
MVK Fusion
Jeden modul 

pro maximální rozmanitost



MVK Fusion
Jeden modul - tři typy signálů

Jeden modul 
pro maximální rozmanitost



MVK Fusion
Jeden modul - tři typy signálů

MVK Fusion slučuje tři základní funkce 

instalační techniky:

▪ digitální standardní senzory a akční členy

▪ digitální bezpečnostní senzory
a akční členy

▪ zařízení IO-Link

Výhody:

▪ usnadňuje instalaci

▪ umožňuje úsporu prostoru

▪ snižuje počet potřebných modulů

Jeden modul 
pro maximální rozmanitost



MVK Fusion
Maximální flexibilita pro bezpečnost

Vysoká úroveň bezpečnosti díky

▪ třem bezpečňostním dvoukanálovým 
vstupním portům

+ tlačítka nouzového vypnutí

+ světelné závory

+ dvouruční ovládání

+ bezpečnostní dveře

▪ jednomu bezpečňostnímu výstupnímu 
portu se dvěma bezpečnými výstupy

+ spínání PP, PM, PPM

+ např. pro dvojité ventily

▪ speciálnímu portu IO-Link třídy B 
s bezpečným odpojením (PLd)

+ ventilové ostrovy

+ huby

Bezpečnostní aplikace

až do úrovně bezpečnosti Ple.



MVK Fusion
Jednoduchá bezpečnostní konfigurace

Pro nakonfigurování stačí vybrat bezpečnostní 

funkci zařízení v Engineering Tool 

bezpečnostního řízení – např. „Světelná 

závora“ nebo „Tlačítka nouzového vypnutí“.

HOTOVO!

▪ nejsou nutné žádné specifické znalosti 
o parametrech modulu

▪ odpadá dodatečný krok výpočtu CRC

▪ žádný speciální software výrobce!

Nakonfigurování bezpečnosti

na několik kliknutí myší.



MVK Fusion
Vysoká výkonnost

Moduly jsou vhodné pro 

aplikace s vlastnostmi:

▪ Conformance Class C (IRT)

▪ Shared Device

▪ Netload Class III

Díky tomu nestojí nic v cestě aplikacím, 
kde je požadován maximální výkon 
a absolutní spolehlivost.

Maximální výkon

a absolutní spolehlivost.



MVK Fusion
Integrovaný webový server

▪ stavy LED kontrolek modulu jsou zobrazeny prostřednictvím web serveru

▪ chyby jsou ukládány s časovým razítkem – transparentnost i po výpadku napětí

▪ skutečné nacházení chyb místo pouhého hledání, snížení doby prostojů

Jasná, komplexní diagnostika

méně prostojů.



MVK Fusion
Další přednosti

Volitelné chladicí těleso:

▪ použití je možné i při vysokých okolních 
teplotách (až do 60 °C) v kombinaci 

s vysokými proudy (až do 16 A)

▪ volitelný chladič pro tyto extrémní 
podmínky rozšiřuje možnosti využití

Nasazení

v extrémních podmínkách.



MVK Fusion
Další přednosti

Možnost použití až do nadmořské výšky 

3000 m:

Modul je možné použít i v obzvláště vysoko 

umístěných výrobních závodech (až do 3000 

m.n.m) jako například San José Chiapa 
(Mexiko) v nadmořské výšce 2400 m.

Nasazení

v extrémních podmínkách.



MVK Fusion
Další přednosti

Bezpečnostní adresa:

▪ pomocí adresních spínačů se nastavuje 
bezpečnostní adresa přímo na modulu

▪ výsledkem je následující výhoda: i ve 

vypnutém stavu je možné adresu přečíst

▪ pomocí adresy „000“ je dále možné 

obnovit u MVK Fusion tovární nastavení

Jednoduché nastavení 

bezpečnostní adresy.
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2 FDO

2 DIO 2 DIO2 FDI2 FDI2 FDI

Multifunkční
standardní IO

Senzory 
třídy A

Analogové
senzory

Akční členy 
třídy B

nebo

Jeden modul

pro maximální rozmanitost.



MVK Fusion
Jeden modul - tři typy signálů

Jeden modul

pro maximální rozmanitost.

Nouzové zastavení

Inteligentní 
senzory 
IO-Link

Bezpečnostní 
ventily

Digitální 
senzory

Světelné závory

Ventily

Ventilové 
ostrovy IO-
Link

Dveřní spínače

Laserové skenery

Huby
IO-Link

Bezpečnostní 
dvojitý ventil

DC motory

Bezpečnostní 
dveřní systémy

Teplotní senzor 
IO-Link

Tlakový senzor 
IO-Link

Spínačový systém 
IO-Link

Klíčové spínače 
a  přepínače Analogový 

převodník IO-Link

Potvrzovací spínače
Nožní spínače

Senzor vzdálenosti IO-Link

Bezpečnostní 
zámky

Elektromechanické 
bezpečnostní spínače

Indukční senzor IO-Link

Indukční vazební 
člen IO-Link

Podavač IO-Link

Transponderové
systémy 
IO-Link

Dvouruční 
ovládací přístroje

Bezpečnostní 
ovládací přístroje

Řízení elektromagnetu 
pro zámek



MVK Fusion
Huby IO-Link: Znásobení vstupů a výstupů

Kompaktní řešení pro

cenově příznivé a bezpečné IO.

S hubem IO-Link je možné jednoduchým 
způsobem rozmnožit vstupy a výstupy.

▪ až 16 DI resp. 8 DI / 8 DO
na jednom portu IO-Link

▪ bezpečnostní vypnutí 8 DO 
na portu IO-Link třídy B (PLd)

▪ pouze jedno vedení - snížená náročnost 
instalace

Hub IO-Link
55518

až do PLd
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MVK Fusion
Indukční vazební členy a huby IO-Link

Bezkontaktní přenos

až do 12 W + signál IO-Link.

Ideální pro oblasti, v nichž je nutné 
přenášet energii a data na pohyblivé 
součásti strojů a zařízení.

Typické oblasti využití

▪ měniče nástrojů

▪ karuselové stroje

Vazební člen IO-Link
Primární 59450

Vazební člen IO-Link
Sekundární 59451

Napájení = 12 W
Vzduchová mezera 0... 7 mm

DI

Hub IO-Link
55519

DI



MVK Fusion
Tlačítka pro nouzové zastavení a reset

Rychlé a bezchybné propojení

pomocí standardních kabelů.

Prod. č.: 69001

Prod. č.: 69041

Prod. č.: 69003

Snadná montáž: 
Přišroubovat klip, přichytit plášť a snadno 
a bezpečně připojit pomocí přípojky M12.

Prod. č.: 69010



MVK Fusion
Maximální rozmanitost

Spoří čas,

prostor a náklady!

MVK Fusion umožňuje instalační koncepce 
se standardními IO, IO-Link a 
bezpečnostními prvky na jednom modulu.

▪ snadná instalace

▪ snížení náročnosti

▪ žádný další nástroj

▪ méně sběrnicových modulů

01 | dvě digitální standardní zásuvná místa

02 | čtyři bezpečnostní zásuvná místa

03 | dvě zásuvná místa IO-Link


