Siemens IO-Link

Smart TIA integration of sensors and actuators

IO-Link
Integracja z TIA (SIMATIC)

Industry Sector

Siemens IO-Link
Dost pne produkty
Modu Master IO-Link

Modu y IO

Modu y obiektowe

Oprogramowanie

STEP 7 - Engineering - PCT

Industry Sector

IO-Link • Master
Przegl d
IO-Link Masters
Dwa modu y master do realizacji po czenia
IO-Link
czenie za pomoc modu ów
rozproszonych SIMATIC ET200
Integracja sensorów z systemami
komunikacji PROFIBUS i PROFINET
Modu szeregowy 4SI IO-Link (z prawej)
ET200S rozproszone we/wyj o stopniu ochrony IP20
(przeznaczone do monta u w szafach sterowniczych)
Mo liwo

monta u do 64 modu ów master,

ET200eco PN (z lewej)
Modu ET200eco PN o wysokim stopniu ochrony
(IP65/67)
Autonomiczny modu IO-Link master z PROFINET-em

4 IO-Link channels each for
connecting certified devices
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IO-Link • Modu master
Opis produktu.
IO-Link Master
atwa integracja certyfikowanych urz dze IO-Link w TIA.
Jednolity sposób konfiguracji od modu u master do modu ów urz dze
dane zawarte w jednym projekcie S7

– wszystkie

Mo liwa komunikacja z urz dzeniami Siemens IO-Link lub innymi certyfikowanymi
urz dzeniami dost pnymi na rynku
Przejrzysty sposób diagnostyki wszystkich urz dze IO-Link
Modu master wyst puje w dwóch wersjach o stopniu ochrony IP20 i IP65
Przejrzysty wykaz parametrów urz dze
Mo liwo

bezpo redniej zmiany parametrów przez operatora

Proste wywo anie w STEP7 za pomoc bloków funkcyjnych.
Mo liwo

aktualizacji urz dze
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IO-Link • Modu master
1) Modu szeregowy "4SI IO-Link" do ET200S
Przeznaczone do zabudowy w szafach sterowniczych
(stopie ochrony IP20)
Po czenie urz dze IO-Link do modu ów
SIMATIC ET 200S
Mo liwa komunikacja po przez PROFIBUS DP lub
PROFINET IO
Mo liwo

po czenia do czterech urz dze IO-Link

Wysoki poziom wykorzystania kana u komunikacyjnego oraz
bardzo prosty sposób po czenia urz dze peryferyjnych.
Prosta implementacja w STEP7 za pomoc
skonfigurowanych bloków funkcyjnych.
Rozbudowane opcje diagnostyczne.
Mo liwo

aktualizacji FW
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IO-Link • Modu master
1) Modu szeregowy "4SI IO-Link" do ET200S
Szeroko

modu u do ET 200S wynosi 15 mm

Maksymalna d ugo przewodu do urz dzenia IOLink wynosi 20 m
Modu IO-Link zawiera 4 porty
Maksymalna d ugo danych wynosi 32 bajty dla
danych przychodz cych i 32 bajty dla danych
wychodz cych, wielko
mo emy edytowa za
pomoc S7-PCT
Tryby pracy: IO-Link, SIO lub nieaktywny; mo na
ustawia za pomoc S7-PCT
MLFB: 6ES7138-4GA50-0AB0
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IO-Link • Modu master
2) SIMATIC ET 200eco PN
Nie wymaga zabudowy (stopie ochrony IP67)
Mo liwo pod czenia urz dze IO-Link
peryferyjnych bezpo rednio przy urz dzeniu, nie
wymaga zabudowy w szafach sterowniczych
Modu y we/wyj o wysokim stopniu ochrony IP
zawieraj cy 4 kana y IO-Link do pod czenia
urz dze
Krótka i szeroka obudowa ET200eco PN
4 kana owy IO-Link
Dodatkowe 8 cyfrowych wej

24 V DC

Dodatkowe 4 cyfrowe wyj cia 24 V DC/1.3 A
Maksymalna d ugo
Link 20 m

przewodów do urz dze IO-

Tryby pracy: IO-Link, DI, DO, nieaktywny
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IO-Link • Modu y I/O
IO-Link modu y K20, 4 lub 8 wej

z IP67

Modu y IO-Link K20 z 4DI i K20 8DI
Pod czenie binarnych sensorów i enkoderów
mo liwe w ka dym miejscu instalacji
Wymiana sensorów i si owników podczas pracy
modu u IO-Link
Mo liwo pakietowego pod czenia sensorów a do
4 lub 8 w jednym porcie IO-Link.
K20 4DI: 2 porty M12
K20 8DI: 8 z czy M8
Ochrona przeciw zwarciowa wraz z zabezpieczeniem
przeciw przeci eniowym.
Stopie ochrony IP67
Wej cia ustawiane jako NC lub NO
Sygnalizacja przeciw przeci eniowa i przeciw
zwarciowa w zasilaczach sensorów
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IO-Link • Modu y I/O
IO-Link modu y K20 4DI i K20 8DI
IO-Link modu K20 – Zalety
Niski koszt pod czenia sygna ów binarnych z
sensorów do sterownika za pomoc IO-Link
Mo liwo ustawiania stanu sensorów
(np. Wej cie NC/NO i opó nienie wej cia)
Zredukowana liczba przewodów, co zmniejsza
prawdopodobie stwo pomy ki przy instalacji.
Mo liwo przesy ania wiadomo ci diagnostycznych
(np. przeci enie zasilacza sensorów)
Mo liwo pracy w trudnych warunkach
rodowiskowych (stopie ochrony IP67)
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Oprogramowanie dla SIEMENS IO-Link
Gotowe ekrany dla
WinCC flexible

Port Configuration Tool
(PCT)

Blok funkcyjny
IOL_Call

Step7
(HW Config)
Industry Sector

Wizualizacja WinCC flexible
Wizualizacja dla WinCC flexible zintegrowana
jest z projektem STEP 7
Wizualizacja powoduje, e proces jest bardziej
przejrzysty:
Informacje o urz dzeniu
Diagnostyka
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Blok funkcyjny IOL_Call
Zarz dzanie acykliczn komunikacj pomi dzy
SIMATIC S7 i urz dzeniami IO-Link.
Parametryzacja urz dze IO-Link mo liwa
równie podczas ich pracy
Mo liwy odczyt dodatkowych informacji z
urz dze IO-Link (np. diagnostyka, aktualny
stan urz dzenia)
Wykonywanie IO-Link funkcji na portach
Umo liwia tworzenie kopi zapasowych jak
równie przywracania parametrów po wymianie
modu u
Free download:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/33102519/130000
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STEP 7 HW Config
Konfiguracja za pomoc "drag and drop” w HW
catalog
Jest zazwyczaj u ywany do konfiguracji
sprz towej urz dze IO-Link
Port Configuration Tool jest zintegrowan
cz ci STEP 7 HW Config
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Port Configuration Tool (PCT)
Narz dzie przeznaczone do parametryzacji modu u
IO-Link master oraz IO-Link devices (zintegrowane
w katalogu)
Zintegrowany w STEP7 od wersji V5.4 SP5,
dost pny równie jako osobne oprogramowanie
Zintegrowane z wszystkimi produktami IO-Link,
równie innych producentów.
Parametryzacja interfejsu IO-Link master oraz
konfiguracj urz dze IO-Link.
Umo liwia odczyt warto ci procesowych i
diagnostycznych.
Umo liwia monitorowanie warto ci diagnostycznych
online.
Automatyczna identyfikacja podpi tych urz dze .

Free download:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/33102519/130000
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IO-Link projektowanie: Zintegrowane z STEP7
… do projektowania i diagnostyki

Przyjazna
ytkownikowi
konfiguracja
urz dze IO-Link w
STEP7

Za adowanie konfiguracji
zawieraj cej równie
ustawienia po cze (routing)
Testowanie, diagnostyka
oraz rozruch mo liwy za
pomoc jednego narz dzia.

Industrial Ethernet/PROFINET
Sterownik
Magistrala

We/wyj
rozproszone

Mo liwy podgl d stanu
urz dzenia w STEP7
w konfiguracji
portów IO-Link

IODD
Opis urz dzenia

+

Urz dzenie

Instalacja
okablowania

Provision of conformant IO-Link device
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Parametryzacja w rodowisku wykonawczym
Blok funkcyjny FB IOL_CALL

FB IOL_CALL
Acykliczna komunikacja pomi dzy SIMATIC S7
i urz dzeniami IO-Link.
Oparta na blokach SFB 52/53
Zalety:
atwy sposób programowania.
Zapami tywanie parametrów urz dze w
blokach danych.
Mo liwo zmiany parametrów podczas pracy
urz dzenia.
Wymagania systemu
Pracuje w rodowisku SIMATIC S7
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Przyk ad aplikacji w WinCC flexible
nr 38006560

Uniwersalny
Uniwersalny program
program zawieraj
zawieraj cy
cy
opisy
opisy oraz
oraz przyk
przyk adowy
adowy kod
kod programu
programu
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Dzi kuj za uwag !

www.profibus.org.pl
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