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De ontwikkeling van IO-Link 

• Point-to-point verbinding moet blijven 

• Eenvoudige integratie van gerenommeerde veldbus 

systemen 

• Volledige waarborging van sensoren/actuatoren 

functionaliteit.  

• Goede markt verkrijgbaarheid / fabrikant verscheidenheid.  

• Simpele 3-draads verbinding. 



• Vermindering van de veelvoud aan signaalvormen. 

• Communicatie tot op sensor/actor niveau. 

• Gecombineerde transmissie van analoge/binaire signalen. 

• Vermindering van bekabeling en bijbehorende kosten. 

• Besparingen component kosten (in/uitgangskaarten). 

De ontwikkeling van IO-Link 



Doorbraak in communicatie! 

Communicatie naar laagste veldniveau 
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Doorbraak in communicatie! 

Communicatie naar laagste veldniveau 
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Standaard IO 



0…10 V 4…20 mA 

DI DO AI 

3-wire 4-wire 3-wire 

shielded 

• Oplossing tot nu toe 

• Elk signaal (binair & analoog) 

benodigd een bijpassende input 

module via verschillende 

aansluitingen van verschillende  

sensoren 

Variant reductie 



• Verschillende signaalvormen worden 

gecombineerd in één standaard 

• Eenvoudig ontwerpen en inkopen 

• Gereduceerde logistieke kosten 

• Verbeterde beschikbaarheid 

• Niet afgeschermde standaard verbinding 

• Economisch, geen speciale varianten 

3-draads 

Variant reductie 



interne digitale  

data processing 

analoog-digitaal- 

conversie 

digitaal-analoog 

conversie 

4 … 20mA 

digitale  

communicatie • Oplossing tot nu toe 

• D/A & A/D-conversie 

• Afgeschermde kabel 

Overdracht van analoge signalen 



• Hoge snelheid en nauwkeurigheid 

• 2 Bytes in 2 ms 

• Kosten reductie in bekabeling 

• Niet afgeschermde standaard kabel 

• Gebruikers vriendelijk 

• Gestandaardiseerde pinbezetting 

interne digitale  

data processing  

digitale 

communicatie 

Overdracht van analoge signalen 



• Conventionele oplossing met passieve 

verdelers: 

• Meervoudige passieve verdelers met 

multi-core kabel. 

Bekabelingsbesparing 



• IO-Link sensor box 

• Verzamelt en communiceert tot 16 

sensor signalen via IO-Link. 

• Economisch 

• Standaard niet afgeschermde 3-

aderige kabel 

• Gestandaardiseerde pinbezetting 

 

Bekabelingsbesparing 



• Oplossing tot nu toe 

• Handmatige configuratie via 

drukknoppen en display 

Configuratie 



• Configureren en instellen via PLC 

• Meer flexibiliteit  

• Eenvoudig te programmeren 

• Leveranciersonafhankelijk 

Configuratie 



Auto Parameter 

• Oplossing tot nu toe 

• Elke sensor moet handmatig worden 

ingesteld 



Auto Parameter 

• De complete instelling wordt 

automatisch overdragen naar het 

nieuwe apparaat in het geval van een 

uitwisseling 

• Gereduceerde down times 

automatische 

configuratie 



Signaal 

Alarm 

• Oplossing tot nu toe 

• Alarm wordt weergegeven via LED 

• Alarm signaal wordt via extra  

 draad overgedragen 

Diagnose en alarmen 



• Status kan gecommuniceerd worden naar een PLC 

• Marginale detectie condities 

• Akoestische intensiteit 

• Temperatuur 

• Drukpiekgeheugen 

• Just-in-time onderhoud 

• Gericht storing zoeken 

Diagnose en  

alarm 

Diagnostische informatie 



Toolbased Engineering 

• Oplossing tot nu toe 

• Configuratie via 

leveranciersafhankelijke tools (Hard- 

en Software) 



Toolbased Engineering 

• Configuratie via standaard 

Hard- en Software tools 

• FDT/DTM 

• USB-IO-Link Adapter 

voor elk IO-Link apparaat! 



• IO-Link is veldbus onafhankelijk.  

• IO-Link is gebaseerd op standaard connectiviteit.  

• IO-Link vermindert de verschillende signalen.  

• IO-Link is een internationale standaard.  

• IO-Link is universeel ... en ... past altijd! 

• IO-Link bied diagnose en configuratie 

functionaliteit.  

• IO-Link maakt parameters online toegankelijk. 

• IO-Link is snel.  

• IO-Link maakt miniaturisatie mogelijk. 

• IO-Link is slim ... vergemakkelijkt uw werk!  

• IO-Link maakt gebruik van de bestaande 

infrastructuur. 

• IO-Link maakt eenvoudige apparaat uitwisseling 

mogelijk. 

• IO-Link maakt diagnose op afstand mogelijk . 

• IO-Link versimpeld beheer. 



IO-Link – wie zijn wij? 



Voor meer informatie 

www.io-link.com 


