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IO-LINK WORKSHOP 
18 Mei – Avans Hogeschool Den Bosch

DEMONSTRATIE 

CONFIGURATIE VAN SLIMME IO-LINK SENSOREN 

Bas Krommenhoek Will van Sprang
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Met Draadloos IO-Link…
▪ …brengen we de voordelen van IO-Link over naar de draadloze wereld.

▪ …heffen we bestaande beperkingen in diverse applicaties op.

▪ …bieden we oplossingen voor nieuw te ontwerpen machines. 

▪ …bieden we mogelijkheden die bekabeld voorheen niet mogelijk waren.
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Voordelen van IO-LINK

▪ Met IO-link bent u klaar voor nu en de toekomst
▪ Kostenreductie (hardware en uren) op gehele installatie/ lijn.
▪ Modulair bouwen (dit begint al bij de tekenkamer).
▪ Veel beschikbare devices, flexibel om uit te breiden.
▪ Gebruik van minder en dunnere bekabeling, minder gewicht.
▪ Geen afgeschermde kabels meer. 
▪ Aansluiten van standaardconnectoren i.p.v. aders knippen, strippen en aansluiten.
▪ Minder grote (of geen) schakelkast nodig, ruimtebesparing.
▪ Merk- en veldbus onafhankelijk.
▪ Eenvoudiger storing zoeken.
▪ Op afstand te configureren.
▪ Minder downtime, instellingen kunnen worden opgeslagen op de IO-Link poort.
▪ Betrouwbaar volgens Internationale (industrie) standaard.
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IO-Link Master
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Om een IO-link device draadloos te laten communiceren
Device met eigen IODD 

Configuratie met engineering tool software
(alleen V1.1)   

Bridge

Om maximaal 16 I/O signalen draadloos te communiceren
Upload van 1Byte elke 5ms
32 Bytes (max.), hetzelfde als bij bedraad IO-link 

Hub



VOORDELEN VAN DRAADLOOS IO-LINK

Frequentie bereik 

2.4 – 2.483 GHZ te 

gebruiken zonder 

licensie kosten

Licensie vrij

- Korte cyclustijden

- Eenvoudige en snelle 

installatie

- Volgens internationale    

IO-link standaard 

Snel & Betrouwbaar

Simple uit te breiden 

en te configureren 

zonder de 

beperkingen van 

kabels

Flexibel www-io-link.com
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MOGELIJKE APPLICATIES
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DEMONSTRATIE

Configuratie van slimme IO-link sensoren met 
uitgebreide functionaliteit

Will van Sprang
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IO-Link V1.1 (SAMS)

Klikken om tekst toe te 
voegen
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Waarom slimme IO-Link sensoren toepassen?

▪ Verhogen van de OEE (Overall Equipment Effectiveness)
▪ Het optimaliseren van productielijnen, verbeteren prestaties, 

kwaliteit, en het minimaliseren van de kosten.
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Process data In/Out

Dit zijn de parameters die via de 
processdata bij ieder cyclus met 
de PLC gecommuniceerd
worden
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Diagnose-parameters

Dit zijn de diagnose-parameters 
die op ieder moment 
opgevraagd kunnen worden uit
de sensor. Zoals bv.;

• Signaalkwaliteit

• Lensvervuiling

• Vibratie

• Luchtvochtigheidscondities
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Observatie-parameters

Dit zijn de observatie-
parameters die op ieder
moment opgevraagd kunnen
worden uit de sensor.

Zoals bv.;

• Toerenmeting

• Pulsteller

• Opstartteller

• Bedrijfsurenteller

• Interne temperatuur info



Configuratie Output Pin 2
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• Mode Pin 2 selecteren
– Bv. DO/AO

• Outputfunctie selecteren

• Schakelfunctie instellen
– Normaal/inverted

• PNP/NPN/Push-Pull



Hellingshoekdetectie activeren

• Alarm activeren

• Hellingshoek instellen

• Referentiehoek instellen
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Hellingshoekdetectie vastgelegd

• Referentiehoek (5°)

• Referentiepositie
vastgelegd

• X,Y,Z positie vastgelegd
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EINDE
Bedankt voor uw aandacht!


