EVF552

10 m

EVC928

EVF553

Cáp kết nối, mã A (nguồn điện)

M12 - mở

AL4103

2 m; 1 mm2

EVC706

EVF480

AL4122

AL4123

mm2

EVC707

EVF481

10 m; 1 mm2

EVC708

EVF482

AL4142

AL4143

Cáp kết nối, mã L (nguồn điện)

5 m; 1

M12 - mở

mm2

E12641

EVF611

Những ưu điểm và lợi ích cho khách hàng

5 m; 2,5 mm2

E12642

EVF612

• Mở rộng dòng IO-Link master với các mô đun ngõ
vào kỹ thuật số
Mô đun Ethernet là sự bổ sung hoàn hảo cho dòng
IO-Link master của ifm. Chúng có cùng thiết kế, cấu
hình cổng và kết nối M12 chuẩn hóa.

10 m; 2,5 mm2

E12643

EVF613

2 m; 2,5

M12 - M12

Cáp nối (cảm biến)
mm2

EVC012

EVF492

2 m; 0,34 mm2

EVC013

EVF493

5 m; 0,34 mm2

EVC014

EVF494

10 m; 0,34 mm2

EVC108

EVF495

1 m; 0,34

• Chức năng bộ đếm tích hợp cho các ứng dụng bộ
đếm tần số cao
Xung cảm biến được đếm trong phạm vi mô đun và
được truyền theo chu kỳ đến PLC dưới dạng gói bộ
đếm. Điều này đảm bảo việc đếm chính xác và không
bị ảnh hưởng bởi thời gian chu kỳ của PLC.

Phụ kiện
Loại

• Nguồn điện áp mạnh mẽ
Các mô đun cung cấp đầu nối M12 mã A với 1 x 4 A
và đầu nối M12 mã L với 2 x 16 A bao gồm chức năng
kết nối vòng lặp thông qua master (daisy chain) cho
nguồn điện áp.

Mô tả

Mã đặt hàng
Chất làm
mát

Thực
phẩm

–

E12542

E73004

–

Đầu bảo vệ
Đầu bảo vệ thép không
gỉ, 4 chiếc
Đầu bảo vệ
PA, 10 chiếc
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Thực
phẩm

Dữ liệu kỹ thuật khác
Mô đun Ethernet (DI)

AL4002
AL4022
AL4042

AL4003
AL4023
AL4043

AL4102
AL4122
AL4142

StandardLine
Điện áp hoạt động
Mức tiêu thụ dòng điện
Nguồn cảm biến (US)
Tổng định mức dòng

[V DC]

PerformanceLine
20...30

[mA]

200...3900

[A]

3,6

Số ngõ vào số

2 x 8; (kiểu 2 đến IEC 61131-2)

Nguồn cấp điện áp daisy chain
Kết nối nguồn cấp điện áp

AL4103
AL4123
AL4143

No

Có

M12, mã A

M12, mã L

Cấp bảo vệ

IP 65, IP 66, IP 67

IP 65, IP 66, IP 67,
IP 69K

IP 65, IP 66, IP 67

IP 65, IP 66, IP 67,
IP 69K

Vật liệu vỏ bọc

Polyamide; ổ cắm:
Đồng mạ niken

Polyamide; ổ cắm:
thép không gỉ

Polyamide; ổ cắm:
Đồng mạ niken

Polyamide; ổ cắm:
thép không gỉ

Để biết thêm chi tiết kỹ thuật vui lòng truy cập: ifm.com
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IO-Link

IO-Link master mạnh
mẽ cho ứng dụng
công nghiệp
IO-Link master
PerformanceLine Coolant

IO-Link master 4 cổng và 8
cổng cho sử dụng tại hiện
trường
Nguồn Daisy-chain với công
nghệ kết nối M12 mã L được
chuẩn hóa, tối đa 2 x 16 A
Kết nối các thiết bị truyền
động lên đến 2 A
Đo dòng điện và giới hạn
dòng điện có thể cấu hình
cho mỗi cổng
IO-Link master và thiết bị có
thể đặt cấu hình qua phần
mềm moneo|configure

Mô đun fieldbus mạnh mẽ với kết nối fail-safe
IO-Link master phân tán được sử dụng như là trạm kết nối giữa các cảm
biến IO-Link thông minh và fieldbus. Đây là sự lựa chọn hoàn hảo, ngay
cả trong những môi trường khắc nghiệt nhất: Vật liệu và phương pháp sản
xuất đồng nhất với cáp nối ifm của sê-ri sản phẩm EVC đã qua thử nghiệm
và kiểm tra. Công nghệ ecolink đảm bảo các kết nối M12 của cáp kết nối có
khả năng chống xâm nhập nước lâu dài và đáng tin cậy.

Cáp mã L cho dòng điện cao
Được sử dụng để cung cấp nguồn điện cao hơn đến IO-Link master
Performanceline mới của ifm trong các ứng dụng có yêu cầu khắt khe. Đầu
nối nguồn M12 mã L ngày càng có uy tín trên thị trường và là giải pháp hoàn
hảo để cung cấp nguồn đến các mô-đun này. Đầu nối này cho phép truyền
tải dòng điện cao với độ sụt giảm điện áp thấp. ifm cung cấp cáp kết nối và
dây nối phù hợp hoàn hảo với đầu nối này.
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Những ưu điểm và lợi ích cho khách hàng

Sản phẩm

16 amp trên một đầu nối M12

IO-Link master được cấp nguồn qua đầu nối M12 mã
L được chuẩn hóa. Công nghệ kết nối này với cáp
5 x 2,5 mm2 có thể sử dụng để cung cấp cho cảm biến
và bộ truyền động dòng điện lên đến16 A. Năng lượng
có thể được kết nối vòng lặp thông qua master
(daisy-chain).

Loại

Mô tả

IO-Link master PerformanceLine Coolant
Profinet 4 cổng

AL1400

EtherNet/IP 4 cổng

AL1420

EtherCat 4 cổng

AL1430

Profinet 8 cổng

AL1402

EtherNet/IP 8 cổng

AL1422

EtherCat 8 cổng

AL1432

Kết nối bộ truyền động 2 A với thiết bị tiêu thụ
dòng cao

Chế độ đầu ra kỹ thuật số có thể tùy chọn thiết lập cho
chân 2 của cổng B. Do đó, van điện từ lớn và bộ truyền
động có thể đóng ngắt với dòng điện lên đến 2 A.

Giám sát năng lượng

Dòng điện cho mỗi cổng có thể giới hạn và có thể được
thiết lập trong PLC. Hơn nữa, các giá trị điện áp và dòng
điện của mỗi cổng có thể đo được. Điều này giúp dễ
dàng xác định năng lượng cần thiết cho thiết bị lắp đặt
và để truyền giá trị lên hệ thống ERP để phân tích.

Thông số kỹ thuật
IO-Link master
Chất làm mát PerformanceLine

Cấu hình cảm biến với moneo|configure SA

Phần mềm trực quan tìm tất cả IO-Link master trong
mạng và đưa ra bức tranh tổng quan về toàn bộ nhà
máy. Ngoài ra, tất cả cảm biến đã kết nối đều được chỉ
báo với các thông số tương ứng. Điều này nghĩa là có
thể cài đặt thông số cho tất cả cảm biến trong hệ thống
từ một điểm trung tâm.

Công nghệ kết nối
Loại

Mô tả

Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi kỹ thuật mà không thông báo trước. · 11.2022

0,5 m

EVC924

EVC904

2m

EVC926

EVC906

5m

EVC927

EVC907

10 m

EVC928

EVC908

M12 - mở

M12 - M12

2m

E12641

E12654

Giắc cắm M12, cáp kết nối 2,5 mm2,
mã L (nguồn điện)

Cáp kết nối M12, 0,34

5m

E12642

E12655

10 m

E12643

E12656

20 m

E12644

E12657

mm2

(cảm biến)

1m

–

EVC042

2m

–

EVC043

5m

–

EVC044

10 m

–

EVC493

Có thể đi dây
Đầu nối M12
Mã L, (nguồn)

–

E12673

Ổ cắm M12
Mã L (nguồn)

–

E12672

AL1400
AL1420
AL1430

AL1402
AL1422
AL1432

[A]
[A]

8
2
(có thể điều chỉnh: 0...2;
cài đặt gốc: 2)

Nguồn cảm biến US
Tổng định mức dòng
Định mức dòng cho mỗi cổng

[A]
[A]

3,6
2
(có thể điều chỉnh: 0...2;
cài đặt gốc: 0,45)

Mã đặt hàng

RJ45 - M12 M12 - M12

Mã đặt hàng

Nguồn bộ truyền động UA
Tổng định mức dòng
Định mức dòng cho mỗi cổng

4 cổng B

4 cổng A
4 cổng B

4

4+8

Số ngõ ra nhị phân
(IO-Link ở chế độ SIO)

4+4

4+8

Cấp bảo vệ

IP 65, IP 66, IP 67

Số lượng cổng IO-Link
Cáp Ethernet (fieldbus)

Mã đặt
hàng

Số ngõ vào nhị phân
(IO-Link trong chế độ SIO)

Polyamide;
ổ cắm:
Đồng mạ niken

Vật liệu vỏ bọc

Phụ kiện
Loại

Mô tả

Mã đặt
hàng

Giấy phépmoneo|configure SA
(Độc lập), phần mềm để thiết lập thông
số online và offline cho các thiết bị
IO-Link, bao gồm bảo dưỡng và hỗ trợ
đến cuối năm sau

QMP010

Chất làm mát,
đầu bảo vệ M12
(10 cái)

E73004

Để biết thêm chi tiết kỹ thuật vui lòng truy cập: ifm.com
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IO-Link

IO-Link master hiệu
quả cho ngành thực
phẩm
IO-Link master
PerformanceLine Food

IO-Link master 4 và 8 cổng với
cáp nguồn mã L phù hợp theo
chuẩn IP 69K
Nguồn Daisy-chain với công
nghệ kết nối M12 mã L được
chuẩn hóa, tối đa 2 x 16 A
Cho các bộ truyền động lên
đến 2 A
Đo dòng điện và giới hạn
dòng điện có thể cấu hình
cho mỗi cổng
IO-Link master và thiết bị có
thể đặt cấu hình qua phần
mềm moneo|configure

Mô đun fieldbus mạnh mẽ với kết nối fail-safe
IO-Link master phân tán đóng vai trò như cổng kết nối giữa các cảm
biến IO-Link thông minh và fieldbus. Đây là sự lựa chọn hoàn hảo, ngay
cả trong những môi trường khắc nghiệt nhất: Vật liệu và phương pháp
sản xuất đồng nhất với cáp nối ifm của sê-ri sản phẩm EVF đã qua thử
nghiệm và kiểm tra. Công nghệ ecolink đảm bảo các kết nối M12 của
cáp kết nối có khả năng chống xâm nhập nước lâu dài và đáng tin cậy.
Cáp mã L cho dòng điện cao
Được sử dụng để cung cấp nguồn điện cao hơn đến IO-Link master
Performanceline mới của ifm trong các ứng dụng yêu cầu khắt khe. Đầu
nối nguồn M12 mã L ngày càng có uy tín trên thị trường và là giải pháp
hoàn hảo để cung cấp nguồn đến các mô-đun này. Đầu nối này cho
phép truyền tải dòng điện cao với độ sụt giảm điện áp thấp. ifm cung cấp
cáp kết nối và dây nối phù hợp một cách hoàn hảo với đầu nối này.
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Những ưu điểm và lợi ích cho khách hàng

Loại

• Mã L cho ngành thực phẩm
Lần đầu tiên, ifm cung cấp IO-Link master có khả
năng tải dòng cao với vật liệu vỏ đặc biệt và cấp
bảo vệ cao cho ngành thực phẩm.

• Giám sát năng lượng
Dòng điện cho mỗi cổng có thể giới hạn và có thể
được thiết lập trong PLC. Hơn nữa, các giá trị điện
áp và dòng điện của mỗi cổng có thể đo được.
Điều này giúp dễ dàng xác định năng lượng cần
thiết cho thiết bị lắp đặt và để truyền giá trị lên hệ
thống ERP để phân tích.
• Cấu hình cảm biến với moneo|configure SA
Phần mềm trực quan tìm tất cả IO-Link master
trong mạng và đưa ra bức tranh tổng quan về toàn
bộ nhà máy. Ngoài ra, tất cả cảm biến đã kết nối
đều được chỉ báo với các thông số tương ứng.
Điều này nghĩa là có thể cài đặt thông số cho tất cả
cảm biến trong hệ thống từ một điểm trung tâm.

Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi kỹ thuật mà không thông báo trước. · 11.2022

Phụ kiện
Loại

Mô tả

Mã đặt
hàng

moneo|configure SA
Giấy phép (độc lập), phần mềm thiết
lập thông số trực tuyến và ngoại tuyến
cho các thiết bị IO-Link, bao gồm bảo
dưỡng và hỗ trợ đến cuối năm sau

QMP010

Đầu bảo vệ M12
4 đầu, thép không gỉ cao cấp

E12542

Mã đặt
hàng

IO-Link master dòng PerformanceLine cho Thực phẩm

• 16 amp trên một đầu nối M12
IO-Link master được cấp nguồn qua đầu nối M12
mã L được chuẩn hóa. Công nghệ kết nối với cáp
5 x 2,5 mm² này có thể được sử dụng cho dòng
16A (US) (nguồn cấp cho cảm biến) và 16A (UA)
(nguồn cấp cho bộ truyền động). Năng lượng có
thể được kết nối vòng lặp thông qua thiết bị chính
(daisy-chain).
• Kết nối bộ truyền động 2A với thiết bị tiêu thụ
dòng cao
Chế độ đầu ra kỹ thuật số có thể tùy chọn thiết lập
cho chân 2 của cổng B. Do đó, van điện từ lớn và
bộ truyền động có thể được đóng ngắt với dòng
điện lên đến 2 A. Chân 2 được cấp nguồn từ điện
áp bộ truyền động UA.

Mô tả

PROFINET 4 cổng B

AL1401

EtherNet/IP 4 cổng B

AL1421

EtherCat 4 cổng B

AL1431

PROFINET
4 cổng A/4 cổng B

AL1403

EtherNet/IP
4 cổng A / 4 cổng B

AL1423

EtherCAT
4 cổng A/4 cổng B

AL1433

Thông số kỹ thuật

AL1401
AL1421
AL1431

AL1403
AL1423
AL1433

Nguồn bộ truyền động UA
Tổng định mức dòng
Định mức dòng cho mỗi cổng

[A]
[A]

8
2
(có thể điều chỉnh: 0...2;
cài đặt gốc: 2)

Nguồn cảm biến US
Tổng định mức dòng
Định mức dòng cho mỗi cổng

[A]
[A]

3,6
2
(có thể điều chỉnh: 0...2;
cài đặt gốc: 0,45)

Số ngõ vào nhị phân (IO-Link trong
chế độ SIO)

4

4+8

Số ngõ ra nhị phân
(IO-Link ở chế độ SIO)

4+4

4+8

Cấp bảo vệ

IP 65, IP 67, IP 69K

Vật liệu vỏ bọc

PA xám;
ổ cắm: thép không gỉ
(316L / 1.4404)

Công nghệ kết nối
Loại

Mô tả

RJ45 - M12 M12 - M12

Cáp Ethernet (fieldbus)
0,5 m

EVF549

EVF529

2m

EVF551

EVF531

5m

EVF552

EVF532

10 m

EVF553

EVF533

M12 - mở

M12 - M12

–

EVF622

2m

EVF611

EVF624

5m

EVF612

EVF625

10 m

EVF613

EVF626

0,5 m

–

EVF042

2m

–

EVF043

5m

–

EVF044

10 m

–

EVF045

Cáp kết nối M12, 2,5 mm2, mã L
(nguồn điện)
0,5 m

Cáp kết nối M12, 0,34

Mã đặt hàng

mm2

(cảm biến)

Để biết thêm chi tiết kỹ thuật vui lòng truy cập: ifm.com
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IO-Link

Bộ chuyển đổi thanh
ray DIN cho mô đun
fieldbus IO-Link
Phụ kiện IO-Link

Chuyển IO-Link master, bộ
chuyển mạch Ethernet và mô
đun I/O sang thanh ray DIN
Bộ gắn lắp hoàn chỉnh cho
nhiều kích cỡ mô đun khác
nhau
Gắn lắp đơn giản, nhanh và
chống rung chấn
Thiết kế vững chắc để sử dụng
trong môi trường khắc nghiệt
Để lắp trực tiếp trên máy hoặc
trong tủ điều khiển

Linh hoạt
Cho dù gắn trực tiếp trên máy hay trong tủ điều khiển, từ nay, IO-Link
master và mô đun có thể được gắn nhanh và an toàn trên thanh ray
DIN. Hơn nữa, bộ chuyển đổi còn cung cấp một giải pháp nhanh chóng
cho việc chuyển đổi hoặc nâng cấp mô đun.
Khả năng tương thích
Bộ chuyển đổi thanh ray DIN được cung cấp ở hai kích cỡ. Ví dụ, phiên
bản nhỏ được thiết kế cho IO-Link master 4 cổng, trong khi bộ chuyển
đổi lớn hơn hỗ trợ IO-Link master 4 cổng và 8 cổng.
Ngoài ra, bộ chuyển đổi thanh ray DIN cũng có thể được sử dụng cho
mô đun IO-Link, bộ chuyển mạch Ethernet, mô đun I/O Ethernet và hộp
chia cổng thụ động.

38

Loại

Mô tả

cho mô đun trường
6 hàng và 4 hàng

cho mô đun trường 4
hàng và 3 hàng

Trọng
lượng
[g]

Kích thước

74

65

Giao diện

Vật liệu

Mã đặt
hàng

208 x 60 x 19

TS 35
theo
IEC/EN 60715

Bộ chuyển đổi:
PC/ABS;
ren cấy: thép không
gỉ (316Ti/1.4404)

2 x M5 x 25

E78002

152 x 60 x 19

TS 35
theo
IEC/EN 60715

Bộ chuyển đổi:
PC/ABS;
chèn ren: thép không
gỉ (316Ti/1.4404)

2 x M5 x 25

E78000

[mm]

Bộ chuyển đổi thanh ray DIN đặc biệt phù hợp
với các mô đun sau:
IO-Link master dành cho tự động hóa và mạng
CNTT
Các mô đun IO-Link master phân tán đóng vai trò
như cổng kết nối giữa các cảm biến IO-Link thông
minh và fieldbus. Bên cạnh đó, thông tin quan trọng
của các cảm biến thông minh có thể chuyển đồng
thời đến mạng CNTT. Với một cổng Ethernet IoT
riêng biệt, mạng CNTT có thể được thiết lập hoàn
toàn tách biệt với mạng tự động hóa. Thông tin cảm
biến được chuyển vào mạng CNTT thông qua giao
diện JSON TCP/IP đã được thiết lập.
Mô đun I/O Ethernet
Mô đun DI phân tán đóng vai trò như cổng kết nối
giữa cảm biến nhị phân và fieldbus. Điều này có
nghĩa là tín hiệu chuyển mạch nhị phân trong phạm
vi có thể truyền trực tiếp qua fieldbus.
Bộ chuyển mạch Ethernet
Mô đun phân tán đóng vai trò như nút mạng giữa
các cổng tham gia trong phạm vi. Mô đun được kết
nối trực tiếp thông qua cáp kết nối M12 mạnh mẽ và
đáng tin cậy.

Chúng tôi có quyền thực hiện các thay đổi kỹ thuật mà không thông báo trước. · 04.2022

Hạng mục
cung cấp

Mô đun IO-Link
Các mô đun IO-Link này cho phép kết nối các cảm
biến số và analog thông thường cũng như bộ truyền
động số vào IO-Link. Vì mục đích này, chúng tôi cung
cấp các mô đun với các cổng có cấu hình cố định
hoặc khách hàng có thể tự định cấu hình. Khả năng
độc đáo này nhằm kết hợp tự do giữa cổng analog
và cổng số trong một mô đun giúp tiết kiệm chi phí.
Bạn chỉ cần một cổng IO-Link trên IO-Link master.

Loại

Mô tả

Mã đặt hàng
Chất làm
mát

Thực
phẩm

PROFINET + IoT 8 cổng

AL1302

AL1303

EtherNet/IP + IoT 8 cổng

AL1322

AL1323

EtherCat + IoT 8 cổng

AL1332

AL1333

Modbus TCP + IoT 8 cổng

AL1342

AL1343

IoT chỉ 8 cổng

AL1352

AL1353

POWERLINK + IoT 8 cổng

AL1372

AL1373

PROFINET 16DI

AL4002

AL4003

EtherNet/IP 16DI

AL4022

AL4023

StandardLine IIoT (TCP/IP),
EtherNet/IP, Modbus TCP

AL3050

AL3051

StandardLine PROFINET
CC-A

AL3000

AL3001

PerformanceLine IIoT
(TCP/IP), EtherNet/IP,
Modbus TCP

AL3150

AL3151

PerformanceLine PROFINET CC-A

AL3100

AL3101

Powerline nhiều cổng /
StandardLine với nguồn
AUX

AL2605

AL2205

StandardLine với nguồn
Cổng A

AL2301

AL2201

StandardLine mô đun đầu
vào số 6 cổng

AL2340

AL2240

IO-Link master

Mô đun I/O Ethernet

Bộ chuyển mạch Ethernet

Mô đun IO-Link

Để biết thêm chi tiết kỹ thuật vui lòng truy cập: ifm.com
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Hệ thống nhận dạng

Hoạt động tốt trong
mọi điều kiện: Hệ thống
nhận dạng UHF cho môi
trường khắc nghiệt
RFID UHF

Ăng-ten, bộ ước lượng và bộ
chuyển mạch, tất cả trong một
thiết bị, giúp giảm thời gian
lắp đặt
Đọc đến 16 thẻ ở khoảng cách
tối đa 3 mét
Có thể lắp đặt trong môi
trường kim loại hoặc ẩm ướt
Giao diện Fieldbus, ngõ vào/
ngõ ra số và IO-Link để giảm
độ phức tạp khi nối dây

Hiện hỗ trợ cả IO-Link
Quá trình số hóa và các yêu cầu theo sau cho các giải pháp nhận dạng
công nghiệp đang gia tăng liên tục. Đây là lý do tại sao ifm cung cấp các
thiết bị RFID UHF nhỏ gọn hiệu suất cao không chỉ với các giao diện
fieldbus cổ điển và IoT, mà giờ đây còn hỗ trợ cả IO-Link.
Truyền dữ liệu qua mạng, điều khiển trực tiếp bộ truyền động
Hệ thống RFID là một giải pháp tuyệt vời cho việc theo dõi sản phẩm
trong hoạt động kho hàng. Với các giải pháp IoT hoặc IO-Link RFID UHF,
việc theo dõi và truy vết có thể được thực hiện theo cách còn hợp lý
hơn, chẳng hạn như nhờ cài đặt thông số đơn giản và trực quan hóa ifm
moneo Configure.
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Ưu điểm của giải pháp UHF RFID của ifm:
Biến thể DTE với giao diện Fieldbus
Hệ thống ước lượng DTE có một máy chủ web tích
hợp để thiết lập thiết bị cũng như dữ liệu giám sát và
chẩn đoán khi được tích hợp vào đám mây. Nhờ giao
diện của chúng, các biến thể DTE rất lý tưởng để kết
nối trực tiếp với máy tính, máy tính công nghiệp hoặc
PLC. Tín hiệu cũng có thể được nối vòng lặp thông
qua giao diện Fieldbus bổ sung, giúp giảm độ phức
tạp của hệ thống dây ở cấp độ hiện trường.
Ngoài ra, các thiết bị còn có đầu vào và đầu ra kỹ
thuật số. Các chức năng lôgic tích hợp có thể được
sử dụng để xử lý trước dữ liệu, chẳng hạn như để
điều khiển trực tiếp đèn tín hiệu phù hợp với tình
huống.
Các thiết bị có lõi IoT cung cấp dữ liệu, sự kiện và
dịch vụ nâng cao thông qua các giao thức chung như
HTTP, MQTT và JSON.
Biến thể DTI với IO-Link
IO-Link cho phép cài đặt thông số đặc biệt đơn giản
và lắp đặt nhanh chóng. Để có độ linh hoạt tối đa,
các chế độ hoạt động có thể điều chỉnh theo ứng
dụng bất kỳ lúc nào. Các thông số ăng ten và dữ
liệu chẩn đoán toàn diện có thể được gọi ra và hiển
thị trực quan thông qua phần mềm moneo. Nhờ đó,
mang lại sự thông suốt tối đa.

Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi kỹ thuật mà không thông báo trước. · 11.2022

Ứng dụng
Nhờ phạm vi lên đến 3m, các hệ thống này rất lý
tưởng cho các ứng dụng theo dõi và truy vết. Ví dụ,
ngõ ra kỹ thuật số có thể được sử dụng để nhận
dạng phương tiện và mở cổng - mà không cần nỗ lực
lập trình hoặc trì hoãn. Trong hoạt động kho hàng,
hệ thống có thể được sử dụng để theo dõi sản phẩm
một cách liền mạch.
Có thể đọc đồng thời đến 16 thẻ.

Hệ thống RFID UHF nhỏ gọn
Loại

Mô tả

Mã đặt
hàng

Giao diện PROFINET
865...868 MHz (ETSI)

DTE801

902...928 MHz (FCC)

DTE901

Giao diện EtherNet/IP
865...868 MHz (ETSI)

DTE802

902...928 MHz (FCC)

DTE902

Giao diện TCP/IP
865...868 MHz (ETSI)

DTE804

902...928 MHz (FCC)

DTE904

865...868 MHz (ETSI)

DTE805

902...928 MHz (FCC)

DTE905

920.5...924.5 MHz (Trung Quốc)

DTE915

916.8...920.4 MHz (Nhật Bản)

DTE965

902...928 MHz (FCC)

DTI901

IoT Core:

IO-Link

Sắp có chứng nhận của các quốc gia khác.
Phụ kiện gắn lắp
Giá đỡ gắn lắp, 1.4301
(thép không gỉ/ 304)

E80335

Tấm gắn lắp, 1.4301
(thép không gỉ/ 304)

E80336

Thanh gắn lắp, 1.4301
(thép không gỉ/ 304)

E80337

Lựa chọn thẻ RFID

Giải pháp RFID cho mở cổng tự động.

110 x 25 x 12,9 mm /
860...930 MHz, 512 bits

E80413

48 x 51 x 12,6 mm /
860...930 MHz, 512 bits

E80414

51 x 36,3 x 7,5 mm /
866...928 MHz, 512 bits

E80417

54 x 85,6 x 0,75 mm /
860...930 MHz, 192 bits

E80409

Để biết thêm chi tiết kỹ thuật vui lòng truy cập: ifm.com
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Hệ thống nhận dạng

Thiết bị đọc đa mã
giúp xác minh, phân
tích mã và văn bản
Nhận dạng quang học

Sử dụng đa năng cho kiểm soát
chất lượng và quy trình trong
sản xuất và hậu cần
Phát hiện và xác minh văn bản
cũng như mã
Hiệu suất cao nhờ khả năng thẩm
định nhanh một số mã và đoạn văn
bản khác nhau trong một hình ảnh
Khả năng phát hiện đáng tin
cậy ngay cả trong trường hợp
ánh sáng ngoại lai và các bề
mặt không thuận lợi
Dễ dàng cài đặt thông số
trên thiết bị hoặc thông qua
ifm Vision Assistant

Giải pháp chung cho sản xuất và hậu cần
Thiết bị đọc đa mã O2I phát hiện mã 1D và 2D cũng như các yếu tố văn
bản và phân tích chất lượng của chúng trong vòng vài mili giây. Số lượng
yếu tố được phát hiện không liên quan vì O2I có thể thẩm định một số mã
hoặc yếu tố văn bản cũng như sự kết hợp của chúng với chỉ một lần chụp
ảnh. Do đó, thiết bị đọc đa mã trở thành giải pháp phổ biến trong các quy
trình sản xuất và hậu cần, khi mã và thông tin văn bản cần phải được
kiểm tra để biết chất lượng hoặc được sử dụng để theo dõi sản phẩm.
Có thể thiết lập nhanh O2I cho các ứng dụng đơn giản trực tiếp trên
thiết bị. Có thể thực hiện dễ dàng nhiều tác vụ phức tạp nhờ trình hỗ trợ
ifm Vision Assistant đoạt giải thưởng.
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Tăng cường chất lượng sản phẩm và quy trình

Sản phẩm

Giúp các quy trình trở nên minh bạch
Biết rõ về những gì đang diễn ra, khi nào và ở đâu

Loại

Tối ưu hóa việc xử lý vật liệu
Cung cấp đủ vật liệu trong bước sản xuất chính xác

Mã đặt
hàng

Thiết bị đọc đa mã: Ethernet/IP, TCP/IP

Đảm bảo chất lượng
Phát hiện, xác thực và kiểm tra hiệu quả khả năng
đọc các dấu in văn bản liên quan nhờ chức năng neo.
Lên lịch giao hàng chính xác
Kiểm soát dựa trên dữ liệu đối với các luồng quy
trình đã định thời gian

Mô tả

Thấu kính tiêu chuẩn, đèn đỏ

O2I500

Thấu kính tiêu chuẩn, hồng ngoại

O2I501

Thấu kính góc rộng, đèn đỏ

O2I502

Thấu kính góc rộng, hồng ngoại

O2I503

Thấu kính tele, đèn đỏ

O2I504

Thấu kính tele, hồng ngoại

O2I505

Thiết bị đọc đa mã: PROFINET, TCP/ IP
Thấu kính tiêu chuẩn, đèn đỏ

O2I510

Thấu kính tiêu chuẩn, hồng ngoại

O2I511

Thấu kính góc rộng, đèn đỏ

O2I512

Thấu kính góc rộng, hồng ngoại

O2I513

Thấu kính tele, đèn đỏ

O2I514

Thấu kính tele, hồng ngoại

O2I515

Bộ gắn lắp cho thiết bị đọc đa mã

E2D500

Bộ gắn lắp cho đơn vị chiếu sáng

E2D501

Đơn vị chiếu sáng,
193 x 136 x 75 mm,
đèn đỏ, đèn lục lam,
đầu nối M12

O2D931

Đơn vị chiếu sáng,
256,8 x 197 x 106,7 mm,
đèn đỏ, đèn lục lam,
đầu nối M12

O2D933
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Phụ kiện

Công nghệ kết nối

Cấu hình qua ứng dụng điện thoại thông minh
Ứng dụng điện thoại thông minh (iOS, Android) có
sẵn để cấu hình cơ bản cho thiết bị. Ví dụ, người
dùng có thể sử dụng ứng dụng điện thoại thông
minh để xác định bộ khởi động hoặc địa chỉ IP.
Dựa trên các thiết lập này, mã Ma trận dữ liệu
được tạo trên màn hình của điện thoại thông
minh. Khi mã này được lưu giữ trong trường
quan sát của thiết bị đọc đa mã, cấu hình sẽ
tự động được chấp nhận.

Cáp nối chữ Y,
cáp bộ chuyển đổi cho O2I5xx,
cảm biến kích hoạt, cáp PUR 0,4 m

EVC847

Cáp nối chữ Y,
cáp bộ chuyển đổi cho đèn ngoài,
cáp PUR 0,4 m

EVC848

Để biết thêm chi tiết kỹ thuật vui lòng truy cập: ifm.com
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Hệ thống nhận dạng

Bộ hoàn chỉnh:
Phát hiện sản phẩm
đối với hàng hóa
ra vào
Giải pháp hệ thống Cổng Track & Trace

Phân bổ sản phẩm rõ ràng
cho hàng hóa ra vào
Tránh giao hàng sai nhờ
sự minh bạch của luồng
hàng hóa
Giao diện chuẩn theo
SAP / ERP
Gói ứng dụng dùng ngay
với cách cài đặt dễ dàng,
có hình ảnh
Với tính năng phát hiện
hướng và đo lường khối
lượng 3D tùy chọn

Hậu cần đơn giản
Giải pháp hoàn chỉnh cho hàng hóa ra vào bao gồm tất cả thành phần
RFID cần thiết để phát hiện sản phẩm tự động. Cảm biến tùy chọn cung
cấp khả năng xác định hướng chuyển động và thậm chí cả khối lượng
sản phẩm.
Các thiết bị tín hiệu quang học và âm thanh hỗ trợ quá trình này. Các
báo cáo và thông báo cảnh báo có thể được chuyển trực tiếp đến hệ
thống quản lý hàng hóa.
Dễ dàng mở rộng
Có thể bổ sung gói cơ bản với bộ kiểm soát biên (edgeController) trung
tâm bất kỳ lúc nào bằng các gói mở rộng cho tối đa 10 cổng.
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Mô tả

Khả năng mở rộng

Kích hoạt

Phát hiện
hướng

Mã đặt
hàng

Gói chính với Bộ kiểm
soát biên (edgeController)

Đối với 1 cổng, có thể mở rộng với tối đa 9 gói mở rộng
để kiểm soát 10 cổng cho mỗi gói chính

Cảm biến O3D

•

ZZ0814

Gói mở rộng cho
ZZ0814 hoặc ZZ0816

Yêu cầu 1 gói mở rộng cho mỗi cổng bổ sung

Cảm biến O3D

•

ZZ0815

Gói chính với Bộ kiểm
soát biên (edgeController)

Đối với 1 cổng, có thể mở rộng với tối đa 9 gói mở rộng
để kiểm soát 10 cổng cho mỗi gói chính

Cảm biến phản xạ
ngược laser

•

ZZ0816

Gói mở rộng cho
ZZ0814 hoặc ZZ0816

Cần 1 gói mở rộng cho mỗi cổng bổ sung

Cảm biến phản xạ
ngược laser

•

ZZ0817

Bộ kiểm soát biên cổng
qua UHF

Phụ kiện cho ZZ0814 và ZZ0816

Bộ kiểm soát biên
với phần mềm
RFID đã cài sẵn

–

ZZ1124

Tổng quan hệ thống
3D Sensor
O3D
ERP

Middle
ware

ZZ1124
edgeController

Switch
AL3050

RFID
DTE830
IO-Link
AL1122

Customer Network

Track & Trace Gate Master Package

Light barrier
OGP700
Signal lamp
DV2510

3D Sensor
O3D
Switch
AL3050

RFID
DTE830
IO-Link
AL1122
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Track & Trace Gate Extension Package

Light barrier
OGP700
Signal lamp
DV2510

Luồng hàng hóa minh bạch

Những ưu điểm khác

Với việc sử dụng tính năng kiểm tra hàng hóa ra vào
bằng công nghệ RFID thông minh, luồng hàng hóa
có thể hiển thị một cách minh bạch và được chuyển
đến hệ thống thông minh. Nhờ vậy, thời gian tải hàng
được tối ưu hóa đồng thời tránh sai sót và tiết kiệm
chi phí.

Cảm biến được nối mạng thông minh

Những ưu điểm của tính năng kiểm tra hàng
hóa ra vào
• Phân bổ rõ ràng sản phẩm đến hàng hóa ra vào.
• Tránh giao hàng sai thông qua sự thông suốt nhờ
sự minh bạch của luồng hàng hóa.
• Tránh sai sót và tiết kiệm chi phí.

Hệ thống cho phép phát hiện hướng, tùy chọn thông
qua cảm biến 3D hoặc rào cản ánh sáng. Ngoài ra,
có thể có tùy chọn tính năng đo khối lượng 3D.
Hỗ trợ riêng theo thời gian thực cho thiết bị
biên và ERP
Giao diện đơn giản thông qua truyền tập tin giữa Bộ
kiểm soát biên và ERP cho các quy trình hậu cần
được nối mạng. Bộ kiểm soát biên bao gồm giao diện
với hệ thống ERP của khách hàng được đưa vào
phạm vi giao hàng.
Khả năng mở rộng và triển khai nhanh
Các thành phần hệ thống và chức năng của chúng
được đưa vào vận hành theo kiểu cắm và chạy. Các
cổng bổ sung có thể thêm vào Bộ kiểm soát biên hiện
có dễ dàng thông qua một công tắc.
Phù hợp với những ứng dụng mạnh mẽ
Giải pháp cổng ifm bao gồm toàn bộ các thành phần
phù hợp cho mục đích sử dụng công nghiệp với cấp
bảo vệ IP 65 / IP 67.

Để biết thêm chi tiết kỹ thuật vui lòng truy cập: ifm.com
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Hệ thống giám sát tình trạng

Ngoài tủ điều khiển:
chẩn đoán rung động
trực tiếp tại hiện
trường
Hệ thống giám sát và chẩn đoán rung động

Vỏ bọc cứng cáp đạt chuẩn
IP 67 để sử dụng phân tán
Nhờ cáp kết nối M12 tiêu
chuẩn, việc lắp đặt và trang
bị thêm rất nhanh chóng và
không bị lỗi
Sáu ngõ vào tín hiệu thu thập
tất cả dữ liệu liên quan giúp
giám sát tình trạng
Tách biệt được tích hợp giữa
hệ thống tự động hóa và mạng
CNTT
Tương thích với tất cả cảm
biến gia tốc thông thường

Chẩn đoán rung động hiệu quả và phân tán
Hệ thống chẩn đoán VSE9xx có thể gắn trực tiếp tại hiện trường nhờ vỏ
bọc đạt chuẩn IP 67 cứng cáp. Hệ thống có thể đánh giá tối đa bốn tín
hiệu động (ví dụ: gia tốc) và chuyển tiếp dữ liệu qua Ethernet hoặc field
bus.
Hai đầu vào bổ sung (1x tín hiệu xung,1x tín hiệu analog) có thể được
sử dụng để thu thập thêm thông tin liên quan đến giám sát tình trạng,
chẳng hạn như tốc độ và nhiệt độ.
Dễ dàng tích hợp ngay cả với hệ thống hiện có
Thiết bị VSE đạt chuẩn IP 67 thuận tiện để dễ dàng trang bị thêm hệ
thống giám sát rung động vào các hệ thống lắp đặt hiện có của bạn. Bộ
IP 67 hoàn chỉnh của ifm, còn bao gồm bộ chuyển mạch, IO-Link master, bộ nguồn và edgeDevices, mang đến cho bạn sự linh hoạt tối đa khi
trang bị thêm cho hệ thống của mình. Thời gian, không gian và chi phí
lắp đặt được giảm xuống đáng kể.
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Loại

Mô tả

Mã đặt
hàng

Thiết bị điện tử chẩn đoán TCP/IP

VSE903

Thiết bị điện tử chẩn đoán PROFINET

VSE950

Thiết bị điện tử chẩn đoán Ethernet/IP

VSE951

Thiết bị điện tử chẩn đoán Modbus/TCP

VSE953

Kết nối an toàn thông qua cáp kết nối M12
tiêu chuẩn
Các cảm biến gia tốc được kết nối với VSE thông
qua cáp kết nối M12 tiêu chuẩn. Nhờ vậy, việc lắp đặt
không những không bị lỗi mà còn đảm bảo khả năng
chống xâm nhập trước những tác động bên ngoài
cần thiết tại hiện trường.

Phụ kiện
Loại

Dữ liệu kỹ thuật khác

Điện áp hoạt động
Mức tiêu thụ dòng điện

[V DC]

200

Phạm vi tần số	

[Hz]

0…12000

Ngõ vào động
Độ phân giải

[bit]

Số lượng ngõ vào động

4

Số ngõ vào số
Phạm vi tần số của ngõ vào số	
Độ phân giải ngõ vào analog

[Hz]

0.1…100000

[bit]

12

Số lượng ngõ ra số

2

Chức năng ngõ ra

Mở/đóng
bình thường

Nhiệt độ xung quanh
Cấp bảo vệ
Vật liệu vỏ bọc

Bộ chuyển mạch Ethernet

AL3050

Bộ chuyển mạch Ethernet với
nguồn cấp có chức năng chạy
qua vòng lặp

AL3150

Nguồn cấp đạt chuẩn IP 67

DN4234

Công nghệ kết nối
Loại

Mô tả

1

Số lượng ngõ ra analog

0…60
IP 67

Mã đặt
hàng

Ethernet M12/M12 và cáp nối

1
[°C]

Mã đặt
hàng

16
1

Số lượng ngõ vào analog
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19.2…28.8

[mA]

Mô tả

1m

EVC905

5m

EVC907

10 m

EVC908

Ethernet M12/RJ45 và cáp nối

Nhôm anode hóa

1m

EVC925

3m

EVC936

5m

EVC927

5m

EVT398

10 m

EVT399

25 m

EVT400

Có thể đi dây

EVC812

Cáp nối M12

Đầu nối M12

Để biết thêm chi tiết kỹ thuật vui lòng truy cập: ifm.com
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trục x, y và z: cảm
biến phát hiện gia tốc
theo ba chiều
Hệ thống giám sát và chẩn đoán rung động

Phân tích tình trạng tối ưu
nhờ đo lường gia tốc theo
3 trục
Để kết nối với thiết bị chẩn
đoán điện tử VSE
Sử dụng phổ biến nhờ tiêu
chuẩn IEPE
Phạm vi đo rộng cho nhiều
tình huống ứng dụng khác
nhau
Vỏ bọc chắc chắn theo tiêu
chuẩn IP 67, IP 68 và IP 69K

Dành cho việc chẩn đoán rung hiệu quả
Cảm biến gia tốc VSM có thể phát hiện những thay đổi độ rung trên trục
x, y và z. Khái niệm không gian này giúp đơn giản hóa việc giám sát tình
trạng máy móc nơi mà lực và sự mất cân bằng không chỉ ảnh hưởng
đến một trục chuyển động, như trường hợp với động cơ và các bộ phận
chuyển động của thiết bị lắp đặt.
Chỉ báo quan trọng về giám sát tình trạng
Tín hiệu gia tốc đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát tình trạng
máy móc và nhà máy. Đó là chỉ báo về các triệu chứng khác nhau,
chẳng hạn như mất cân bằng, vòng bi bị hư hoặc các sự cố có thể
dẫn đến lỗi máy hoặc thậm chí hư hỏng không thể sửa chữa.
Dữ liệu thô đã phát hiện được chuyển đến thiết bị ngoài, chẳng hạn
như thiết bị điện tử chẩn đoán VSE từ ifm, để tiếp tục thẩm định.
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Sản phẩm

Phụ kiện

Loại

Mô tả

Mã đặt
hàng

Cáp kết nối 3 m

VSM101

Cáp kết nối 0,3 m,
đầu nối M12

VSM103

Cáp kết nối 10 m

VSM104

Loại

Dòng điện hoạt động

[V DC]

Giao diện giao tiếp: Ethernet,
Giao thức: TCP/IP,
Ghi nhớ dữ liệu lịch sử có đồng hồ
theo thời gian thực, Chức năng bộ đếm

4...6

[mV/g]

100

[g]

± 40

Trục đo
Độ nhạy cảm đo
Phạm vi đo

3

Phạm vi tần số	

[Hz]

0...4500

Nhiệt độ xung quanh

[°C]

-30...85

Cấp bảo vệ
Vật liệu vỏ bọc

thép không gỉ
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Tương thích rộng rãi: Tiêu chuẩn IEPE
Cảm biến truyền dữ liệu theo tín hiệu IEPE, đây là
tiêu chuẩn trên thị trường, ví dụ: đối với cảm biến gia
tốc. Ưu điểm của thiết bị IEPE là độ nhạy cao ổn định
không phân biệt loại cáp kết nối hoặc độ dài cáp.

Giao diện giao tiếp: Ethernet,
Giao thức: PROFINET IO,
Đồng hồ theo thời gian thực

VSE150

Giao diện giao tiếp: Ethernet,
Giao thức: EtherNet/IP,
Đồng hồ theo thời gian thực

VSE151

Giao diện giao tiếp: Ethernet,
Giao thức: EtherCAT,
Đồng hồ theo thời gian thực

VSE152

Giao diện giao tiếp: Ethernet,
Giao thức: Modbus TCP,
Đồng hồ theo thời gian thực

VSE153

Thiết bị điện tử chẩn đoán tương thích với trường cho
kiểu cảm biến gia tốc VSM

IP 67, IP 68, IP 69K

Chắc chắn: Nguyên lý đo MEMS
Cảm biến gia tốc dựa trên chip MEMS (nguyên lý đo
điện dung) và được thiết kế cho các ứng dụng công
nghiệp khắt khe. Nhờ công nghệ MEMS, bạn có thể
chủ động kiểm tra chức năng bình thường của cảm
biến thông qua thiết bị điện tử chẩn đoán (tự kiểm tra).

VSE003

Giao diện giao tiếp: Ethernet,
Giao thức: TCP/IP,
VSE101
Ghi nhớ dữ liệu lịch sử có đồng hồ theo
thời gian thực, Chức năng bộ đếm

13...15

[mA]

Mã đặt
hàng

Thiết bị điện tử chẩn đoán cho
kiểu cảm biến gia tốc VSM

Dữ liệu kỹ thuật chung
Điện áp hoạt động

Mô tả

Giao diện giao tiếp: Ethernet,
Protocol: TCP/IP,
Đồng hồ theo thời gian thực,
Cấp bảo vệ: IP 67

VSE903

Giao diện giao tiếp: Ethernet,
Protocol: Modbus TCP,
Đồng hồ theo thời gian thực,
Cấp bảo vệ: IP 67

VSE953

Nam châm cố định cho
bề mặt thẳng và cong,
Ren trong M5

E30491

Đầu nối gắn keo cho cảm biến
gia tốc và rung,
Ren trong M5,
thép không gỉ (303 / 1.4305)

E30475

Lắp đặt

Để biết thêm chi tiết kỹ thuật vui lòng truy cập: ifm.com
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Đơn giản là tốt, hiệu
quả gấp đôi: cảm
biến đo gia tốc trên
hai trục
Hệ thống giám sát và chẩn đoán rung động

Phân tích tình trạng tối ưu
nhờ số đo gia tốc trong 2 trục
chuyển động
Để kết nối với thiết bị chẩn
đoán điện tử VSE
Sử dụng phổ biến nhờ tiêu
chuẩn IEPE
Phạm vi đo rộng cho nhiều
tình huống ứng dụng khác
nhau
Thiết kế cứng cáp với cấp bảo
vệ IP 67

Dành cho việc chẩn đoán rung hiệu quả
Cảm biến gia tốc VSM102 có khả năng phát hiện thay đổi độ rung
hướng tâm và dọc trục. Tính năng này giúp dễ dàng theo dõi tình trạng
của máy đùn hoặc vòng bi tiếp xúc bốn điểm, cũng như các hệ thống
khác nơi lực và sự mất thăng bằng tác động lên nhiều hơn một trục
chuyển động.
Chỉ báo quan trọng về giám sát tình trạng
Tín hiệu gia tốc đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát tình trạng
máy móc và nhà máy. Tín hiệu chỉ báo các triệu chứng, chẳng hạn như
mất thăng bằng, hư hỏng vòng bi hoặc va chạm, mà nếu không chú ý
có thể dẫn đến sớm bị hỏng máy. Dữ liệu thô đã phát hiện được chuyển
đến thiết bị ngoài, chẳng hạn như thiết bị điện tử chẩn đoán VSE từ ifm,
để tiếp tục thẩm định.
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Loại

Mô tả

Mã đặt
hàng

Dữ liệu kỹ thuật khác

Điện áp hoạt động

Cáp nối 0,6 m
với đầu nối M12

VSM102

Dòng điện hoạt động
Độ nhạy cảm đo

[V DC]

10…15

[mA]

4…10

[mV/g]

Phạm vi đo

Chắc chắn: Nguyên lý đo MEMS
Cảm biến gia tốc VSM102 dựa trên chip MEMS
(nguyên lý đo điện dung) và được thiết kế cho các
ứng dụng công nghiệp khắt khe. Nhờ công nghệ
MEMS, bạn có thể chủ động kiểm tra hoạt động bình
thường của cảm biến thông qua thiết bị điện tử chẩn
đoán (tự kiểm tra).
Tương thích rộng rãi: Tiêu chuẩn IEPE
Cảm biến truyền dữ liệu theo tín hiệu IEPE, đây là
tiêu chuẩn trên thị trường, ví dụ: đối với cảm biến gia
tốc. Ưu điểm của các thiết bị IEPE là độ nhạy cao
một cách nhất quán - bất kể loại và độ dài của cáp
nối.
m/s²

0

1

2

3

500 Hz

700 Hz
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1) Mất cân bằng
2) Lỗi canh chỉnh, chân trụ lỏng lẻo
3) Lỗi ổ bi, bạc đạn
4) Lỗi bóng khí trong bơm

Phạm vi tần số	

-40…40

[Hz]

1…4500

Số lượng trục đo

2

Nhiệt độ xung quanh

[°C]

-30…85

Cấp bảo vệ

IP 67
Thép không gỉ
(316L / 1.4404)

Vật liệu vỏ bọc

Phụ kiện
Mô tả

Loại

Mã đặt
hàng

Thiết bị chẩn đoán điện tử cho cảm biến rung

4

5.000 Hz

100

[g]

10.000 Hz

Giao diện giao tiếp: Ethernet,
giao thức: TCP/IP
Đồng hồ thời gian thực

VSE003

Giao diện giao tiếp: Ethernet,
giao thức: TCP/IP
Đồng hồ thời gian thực

VSE101

Giao diện giao tiếp: Ethernet,
giao thức: PROFINET IO
Đồng hồ thời gian thực

VSE150

Bộ chuyển đổi gắn lắp M16 và 1/4"

E30494

Lắp đặt

Công nghệ kết nối
Loại

Mô tả

Mã đặt
hàng

Cáp nối M12
Cáp PUR, 2 m đen

EVC538

Cáp PUR, 5 m đen

EVC539

Cáp PUR, 10 m đen

EVC540

Để biết thêm chi tiết kỹ thuật vui lòng truy cập: ifm.com
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Hệ thống giám sát tình trạng

Trực quan hóa linh
hoạt với 20 phân
đoạn đa màu
Hệ thống phát tín hiệu và chỉ báo

Khả năng hiển thị bậc nhất
Công nghệ LED RGB hiện
đại – tuổi thọ cao, giảm
lượng tồn kho
Sử dụng linh hoạt như màn
hình hiển thị phân đoạn hoặc
biểu đồ thanh
Cấu hình riêng biệt của chế
độ hiển thị
Dễ dàng tích hợp và điều
khiển thông qua IO-Link

Trực quan hóa quy trình riêng biệt
Trong hầu hết các thiết bị lắp đặt, tháp đèn đóng vai trò là một màn hình
hiển thị rõ ràng các điều kiện của máy móc và quy trình.
Với 20 phân đoạn có thể điều khiển riêng biệt, tháp đèn này mang lại sự
linh hoạt đặc biệt tuyệt vời. Một mặt, các phân đoạn có thể được kết hợp
thành nhóm, cho phép hiển thị từ 1 đến 5 phân đoạn. Mặt khác, 20 phân
đoạn cũng có thể được sử dụng làm màn hình biểu đồ thanh để hiển
thị trực quan các giá trị analog, chẳng hạn như chỉ báo mức có thể nhìn
thấy rõ ràng trên bể chứa hoặc silo. Trong chế độ hoạt động này, các
ngưỡng vượt quá được biểu thị bằng màu một cách rõ ràng.
Một số tháp đèn còn có tích hợp còi điện tử. Tóm lại, những tháp đèn có
thể cấu hình linh hoạt này là không chê vào đâu được.
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Loại

Đế gắn lắp

Còi điện tử

Mã đặt
hàng

có

–

DV2900

có

có

DV2910

–

–

DV2920

–

có

DV2930

Chế độ vận hành đèn tín hiệu,
lên đến 5 phân đoạn có thể xác định

Phụ kiện

Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi kỹ thuật mà không thông báo trước. · 09.2022

Loại

Mô tả

Mã đặt
hàng

Đế gắn lắp

E89060

Giá gắn tường

E89061

Ống gắn lắp 100 mm

E89065

Ống gắn lắp 300 mm

E89066

Ống gắn lắp 800 mm

E89067

Giá đỡ có đầu nối cáp bên

E89064

Chốt giảm
21,7 – 25 mm

E89063

Chế độ vận hành đồng hồ đo mức,
để trực quan hóa giá trị trong 20 mức

Để biết thêm chi tiết kỹ thuật vui lòng truy cập: ifm.com
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Hệ thống dành cho máy móc di động

ecomatDisplay:
Thiết bị HMI mạnh
mẽ và hiệu quả cho
máy móc di động
Bộ phận vận hành và theo dõi

Màn hình LED 10 inch, 12 inch
và 12,3 inch có nút hoặc màn
hình cảm ứng
Vỏ bọc được tối ưu cho việc
sử dụng di động
Công nghệ liên kết quang:
mang lại khả năng đọc tối ưu,
ngăn sương mù đọng trên mặt
trước của bảng điều khiển
Gắn thiết bị theo bất kỳ hướng
nào (dọc/ngang)
Có thể lập trình thông qua
CODESYS, nhiều giao diện
như CAN, USB 2.0 và Ethernet

Hiển thị và hoạt động trong môi trường khắc nghiệt
Thiết bị HMI (thiết bị trung gian giao tiếp giữa người và máy móc) mới này
có thiết kế chắc chắn, được phát triển để sử dụng trong và ngoài cabin xe.
Nhờ cấp bảo vệ cao và công nghệ liên kết quang, thiết bị được bảo vệ tối
ưu chống độ ẩm xâm nhập.
Thiết bị chịu được tác động mạnh và rung động thường xuyên cũng như
nhiệt độ môi trường khắc nghiệt.
Màn hình màu có độ phân giải cao giúp người dùng dễ đọc ngay cả trong
điều kiện ánh sáng chói. Để vận hành, thiết bị có trang bị các nút nhấn có
thể lập trình tự do và/hoặc một màn hình cảm ứng điện dung. Đối với mục
đích chỉ để hiển thị, còn có một phiên bản không có các yếu tố vận hành.
PLC mạnh mẽ tích hợp có thể thực hiện tác vụ trực quan hóa và vận
hành. Có thể lập trình tự do qua CODESYS. Nhiều giao diện phía sau
thiết bị, ví dụ: CAN, video analog, USB 2.0 và Ethernet cung cấp khả
năng kết nối tối đa.
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Màn hình LED có công nghệ liên
kết quang

Mã đặt hàng
CR1102

CR1204

Màn hình

10,0"

12,0"

Tỷ lệ khung hình

16:10

16:10

8:3

8:3

1280 x 800

1280 x 800

1280 x 480

1280 x 480

16,7 triệu

16,7 triệu

16,7 triệu

16,7 triệu

•

•

–

•

lõi tứ, 1.2 GHz

lõi tứ, 1.2 GHz

lõi kép,
800 Mhz

lõi tứ,
1.2 GHz

1

1

1

1

Độ phân giải

[px]

Số lượng màu
Cảm ứng
Bộ điều khiển với GPU
Bộ nhớ (RAM)

[GByte]

Bộ nhớ (flash)

[GByte]

CR1203
12,3"

8

8

4

8

8

10

–

–

chéo

chéo

–

–

Ethernet CAN USB 2.0

2
4
2

2
4
2

1
4
1

2
4
2

Giao diện video analog

4

4

2

4

Ngõ ra âm thanh nổi (khuếch đại)
Ngõ vào
Ngõ ra tai nghe

1
1
1

1
1
1

1
–
–

1
1
1

Ngõ vào kỹ thuật số BL
Ngõ ra kỹ thuật số 2.5 A

2
2

2
2

2
2

2
2

Nút nhấn (Đèn sáng nền RGB)
Yếu tố điều hướng

Thiết kế cơ học
Màn hình có vỏ bọc nhôm đúc kín với cấp bảo vệ IP
65, IP 67. Để kết nối, sử dụng đầu nối bịt kín M12 và
đầu nối AMP 40 chấu.
Màn hình có thể được sử dụng như thiết bị gắn trên
bề mặt bằng cách sử dụng hệ thống gắn lắp RAM đã
qua thử nghiệm hoặc có thể gắn vào tường. Tùy theo
yêu cầu, màn hình có thể được lắp đặt theo bất kỳ
hướng nào.
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CR1202

Dữ liệu kỹ thuật chung
Màn hình LED có công nghệ liên kết quang
Vỏ bọc

vỏ bọc kim loại bịt kín

Lắp đặt

tủ điều khiển có khung
gắn lắp
gắn lắp trên bề mặt với hệ
thống gắn lắp RAM®
1 x 40 chấu Tyco / AMP,
2 x M12 - (CR1202)
1 x 40 chấu Tyco / AMP,
4 x M12-( CR1102,
CR1203, CR1204)

Thiết bị điện tử mạnh mẽ
Bộ điều khiển 64-bit tích hợp cho phép trình chiếu
hiệu quả đồ họa có độ phân giải cao, xử lý chương
trình ứng dụng và chức năng thiết bị. Hơn nữa, có
nhiều cơ hội giao tiếp và kết nối với các hệ thống và
mạng khác. Với đồng hồ thời gian thực tích hợp, có
thể đóng dấu thời gian cho dữ liệu nhật ký giúp thuận
tiện truy dấu.

Kết nối thiết bị

Âm thanh
Tất cả màn hình đều có chức năng âm thanh mở
rộng bao gồm ghi và xuất, tùy theo phiên bản.

Lập trình

Lập trình theo IEC 61131-3
Giấy phép CODESYS có trong phạm vi cung cấp
giúp tạo phần mềm ứng dụng một cách rõ ràng và
dễ dàng. Các yếu tố đồ họa được tạo thông qua trình
chỉnh sửa trực quan tích hợp và có thể được chọn
thông qua nút nhấn hoặc chức năng cảm ứng tùy chọn.

Cấu hình giao tiếp CAN

Giao diện CAN 2.0 A/B,
ISO 11898
20 kbits/s...1 Mbit/s
CANopen hoặc SAE J
1939
hoặc giao thức tự do

Giao thức giao tiếp Ethernet

TCP/IP, UDP,
Modbus TCP, OPC UA
Máy chủ, EtherNet/IP

IP 65 / IP 67

Cấp bảo vệ
Phạm vi nhiệt độ
Bảo quản
Điện áp hoạt động
Mức tiêu thụ điện

[°C]

-30...80

[V DC]

8...32

[W]

29...36
CODESYS V 3.5
(IEC 61131-3)

Tiêu chuẩn và kiểm tra
(trích)

CE,
E1 (UN-ECE R10),
EN 50 155

Để biết thêm chi tiết kỹ thuật vui lòng truy cập: ifm.com

55

Hệ thống dành cho máy móc di động

Cổng ISOBUS cho
thiết bị nông nghiệp

Giao diện kết nối

Kết nối hiệu quả giữa bộ phận
bổ sung và thiết bị máy kéo
Nhóm đối tượng ISOBUS
được cài sẵn để hiển thị trực
quan trên “Thiết bị đầu cuối
phổ quát”
Dễ dàng cấu hình qua
CODESYS bằng thư viện
ISOBUS
Triển khai nhanh và đơn giản
không tốn phí giấy phép bổ
sung
Chứng chỉ AEF

ISOBUS có thể rất giản đơn
Cổng ISOBUS giúp tích hợp dễ dàng các chức năng ISOBUS trong
chương trình điều khiển của bộ phận bổ sung dành cho thiết bị nông
nghiệp. Với mục đích này, thư viện chức năng được cung cấp sẽ được
tải qua CODESYS V2.3 hoặc V3.5 vào chương trình ứng dụng hiện
có, nơi đây nó sẽ định cấu hình hiển thị trực quan phù hợp với yêu cầu
tương ứng.
Quy trình được tối ưu hóa
Nhờ quá trình xử lý dữ liệu được tối ưu hóa, chỉ những giá trị cần hiển
thị trực quan trên màn hình kết nối mới được truyền đi, giảm tải đáng kể
cho bus dữ liệu.
Do cắt giảm đáng kể công sức triển khai, chi phí phát triển đã được
giảm thiểu. Không cần thêm phí giấy phép để sử dụng cổng ISOBUS.
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Tính năng Cắm & Chạy với thiết bị đầu cuối
ISOBUS
Cổng ISOBUS cho phép dễ dàng sử dụng màn hình
hiện có trong thiết bị máy kéo thông qua ISOBUS. Để
đạt mục đích này, cổng kết nối được lắp giữa bộ điều
khiển trong bộ phận bổ sung và điểm kết nối với thiết
bị máy kéo. Với việc sử dụng thư viện được cung cấp
trong CODESYS, hình ảnh trực quan lưu trên cổng sẽ
dễ dàng điều chỉnh để phù hợp với từng ứng dụng.
Các đối tượng trực quan hóa ISOBUS được sử dụng
phổ biến nhất đều có sẵn để đáp ứng mục đích này.
Ngoài ra, chức năng AUX (Chức năng điều khiển phụ
trợ) cũng được hỗ trợ để việc xử lý máy móc tương
ứng có thể được điều chỉnh riêng theo từng ứng dụng.
Với đầu nối M12 thuận tiện, cổng ISOBUS có thể dễ
dàng kết nối với bất kỳ bộ điều khiển di động nào của
ifm thông qua giao diện CAN, thậm chí sau này.

Mô tả

Loại

Mã đặt
hàng

CR3121

Cổng ISOBUS

Loại

Mô tả

Mã đặt
hàng

Bộ kiểm soát di động tương thích

Được thiết kế cho các ứng dụng thiết thực
Cổng ISOBUS có thể sử dụng trong mạng tích hợp
12 V và 24 V.
Cấp bảo vệ cao IP 67 và bề mặt kín giúp bảo vệ ngay
cả trong điều kiện môi trường bất lợi. Thậm chí nhiệt
độ khắc nghiệt, chấn động và rung chấn thường
xuyên cũng không ảnh hưởng đến chức năng của
ISOBUS.

ecomatController

CR720S

ClassicController

CR0032

BasicController

CR0403

ioControl

CR2052

Dữ liệu kỹ thuật khác

Lắp đặt
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Cổng ISOBUS giúp thiết lập kết nối hiệu quả giữa thiết bị máy kéo
và bộ phận bổ sung.

Gắn trên bề mặt

Kích thước
Nhiệt độ xung quanh

104 x 60 x 29

[°C]

-40...80

Cấp bảo vệ

IP 67

Điện áp hoạt động

[V DC]

8...32

Điện thế thông thường

[V DC]

12 / 24

[mA]

11...48

Mức tiêu thụ dòng điện
Giao diện CAN

Giao
thức số

Tốc độ baud mặc định

[Kbit/s]

Đầu nối

Hình ảnh trực quan được lưu trong cổng ISOBUS và truyền tới
màn hình của thiết bị máy kéo. (Ví dụ thiết kế).

[mm]

2
CAN ISO11898,
ISOBUS ISO11783
250
M12 (ISOBUS)
M12 (CAN)

Màn hình

2 đèn LED
(trạng thái thiết bị, giao tiếp)

Phần mềm

Cài đặt sẵn, trực quan hóa
ISOBUS phổ quát

Để biết thêm chi tiết kỹ thuật vui lòng truy cập: ifm.com
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Công nghệ kết nối

Cấp nguồn cho khu
vực ẩm ước và cần
đảm bảo vệ sinh:
ecolink M12, mã L
Sử dụng tại những khu vực ẩm ướt và trong
ngành thực phẩm

Tiết diện cáp 2,5 mm² cho
dòng điện lên tới 16 ampe
Đầu nối M12, mã L theo tiêu
chuẩn EN 61076
Vỏ cáp làm bằng vật liệu
không chứa halogen và
chống cháy
Đai ốc đường viền chống
trượt đảm bảo kết nối kín
trong quá trình gắn lắp
bằng tay
Lý tưởng để kết nối với
IO-Link master trong ngành
thực phẩm

Kết nối hoàn hảo cho khu vực ẩm ướt và cần đảm bảo vệ sinh
Đầu nối ecolink M12 mới đáp ứng các yêu cầu khắt khe của ngành thực
phẩm và đảm bảo nguồn cấp đáng tin cậy từ IO-Link master cho cảm
biến hoặc bộ truyền động. Mã L cho phép truyền tải dòng điện lên đến
16 ampe, tiết diện cáp 2,5 mm² góp phần giảm sụt áp.
Độ siết chặt an toàn lâu dài
Tính năng chống rung phi đối xứng giữ chặt ống ren ở vị trí của nó, đảm
bảo độ kín tối ưu và lâu dài. Đai ốc có đường viền dễ dàng siết đủ chặt,
ngay cả khi siết bằng tay.
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Dữ liệu kỹ thuật:

Sản phẩm

Điện áp hoạt động: 63 V DC
Dòng điện danh định: 16 A
Cấp bảo vệ: IP 65, IP 67, IP 69K
trong điều kiện bị khóa với chi tiết đối xứng.
Mô men siết đai ốc: 0,6 Nm...1,2 Nm
Tuân theo giá trị tối đa của chi tiết đối xứng

Loại

Mô tả

Cáp nối M12 · 5 chấu · thẳng

Vật liệu:
Vỏ bọc / thân đúc PP
Đai ốc nối: thép không gỉ
Điểm tiếp xúc: mạ vàng
Vòng bịt kín: EPDM
Cáp: MPPE 5 x 2,5 mm2

2,0 m

EVF611

5,0 m

EVF612

10,0 m

EVF613

20,0 m

EVF614

50,0 m

EVF615

2,0 m

EVF616

Cáp nối M12 · 5 chấu · góc

Ứng dụng:
Ngành thực phẩm

5,0 m

EVF617

10,0 m

EVF618

20,0 m

EVF619

50,0 m

EVF620

Cáp nối M12 · 5 chấu · thẳng - thẳng

Kích thước
Ví dụ EVF621
17

17

M12x1

18

18

M12x1

L

61

56,6

38

36,6

Ví dụ EVF637

M12x1
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Mã đặt
hàng

18

17
46,2

17
L

47

18

M12x1

Với IO-Link master:
Kết nối an toàn ở cấp quy trình
Nhờ kết hợp với các IO-Link master có khả năng tải
dòng cao của ifm dành cho ngành thực phẩm, cáp
EVF đảm bảo kết nối ổn định lâu dài của cảm biến
hoặc bộ truyền động với cơ sở hạ tầng tiếp theo
trong môi trường quy trình đầy thử thách.

0,25 m

EVF621

0,5 m

EVF622

1,0 m

EVF623

2,0 m

EVF624

5,0 m

EVF625

10,0 m

EVF626

20,0 m

EVF627

Cáp nối M12 · 5 - chấu · thẳng - góc
0,25 m

EVF628

0,5 m

EVF629

1,0 m

EVF630

2,0 m

EVF631

5,0 m

EVF632

10,0 m

EVF633

20,0 m

EVF634

Cáp nối M12 · 5 chấu · góc - góc
0,25 m

EVF637

0,5 m

EVF638

1,0 m

EVF639

2,0 m

EVF640

5,0 m

EVF641

10,0 m

EVF642

20,0 m

EVF643

Để biết thêm chi tiết kỹ thuật vui lòng truy cập: ifm.com
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Nguồn cấp điện

Nguồn cấp điện
thông minh trực
tiếp tại hiện trường
Nguồn cấp điện 24 V DC

Gắn lắp tại hiện trường làm
giảm tổn thất điện áp do chạy
cáp dài
Không cần tủ điều khiển nhờ
cấp bảo vệ IP 67
Đầu ra được bảo vệ bởi cầu
chì điện tử
Điện áp đầu ra có thể điều
chỉnh, dòng điện cho mỗi
đầu ra có thể thiết lập riêng
Đèn LEDtrangthái và
chẩn đoán

Nguồn cấp điện trực tiếp tại hiện trường
Ngày càng nhiều người dùng gắn các thành phần điều khiển phi tập
trung ở máy thay vì tủ điều khiển, ví dụ như IO-Link master hoặc các
mô-đun hiện trường khác.
Với nguồn cấp điện cổ điển từ tủ điều khiển, tình trạng sụt áp nghiêm
trọng sẽ xảy ra do dòng điện cao chạy qua các dây cáp dài. Để tránh
tình trạng này, ifm giới thiệu nguồn cấp điện mạnh mẽ để gắn lắp trực
tiếp tại hiện trường.
Bảo vệ mạch thứ cấp
Cầu chì điện tử tích hợp bảo vệ hiệu quả các thành phần được kết nối
với nguồn điện 24 V chống lại tình trạng quá dòng và đoản mạch.
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Loại

Điện áp
hoạt động
[V AC]

IO-Link

Nguồn điện đầu ra
(thường trực)
[W]

Số lượng mạch
đầu ra

Đầu cắm cho mạch
đầu ra

Mã đặt
hàng

380...480
±15%
(3 pha)

–

500

4

2 x M12,
Mã L

DN4234

380...480
±15%
(3 pha)

•

500

4

2 x M12,
Mã L

DN4237

110...250
±15%
(1 pha)

•

300

4

2 x M12,
Mã A

DN4218

Ưu điểm khác và những lợi ích cho khách hàng
• Đầu ra có thể điều chỉnh
Điện áp 24 V của mạch đầu ra có thể đặt ở mức
giới hạn thông qua các nút trên bộ nguồn cấp điện.
Chẳng hạn, điện áp có thể tăng nhẹ, vì vậy bất kể
tình trạng tụt áp có xảy ra trên đường dây cấp dài,
điện áp 24 V chính xác vẫn đến người tiêu dùng
được kết nối.
Người dùng cũng có thể cài dòng ngắt mạch của
bốn cầu chì điện tử. Dòng này giúp bảo vệ tối đa
trong trường hợp đoản mạch hoặc quá tải ở mạch
thứ cấp.
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• Hoạt động và hiển thị
Trên mặt trước, nguồn cấp điện có ba nút để cài
đặt giá trị dòng điện và điện áp. Một hàng đèn LED
màu sắc khác nhau còn cung cấp nhanh tổng quan
về trạng thái và cho phép chẩn đoán nhanh trong
trường hợp sự cố. Hàng đèn hiển thị mức tải hiện
tại của bộ nguồn hoặc từng mạch đầu ra từ 0 ...
200%, các giá trị dòng điện và điện áp đã thiết lập
và cầu chì nào đã ngắt. Nút thiết lập lại cầu chì
được cung cấp cho từng mạch đầu ra.
• Độ tin cậy cao
Cầu chì điện tử phát hiện đoản mạch một cách
đáng tin cậy ngay cả khi điện trở dây dẫn cao. Do
bốn mạch đầu ra đều được gắn cầu chì, một mạch
bị lỗi sẽ tự động ngắt, các mạch khác vẫn tiếp tục
hoạt động ổn định.
Ngay cả với đỉnh dòng điện cao, chẳng hạn khi
chuyển đổi tải điện dung, nguồn cung vẫn được
đảm bảo.

Phụ kiện
Mô tả

Mã đặt
hàng

Công nghệ kết nối dòng một chiều
Ổ cắm M12 dễ đi dây, mã L

E12672

Cáp kết nối M12, mã L

E12653

Cáp kết nối M12, mã A

EVC014

Mô tả

Mã đặt hàng
3 chấu

5 chấu

Bộ chia cổng chữ T 7/8"

E12777

E12778

Đầu nối đi dây được 7/8"

E12775

E12776

Ổ cắm đi dây được 7/8"

E70170

E12774

Cáp kết nối 2 m, ổ cắm

E20428

E12772

Cáp kết nối 5 m, ổ cắm

E20429

E12773

Công nghệ kết nối dòng xoay chiều

Sử dụng nguồn cấp điện trực tiếp tại
hiện trường:

• Chức năng IO-Link bổ sung
- Thiết lập điện áp đầu ra
- Truyền điện áp thực tế ở phía sơ cấp và thứ cấp
- Truyền dòng điện hiện tại trên mỗi kênh
- Cài dòng ngắt mạch
- Truyền kênh được kích hoạt trong trường hợp
có lỗi
- Reset kênh được kích hoạt
- Bộ đếm tạm ở phía sơ cấp

Để biết thêm chi tiết kỹ thuật vui lòng truy cập: ifm.com
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Phụ kiện

Đầu cắm rờ le để
sử dụng tại hiện
trường
Thiết bị khuếch đại để chuyển
đổi tín hiệu cảm biến

Lý tưởng cho các ứng dụng
tại hiện trường nhờ cấp bảo
vệ IP 67
Công nghệ kết nối M12 đáng
tin cậy
Phiên bản 2 kênh
Rờ le bán dẫn không bị mòn
và nảy
Tách điện giữa ngõ vào và
ngõ ra

Rờ le tại hiện trường thay cho tủ điều khiển
Ngày càng có nhiều thành phần cho công nghệ tự động phù hợp để sử
dụng tại hiện trường nhờ cấp bảo vệ IP cao và công nghệ kết nối M12.
Theo lệ thường, các thành phần này có ngõ ra bán dẫn với mức 24 V và
dòng chuyển đổi tối đa trong khoảng 20 đến 300 mA. Nếu yêu cầu điện
áp khác, dòng chuyển mạch cao hơn hoặc tách điện, thì rơ le là một giải
pháp phổ biến - tuy nhiên, cho đến nay, vẫn cần thiết phải đi dây vòng
qua tủ điều khiển.
Nhờ các đầu cắm rờ le mới từ ifm, giờ đây các rờ le tương thích với hiện
trường được cung cấp, dễ dàng kết nối và đáng tin cậy nhờ công nghệ
kết nối M12 thường được sử dụng trong lĩnh vực này. Do thiết kế nhỏ
gọn, rờ le có thể bắt vít trực tiếp vào cảm biến, ví dụ: sử dụng bộ chuyển
đổi chữ Y.
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Loại

Số
ngõ vào

Số
ngõ ra

Chức năng
ngõ ra

Mã đặt
hàng

2

2

thường
mở

DP1603

2

2

thường
đóng

DP1613

Đã tách an toàn
Nhờ tính năng tách điện giữa ngõ vào và ngõ ra, tín
hiệu dòng một chiều 24 V ở đầu vào có thể chuyển
đổi điện thế độc lập khác ở ngõ ra.
Chuyển đổi dòng nhỏ sang dòng lớn
Đầu cắm rờ le chuyển đổi các dòng nhỏ, chẳng hạn
như các dòng ở đầu ra của cảm biến sang dòng lớn
hơn đến 1 A ở phía ngõ ra.
Không mài mòn và đáng tin cậy
Các rờ le bán dẫn được sử dụng trong đầu cắm
chuyển đổi được coi là “sạch”, tức là: không bị nảy
khi chuyển đổi, không có mối hàn trên bề mặt tiếp
xúc và nhất là: không bị mài mòn. Nhờ vậy, rờ le cực
kỳ bền.
Dễ kết nối
Việc kết nối trực tiếp với thiết bị khác tại hiện trường
được thực hiện thông qua công nghệ kết nối M12
mạnh mẽ và tương thích trong ngành công nghiệp.
Nếu cần, nguồn cấp ngoài có thể được kết nối ở phía
ngõ vào thông qua bộ chia chữ Y EBC116 và ở phía
ngõ ra thông qua cáp kết nối chữ Y EVCA47.
DP1603

L+

IN1

L
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IN2

IN1

L

IN2

Điện áp hoạt động (ngõ vào)

[V DC]

Mức tiêu thụ dòng điện

[mA]

18…30
< 10

Số ngõ vào số

2

Số ngõ ra
rờ le bán dẫn

2

Điện áp chuyển đổi (ngõ ra)

[V]

0…32 (DC) /
0…24 (AC)

Dòng chuyển đổi (cho mỗi đầu ra)

[A]

1 (lên đến 6 A
cho 100 ms)

Tần suất chuyển

[Hz]

1

Độ trễ chuyển đổi

[ms]

10

Nhiệt độ xung quanh

[°C]

-25...60

Cấp bảo vệ

IP 67

Phụ kiện
Loại

Mô tả

Mã đặt
hàng

E89208

Kẹp đỡ

Công nghệ kết nối
Loại

Mô tả

Mã đặt
hàng

Cáp kết nối chữ Y
1 x ổ cắm 2x đầu cắm

EVCA47

Bộ chia chữ Y
2 x ổ cắm 1x đầu cắm

EBC116

Ổ cắm có thể đi dây

EVC810

Đầu cắm có thể đi dây

EVC812

1

2

2

3

1

4

4

OUT1

L1 / L+

OUT2

DP1613

L+

Dữ liệu kỹ thuật khác

1

2

2

3

1

4

4

OUT1

L1 / L+

OUT2

Để biết thêm chi tiết kỹ thuật vui lòng truy cập: ifm.com

63

Phụ kiện

Không bao giờ bỏ lỡ
một sự kiện nhờ bộ
giảm xung
Bộ chuyển đổi tín hiệu

Kéo giãn và/hoặc trì hoãn
xung chuyển mạch 24 V
Thích hợp để sử dụng tại hiện
trường
Phiên bản 2 kênh
Công nghệ kết nối M12 đáng
tin cậy
Có thể thiết lập thông số qua
IO-Link

Không bao giờ bỏ lỡ nhịp xung
Đặc biệt trong các quy trình có xung chuyển mạch ngắn, hệ thống điều
khiển rất khó phát hiện hiệu quả từng xung chuyển mạch của cảm biến.
Đây là khi bộ giảm xung phát huy tác dụng: mọi xung đầu vào, bất kể
ngắn bao nhiêu, đều được xuất ra dưới dạng tín hiệu chuyển mạch với
thời lượng xác định. Ngoài ra, có thể cài thời gian trì hoãn cho ngõ ra
của tín hiệu chuyển mạch.
Hai tuỳ chọn thiết lập thông số
Màn hình LED và hai nút giúp dễ dàng cài đặt thông số trực tiếp trên
thiết bị. Ngoài ra, bộ giảm xung cũng có thể được cài qua IO-Link.
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Loại

Mô tả

Bộ giảm xung

Thông số kỹ thuật

Mã đặt
hàng

DP2402

Điện áp thông thường

[V DC]

24

Điện áp hoạt động

[V DC]

18...30

[mA]

< 380

Mức tiêu thụ dòng điện
Số ngõ vào số

Dễ kết nối
Việc kết nối trực tiếp với thiết bị khác tại hiện trường
được thực hiện thông qua công nghệ kết nối M12
mạnh mẽ và tương thích trong ngành công nghiệp.
Ví dụ, bộ giảm xung có thể kết nối trực tiếp với cảm
biến qua đầu nối M12.
Sử dụng tại hiện trường
Rơ le hẹn giờ thông thường được thiết kế để sử
dụng trong tủ điều khiển. Ngược lại, bộ giảm xung có
thể được sử dụng trực tiếp tại hiện trường nhờ cấp
bảo vệ IP cao. Nhờ vậy, tủ điều khiển có thêm không
gian cần thiết.
Xung ngõ ra có thể được xác định qua ba thông số
Độ trễ chuyển đổi:
Xung ngõ ra chuyển mạch trễ hơn xung ngõ vào.
Độ trễ tắt:
Xung ngõ ra tắt trễ hơn xung ngõ vào.
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Thời gian duy trì:
Xác định thời lượng của xung ngõ ra.

2

Số lượng ngõ ra số

2

Chức năng ngõ ra

NO / NC
(có thể cấu hình)

Tần suất đo

[Hz]

< 2000

Độ trễ chuyển đổi

[ms]

0…9999

Độ trễ tắt

[ms]

0…9999

Thời gian duy trì

ms]

0…9999

Cấp bảo vệ

IP 67

Nhiệt độ xung quanh

[°C]

-25...60

Hoạt động

LED

xanh lá cây

Đèn báo trạng thái chuyển

LED

Kết nối

2 x vàng
Đầu nối M12
IO-Link
(thiết lập thông số)

Giao diện giao tiếp

Phụ kiện
Loại

Mô tả

Mã đặt
hàng

Kẹp đỡ, thiết kế bền chắc để sử dụng
trong những môi trường công nghiệp
khắc nghiệt.

E89208

Bộ USB IO-Link master dùng để thiết
lập thông số và phân tích thiết bị, giao
thức giao tiếp được hỗ trợ: IO-Link
(4,8, 38,4 và 230 kbits/s)

ZZ1060

Để biết thêm chi tiết kỹ thuật vui lòng truy cập: ifm.com
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Phần mềm IIoT

Máy chủ OPC UA
cho VSE: giám sát
độ rung 4.0
Phần mềm máy chủ OPC

Giao diện tiêu chuẩn dạng
mở cho phép chuyển dữ liệu
dễ dàng đến cấp CNTT
Dễ dàng tích hợp giám sát
rung động vào thiết bị kỹ
thuật số và giám sát quy
trình tổng thể
Vận hành và cấu hình đơn
giản không cần kiến thức
lập trình

Dễ dàng kết nối với cấp CNTT
Với máy chủ OPC UA cho VSE, dữ liệu từ thiết bị điện tử chẩn đoán có
thể được chuyển đến cấp CNTT rất dễ dàng mà không cần kiến thức lập
trình chuyên sâu. Nhờ vậy, thông tin phân tích rung chấn luôn có sẵn để
giám sát nhà máy dựa trên phần mềm và tối ưu hóa quy trình trong các
hệ thống cấp cao hơn.
Cần một máy khách riêng để xử lý dữ liệu.
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Loại

Mô tả

Mã đặt
hàng

Máy chủ OPC UA
cho thiết bị điện tử chẩn đoán VSE

VOS050

Giấy phép cho mỗi VSE

VOD001

Giới thiệu về OPC UA
OPC UA (Cấu trúc hợp nhất truyền thông nền tảng
mở) là bộ tiêu chuẩn truyền thông độc lập với nhà
sản xuất và nền tảng để kết nối dữ liệu an toàn, đáng
tin cậy trong Internet công nghiệp của vạn vật (IIoT).

Cloud

Phần mềm có thể tải xuống tại ifm.com

Yêu cầu hệ thống
- Quadcore i5/i7
- Tối thiểu 8 GB RAM
- Windows 10 64-bit
- Windows server 2019 64-bit
- Windows server 2016 64-bit
- Net Core 3.1 Runtime (x64)

edgeDevices

On-premise

OPC UA
Server

Profinet
Ethernet/IP
ModbusTCP
Ethercat

TCP/IP

Sản phẩm tương thích
Loại

Mô tả

Mã đặt
hàng

2

Thiết bị điện tử chẩn đoán cho gia tốc kế

Chúng tôi có quyền thực hiện các thay đổi kỹ thuật mà không thông báo trước. · 02.2022

1

3

8 ngõ vào và ngõ ra

VSE003

16 ngõ vào và ngõ ra

VSE101

Giao diện PROFINET

VSE150

Giao diện EtherNet/IP

VSE151

Giao diện EtherCat

VSE152

Giao diện Modbus/TCP

VSE153

1) Giao diện fieldbus tùy chọn
2) Thiết bị điện tử chẩn đoán VSE
3) Cảm biến rung

Để biết thêm chi tiết kỹ thuật vui lòng truy cập: ifm.com
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Ai nói số hóa là dễ?
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Chúng tôi!

Mạng lưới bán hàng hệ thống ifm: đối tác số
hóa một cửa của bạn
Mọi người thực sự nghĩ gì khi họ nói về số hóa?
Họ nghĩ họ sẽ gặp khó khăn ở đâu? Và tại sao?
Số hóa không phải là một thanh kiếm huyền bí, kỳ diệu mà chỉ những người dũng
cảm nhất mới có thể sử dụng. Số hóa giống như khi đi xe đạp hơn. Dĩ nhiên, bạn
phải học nó. Nhưng đúng là bạn sẽ học nhanh thôi. Tất cả những gì bạn cần để bắt
đầu là một chiếc xe đạp phù hợp với vóc dáng của bạn và một người hướng dẫn
giỏi bên cạnh. Và sau khi đi được quãng đường đầu tiên, bạn thậm chí không bao
giờ còn nghĩ đến quá trình giữ thăng bằng và di chuyển phức tạp cần thiết để đi trên
chiếc xe bánh thép đó đến bất kỳ nơi nào bạn muốn. Bạn chỉ cần đạp xe.
Tương tự như vậy đối với số hóa. May mắn là chúng tôi không bán xe đạp trong
hơn 50 năm mà là một địa chỉ đáng tin cậy cho mọi thứ bạn cần để bắt đầu quá
trình số hóa: cảm biến, cơ sở hạ tầng, phần mềm - và kiến thức chuyên môn.
Thoải mái hơn là đạp xe ở Copenhagen
Bạn sẽ nhận được toàn bộ lộ trình mà dữ liệu cảm biến sẽ đi qua trong hành trình
4.0 này từ chúng tôi. Từ một nguồn duy nhất. Điều đó có nghĩa là: không rào cản,
không đá cuội, không ngõ cụt, không liên kết khiếm khuyết, không giao diện bất phù
hợp. Chỉ là một đại lộ thông suốt, liên tục. Thoải mái hơn làn đường xe đạp thoải
mái nhất mà bạn có thể tưởng tượng - ngay cả khi bạn sống ở Copenhagen.
Như đã nói, chúng tôi cũng có mặt ở đó để hướng dẫn và hỗ trợ bạn từng bước
trong quá trình số hóa. Chúng tôi là những chuyên gia về tự động hóa và số hóa
trong hơn năm thập kỷ và rất vui mừng khi được chia sẻ kinh nghiệm với bạn.
Chúng tôi sẽ giúp bạn giữ thăng bằng trên chiếc xe đạp đó cho đến khi bạn cảm
thấy đủ tự tin để có thể tự đạp xe một mình hết đoạn đường còn lại. Thiết bị phù
hợp nhất và người hướng dẫn giỏi nhất có thể. Cả hai từ một nguồn.
Hãy cùng đạp xe nào!
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Đây là cách thực hiện:
Đại lộ dữ liệu ifm thông suốt
Bạn có muốn biết thêm về tình trạng sức khoẻ của quạt
hoặc thời điểm tốt nhất để thay phốt cơ khí cho máy
bơm của bạn không? Bạn có muốn biết khi nào máy nén
cần bảo dưỡng hoặc mạch làm mát bị rò rỉ cần được
khắc phục không?

Cấp CNTT
Phần mềm như hộp công cụ IIoT sẽ xử lý dữ liệu đầu vào
thành thông tin giá trị gia tăng giúp người dùng tối ưu hóa
các quy trình của mình như chuỗi cung ứng bên trong và
bên ngoài hoặc quản lý bảo trì.

Cách dễ nhất để có thông tin này là nhờ máy móc nói
cho bạn biết. Và cách dễ nhất để máy móc nói cho bạn
là liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi biết vị trí đặt các cảm
biến để có cái nhìn tổng thể về tình trạng hoạt động.
Chúng tôi biết cơ sở hạ tầng nào là cần thiết để đưa dữ
liệu đến PLC và cấp CNTT của bạn. Và chúng tôi biết

Phần sụn (Middleware)

cách đặt cảnh báo để giúp bạn phản ứng đủ sớm để

IO-Link master, thiết bị điện tử chẩn đoán hoặc thiết bị biên

tránh thời gian ngừng hoạt động không mong muốn và

sẽ thu thập và xử lý dữ liệu và truyền chúng đến bất kỳ điểm

tiết kiệm nhiều chi phí.

đến nào mà dữ liệu tiếp tục được xử lý. Đây có thể là PLC
và đồng thời là cơ sở hạ tầng CNTT với hệ thống ERP, bộ

Và cuối cùng bạn cũng sẽ biết tất cả điều này.

nhớ dữ liệu hoặc đám mây.

Nghe ổn chứ? Máy móc của bạn trả lời có!

Cấp OT
Cảm biến đo các giá trị như áp suất, nhiệt độ, rung chấn,
mức hoặc lưu lượng. Các cảm biến hiện đại có IO-Link có
thể gửi nhiều hơn một giá trị và truyền tải các thông tin khác
như thời gian chạy của máy hoặc số chu kỳ quy trình.
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PLC

ifm.com
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Mọi mong muốn từ giải
pháp tự động hóa.
Cửa hàng trực tuyến: Thấy nhiều hơn, tìm ít hơn.
Để tự động hóa nhà máy hiệu quả, ta

Vậy nên nếu bạn đang nghĩ xem làm

bắt đầu từ đâu? Hãy nghĩ xem nào:

thế nào để mua sắm hiệu quả hơn,

khi mua sắm! Và đó là lý do cửa hàng

chắc chắn là bạn nên truy cập ifm.com

trực tuyến của chúng tôi được thiết kế

để thử xem!

để dẫn bạn tới sản phẩm mong muốn
nhanh nhất có thể. Đồng thời, chúng
tôi cũng muốn dành cho bạ dịch vụ tốt
nhất khi bạn mua sắm trực tuyến. Ví
dụ, công cụ lựa chọn giúp bạn thu hẹp
phạm vi tìm kiếm về các phiên bản sản
phẩm phù hợp. Trong tài khoản ifm cá
nhân của mình, bạn có thể dễ dàng
nhập danh sách đặt hàng toàn diện, tự
tạo chào hàng một cách nhanh chóng
và biến chúng thành đơn hàng với chỉ
một cú nhấp chuột.
Sản phẩm, phụ kiện và thông
tin thú vị
Bạn đang tìm kiếm phụ kiện phù hợp
cho sản phẩm của mình? Không vấn đề
gì! Chúng tôi đã soạn ra mọi thông tin
bạn cần biết, về lắp đặt, cài đặt thông
số và thiết lập, rồi bổ sung vào trang
sản phẩm tương ứng. Dĩ nhiên, trên
cửa hàng trực tuyến của chúng tôi, bạn
cũng sẽ thấy nhiều thông tin thú vị khác
về công nghệ trong các cảm biến của
chúng tôi, niềm cảm hứng thông qua
báo cáo ứng dụng, chứng chỉ của nhà
máy mà bạn có thể tải xuống miễn phí,
v.v.
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Minh bạch hơn: Tìm kiếm sản
phẩm, chọn, so sánh, xem ý kiến
hỗ trợ, lựa chọn - và mua theo mức
giá của bạn.
Hiệu quả hơn: Nhập danh sách
đơn hàng, tạo mục yêu thích, đặt lại
đơn hàng trước đó.
Linh hoạt hơn: Bạn quyết định
cách mình thanh toán và thời gian
chúng tôi giao hàng. Nếu đang vội,
bạn có thể sử dụng dịch vụ giao
hàng nhanh của chúng tôi.
Cá nhân hơn: Tự tạo chào hàng,
biến chúng thành đơn hàng với chỉ
một cú nhấp, theo dõi chuyến hàng
và trạng thái, lưu và truy xuất hóa
đơn. ifm – đó là của bạn!
Tương lai: Số hóa, Công nghệ 4.0,
tìm giải pháp, tải xuống phần mềm,
quản lý giấy phép - tất cả đều có
trong một nền tảng.
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Chỉ có vậy thôi? Không đâu!
Thông tin toàn bộ danh mục sản phẩm của chúng tôi có sẵn trên mạng trực tuyến!
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