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Digitaliseer uw installatie met IO-Link en Industrial Ethernet

IO-Link biedt veel digitale meerwaarde en heeft zich in de praktijk al in vele toepassingen 
bewezen. Als de IO-Link master goed is geconfigureerd dan is één op één vervanging van een IO-
Link apparaat snel uitgevoerd. 

Het is voor de gebruiker meer en meer een uitdaging om van alle verschillende IO-Link 
instrumenten het overzicht te behouden, configuraties op te slaan en digitaal toegankelijk te 
maken. Wat zijn de mogelijkheden en hoe kan ik als gebruiker optimaal gebruik maken van een 
digitaal asset register? 

In deze IO-Link demonstratie zal stap-voor-stap verschillende mogelijkheden worden getoond 
voor het optimaal onderhouden en beheren van IO-Link instrumenten in combinatie met cloud-
based asset register oplossing. 
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IO-Link Aansluitingen en Pintoewijzing
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IO-Link Systeem Integratie

•

Cyclische data volgens nieuwste Smart Sensor-profiel

•Gegevens in Float formaat in plaats van Integer  gemakkelijk te 
integreren. Geen verschaling!

•Multiparameter (b.v. druk en temperatuur) als cyclische gegevens

•Leverancier specifieke gegevens
B.v. Endress+Hauser standaardiseert op Condensed Status volgens NE107

Snelle systeemintegratie mogelijk dankzij standaardisatie
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IO-Link punt-tot-punt verbinding

USB IO-Link master is voorzien van een M12 aansluitstekker voor een punt-tot-punt verbinding 
met een IO-Link apparaat en een USB aansluitstekker voor de verbinding met desktop, laptop 

of tablet voor IO-Link configuratie.  



IO-Link configuratie software



Waar vindt u de IO-Link Device Description (IODD)?

• De IODDfinder is een fabrikant-onafhankelijke centrale database voor de IODD's.

https://ioddfinder.io-link.com/



Integratie van IODDfinder in IO-Link configuratie software
 IODD DTM Configurator

interpreteert IODD en genereert een DTM voor gebruik in Field Device Tool (FDT) software



IODD DTM Configurator
 Lijst van geïmporteerde IODD’s ten behoeve van DTM configuratie



Field Xpert punt-tot-punt IO-Link configuratie software
 Volledige parameter configuratie van IO-Link apparaat met IODD DTM



Field Xpert punt-tot-punt IO-Link configuratie software
 Eenvoudige upload van apparaat configuratie naar de cloud 



In 3 stappen naar een Digital Twin in een Cloud ecosysteem

Stap 1 : Automatische verbinding met IO-Link 
apparaat via USB IO-Link master.



In 3 stappen naar een Digital Twin in een Cloud ecosysteem

Stap 2 : Selecteer gewenste DTM voor 
configuratie (IODD DTM of Generiek) 



In 3 stappen naar een Digital Twin in een Cloud ecosysteem

Stap 3 : Configureer het IO-Link apparaat en 
genereer automatisch een Digital Twin in het 
IIoT cloud-based ecosysteem

>>

https://netilion.endress.com



In 3 stappen naar een Digital Twin in een Cloud ecosysteem

>>

https://netilion.endress.com



Veilig uploaden en delen van gegevens en bestanden 
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IO-Link punt-tot-netwerk verbinding

IO-Link master is voorzien van schroef- of insteek verbindingen/M12 aansluitstekkers voor de 
punt-tot-punt verbinding van IO-Link apparaten en een Mx/RJ45 aansluitstekker voor 

verbinding met het industriële netwerk voor IO-Link Process Data integratie en configuratie.  



IO-Link master
 Er is een veelvoud aan software oplossingen en industriële 

communicatie protocollen beschikbaar voor het integreren van de 
IO-Link master Proces Data (PD) in de verschillende 
besturingssystemen.

 Voor configuratie van IO-Link apparaten in een punt-tot-netwerk
topologie zijn veel verschillende leverancier specifieke - maar ook 
industrieel gestandaardiseerde oplossingen beschikbaar – b.v. op 
basis van FDT/DTM technologie.

 Er is veel ontwikkeling gaande voor het beschikbaar stellen en 
integreren van de IO-Link Service Data (ISDU) op basis van 
verschillende gestandaardiseerde web services en informatie 
modellen.    



IO-Link master
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FieldCare punt-tot-netwerk IO-Link configuratie software
 Eenvoudig onderhoud en beheer van alle aangesloten IO-Link apparaten



Succesvolle IIoT projecten vereist samenwerking

Netilion



Conclusie
 IO-Link biedt veel digitale meerwaarde en heeft zich in de praktijk al in vele 

toepassingen bewezen, maar is meer dan alleen Proces Data!

 Er zijn veel mogelijkheden voor het configureren van IO-Link apparaten, maar het 
eenvoudig en veilig uploaden en delen van gegevens en documenten is meer 
dan een technische uitdaging en zal geborgd moeten worden in de 
werkprocessen. 

 Cloud oplossingen zullen zich meer en meer manifesteren. Denk bij uw keuze van 
IIoT cloud gebaseerde oplossingen hoe de data privacy en cyber security wordt 
gewaarborgd. De toegevoegde waarde zal zich moeten richten op het faciliteren 
van allerlei digitale services en connectiviteit op basis van uw data!


