
Welke voordelen bieden IO-link sensoren 
bij de automatisering van een ontvetting 
systeem voor blik verpakkingen? 
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TOEPASSING



Toepassing

Een aluminium drank blik ontvetting doseringssysteem. 

Verzorgt de chemische doseringen die continu uitgevoerd 
wordt en gekoppeld is aan het volume van de geproduceerde 
drank blikjes.



Toepassing

Het automatisering systeem meet en regelt continu de 
verschillende procesparameters met behulp van de 
nieuwste IO-link sensortechnologie.



AUTOMATISERING



Automatisering

Het middelpunt van de automatisering is de Siemens S7 1500 met Scada via Tia Portal v16. 



Automatisering

Alle signalen die binnen komen op de PLC worden via IO-link master opgehaald.

Het gaat hierom druk, geleidbaarheid en temperatuur.



Automatisering
De applicatie is geprogrammeerd in Structured Text



IO-LINK



IO-Link basis
• IO-Link is de eerste gestandaardiseerde IO 

technologie wereldwijd (IEC 61131-9) voor de 

communicatie met sensoren en actuatoren.

• IO-link is een bi-directionele point–to-point-

verbinding, geen bus.

• Via de IO-Link Master, kunnen maximaal 16 

apparaten (sensoren of actuatoren) worden 

aangesloten op de bovenliggende veldbus.

• Alle signalen over 3, 4 (sensor) of 5 (actuator) aders 

als standaard kabel niet afgeschermd max. 20m.



IO-Link
• Beschrijving van de functionaliteit van de sensor in 

de IODD file (IO apparaat beschrijving).

• Integratie van de IO-Link Master in een PLC met 

bestaande veldbus koppelingen.

• Beschikbare  PLC-functiebouwstenen voor                     

de integratie van IO Link sensoren.

• Configuratie van de IO-Link Master d.m.v. een 

configuratieprogramma die een IODD (XML-bestand) 

verzorgt, waardoor de Master gegevens kan lezen en 

schrijven.

IODDfinder



IO-Link
Toegepaste IO-link master en sensoren

IO-link Master

Druk sensor

Temperatuur sensor

Geleidbaarheid  & 
Temperatuur sensor



IO-Link

Alle parameters die leesbaar en schrijf baar zijn 
vanuit de IODD-file van de verschillende sensoren 
zijn instelbaar en liggen vast in het systeem.



IO-Link
De belangrijkste redenen voor het gebruik van IO-link is : 

• Optimalisatie van het productie proces door communicatie tot op het laagste veldniveau.

• Verhoging van installatie efficiëntie en beschikbaarheid.

• Slimme componenten, veel extra data beschikbaar.

• Verlaging van montage- en ingebruikname tijd.

• Verlaging van service- en onderhoudskosten.

• Diagnose, op afstand tot op het laagste veldniveau.

• Kabelbreuk herkenning.



SOFTWARE



IODD finder

IODDfinder - IO-Link https://ioddfinder.io-link.com/

JUMO, Vendor ID : 839

https://io-link.com/en/IODDfinder/IODDfinder.php?thisID=137


IO-link master

IP adres  master



IO-link master
http://192.168.0.44/info.html



IO-link master



• Setup
• Web Cockpit 

• Codesys

• MQTT 

Software



• Setup

• Web Cockpit 
• Codesys

• MQTT 

Software



CODESYS is een ontwikkelomgeving voor het programmeren van automatiseringsproducten volgens de internationale industriële standaard IEC 61131-3. 

Software

• Setup

• Web Cockpit 

• Codesys
• MQTT 



Software

• Setup

• Web Cockpit 

• Codesys Modbus

• MQTT 



Software

• Setup

• Web Cockpit 

• Codesys

• MQTT

Gegevensoverdracht via versleutelde en veilige communicatie

De variTRON stuurt de gegevens via MQTTS via poort 8883 naar het datacenter. 
Hier werken we met de momenteel hoogste TLS-codering (TLS 1.3). 

Toegang tot gegevens via webbrowser wordt uitgevoerd met behulp van de HTTPS-
protocol.

Wij gebruiken certificaten die verankerd zijn in de JUMO variTRON en in de MQTT 
Broker van ons datacenter. 



MQTT     :  Message Queuing Telemetry Transport M2M data overdracht protocol voor industrial internet of things

Software

• Setup

• Web Cockpit 

• Codesys

• MQTT



VISUALISATIE



Visualisatie

Geleidbaarheid

Temperatuur

Doseer hoeveelheid

Free Acidity
(zuurgraad)

Setpoint Geleidbaarheid



Visualisatie
Proces historie



Visualisatie
Verbruik chemicaliën



Visualisatie
Productie aantallen per dag



Cloud
Visualisatie



Visualisatie
Cloud



CONCLUSIE



Conclusie
Leverancier chemicaliën doseer systeem over IO-Link sensoren

• Net zo’n eenvoudige installatie als een normale sensor.

• Geen instellingen meer te hoeven doen op de sensor, want alles staat opgeslagen in de PLC.                                 
Dus plug en play bij een defecte sensor.

• Volledige toegang tot alle parameters in de sensor.

• Uitgebreide diagnose en status uitlezing mogelijk.

• Geen 4-20mA omrekening meer nodig van de parameters, want de proceswaarde wordt direct weergegeven met 
de juiste proceseenheid.
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Hartelijk dank voor uw aandacht

JUMO is een van de leidende producenten op het gebied van industriële sensor- en automatiserings-
gebied. Als betrokken partner streven wij ernaar  onze kennis en ervaring in te zetten om onze 
producten efficiënter, gebruiksvriendelijker en duurzamer te maken.


