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IO-link en standaardisatie 

IO-link is inmiddels een 
gevestigde standaard. 
Afgelopen jaren een 
jaarlijkse groei van 30% in 
het aantal devices in het 
veld.



IO-link en standaardisatie
De IO-link standaard heeft er voor 
gezorgd dat IO-link devices
‘interconnectable’ zijn. 
Two or more devices are 
interconnectable if they are using the 
same communication protocols, 
communication interface and data 
access.

Maar hoe kunnen we zorgen dat IO-
link devices uitwisselbaar
(interchangeable) zijn?
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IO-link en standaardisatie
De IO-link standaard heeft een profile guideline. 
Hier wordt onderscheid gemaakt tussen Device 
Profiles en Common Application Profiles.
Onder Common Application Profiles
vallen bijvoorbeeld:
• Common Profile
• Firmware update
• Safety communication

Onder Device Profiles vallen
bijvoorbeeld:
• Smart Sensors
• Remote IO
• Encoders
• …



IO-link Profile en Function Class
Een IO-link profiel bestaat uit 1 of 
meerdere Function Classes. Een Function
Class is een definitie die onafhankelijke 
en consistente functies omvat die 
beschikbaar zijn via een 
communicatiekanaal.

Een profiel en een Function Class hebben 
een unieke identifier
(ProfileIdentifier/PID)

In de IO-link documentatie is terug te 
vinden wat elk profiel en elke Function
Class inhoud. (IO-link.com)

io-link.com


IO-link Common Profile
Eisen voor IO-link devices met 
een profiel zijn:
• IO-link versie 1.1
• ISDU support
• DataStorage voor alle relevante 

parameters
• Support voor block parameter 

handling
• Het profiel Identification and

Diagnosis (sinds versie 1.1 van 
IO-link Common Profile)



IO-link Common Profile
Als er gebruik gemaakt 
wordt van IO-link 
profielen is er 1 profiel 
verplicht, namelijk 
profiel 0x4000 –
Identification and
Diagnosis. Dit profiel 
omvat 4 verplichte 
Function Classes.

Ook zijn er nog 2 
optionele Function
Classes:



IO-link Common Profile
Verplicht:
• 0x8000 – Device Identification maakt van 3 optionele parameters verplichte parameters. Dit zijn: 

ProductID, FirmwareRevision en ApplicationSpecificTag.
• 0x8002 – Proces Data Mapping zorgt ervoor dat er een beschrijving van de process data 

beschikbaar is om uit te lezen door een controller (PLC). Per onderdeel van de process data wordt 
de volgende informatie beschikbaar gemaakt: Het data type, de lengte van de data en de offset. 

• 0x8003 – Diagnosis maakt van 2 optionele parameters verplichte parameters. Dit zijn: DeviceStatus
en DetailedDeviceStatus

• 0x8100 – Extended Identification voegt 2 parameters toe, namelijk FunctionTag en LocationTag. 
Ook worden 2 optionele parameters (SerialNumber en HardwareRevision) verplicht gemaakt.

Optioneel:
• 0x8101 – Locator voegt een system command toe om door middel van het knipperen van een LED 

een specifiek IO-link device te lokaliseren. 
• 0x8102 – Product URI voegt een Product Unique Resource Identifier parameter toe (gedefinieerd in 

DIN SPEC 91406). Dit is een read-only parameter op index 0x001B van maximaal 100 bytes.



IO-link Smart Sensor Profile
Eerste editie is uit 2011. Deze 2e editie (2017) 
vervangt de eerste editie. 
Het grootste verschil is dat de 1e editie het 
mogelijk maakte om als sensor ontwerper elke 
combinatie van function classes te maken, is dit 
bij de 2e editie anders. Hier is het de bedoeling 
dat de sensor 1 specifiek smart sensor profile 
heeft (dat vervolgens wel meerdere function
classes bevat). Hierdoor wordt het eenvoudiger 
om sensoren van verschillende fabrikanten uit te 
wisselen.
Versie 1.1 verwijderd SSP0 (Generic profiled
sensor) en voegt SSP4 (Digital measuring
switching sensor) toe. Daarnaast is het mogelijk 
om meerdere sensor kanalen te gebruiken. Ook 
zijn er meer optionele function classes.



IO-link Smart Sensor Profile
Er zijn op dit moment de volgende type smart sensor profiles gedefinieerd:

SSP type Afkorting Omschrijving

SSP 0 GPS Generic Profiled Sensor

SSP 1 FSS Fixed Switching Sensor

SSP 2 AdSS Adjustable Switching Sensor

SSP 3 DMS Digital Measuring Sensor

SSP 4 DMSS Digital Measuring Switching Sensor



SSP 1 – Fixed Switching Sensor
Editie 1.0 beschrijft nog 2 verschillende profiel types, in editie 1.1 is dit 1 
profiel geworden met optionele extensies



SSP 2 – Adjustable Switching Sensor

In editie 1.0 worden 
6 verschillende 
types omschreven, 
in editie 1.1 is dit 
gereduceerd naar 4 
types en zijn er ook 
optionele extensies 
bijgekomen.



SSP 3 – Digital Measuring Sensor
Er zijn 2 verschillende types omschreven (in versie 1.0 waren dit er nog 4 
verschillende). Ook hier zijn er extensies mogelijk.



SSP 4 – Digital Measuring and Switching Sensor

SSP 4 combineert 
switching signals met 
measuring signals en 
ondersteund een 
maximum van 4 kanalen 
in 1 IO-link device



Voorbeeld Profile / Function Class

Profiel SSP 3.2 heeft ProfileID 0x000B, dit is een 
measuring sensor, high resolution. Dit is function class 
0x800B en process data structure PDI48.INT32_INT8.



Voorbeeld Profile / Function Class

Voorbeeld van een 
afstandsmeter



Demonstratie
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