
14.45 - 15.00

15.00 - 15.15

15.15 - 15.40

Start-up van een IO-Link sensor IO-Link sensoren en actuatoren – wat kunnen we ermee?

Deze workshop laat zien hoe eenvoudige de koppeling is van één of meerdere 

IO-Link sensoren met een IO-link master. In de workshop zijn temperatuur-, 

druk-, en geleidbaarheidssensoren beschikbaar om zelf te koppelen  met een IO-

Link master. 

 IO-Link is een evolutionaire ontwikkeling van een bestaande, betrouwbare 

connectie technologie van sensoren actuatoren. Er wordt veel over IO-Link 

gesproken elke fabrikant verteld “zijn” verhaal. Wij laten zien wat IO-Link wel is en 

waar het voor bedoeld is. Doormiddel van een live demonstratie bespreken wij:

1) De elektrische connectie: Het fysiek aansluiten van IO-Link componenten.

2) De software connectie: De hardware configuratie maken in de besturing.

3) Het aansturen met fabrieksinstellingen: Het uitlezen en aansturen van 

standaard procesdata.

4) De data connectie: Parameter- en diagnosedata instellen en uitlezen via de 

besturing
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16.45 - 17.15

17.15 - 17.45

Welke informatie haal ik uit mijn IO-Link devices? Welke mogelijkheden biedt IO-Link voor onafhankelijke apparaat 

uitwisselbaarheid?

Ervaar hoe makkelijk je IO-Link devices kunt instellen en uitlezen. We gaan in 

de hands-on workshop verschillende druk & flow sensoren en pneumatische 

ventiel eilanden koppelen aan een io-link master en via de PC de instellingen 

doen.

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 wordt anders als je 

het apparaat wilt vervangen door een ander model of leverancier voor een 

bepaald meetprincipe. Waar mag ik als gebruiker vanuit gaan en hoe kan ik me 

hierop voorbereiden? Welke specificaties kan IO-Link mij bieden om mijn daarin te 

ondersteunen? In deze presentatie zal het IO-Link Smart Sensor Profile worden 

besproken en de verschillende stappen van apparaat uitwisselbaarheid worden 

gedemonstreerd.

Benno Brinkers, Festo Jaap Westeneng, Endress + Hauser

Welke informatie haal ik uit mijn IO-Link devices? Welke mogelijkheden biedt IO-Link voor onafhankelijke apparaat 

uitwisselbaarheid?

Ervaar hoe makkelijk je io-link devices kunt instellen en uitlezen. We gaan in de 

hands-on workshop verschillende druk & flow sensoren en pneumatische 

ventiel eilanden koppelen aan een IO-Link master en via de PC de instellingen 

doen.

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 wordt anders als je 

het apparaat wilt vervangen door een ander model of leverancier voor een 

bepaald meetprincipe. Waar mag ik als gebruiker vanuit gaan en hoe kan ik me 

hierop voorbereiden? Welke specificaties kan IO-Link mij bieden om mijn daarin te 

ondersteunen? In deze presentatie zal het IO-Link Smart Sensor Profile worden 

besproken en de verschillende stappen van apparaat uitwisselbaarheid worden 

gedemonstreerd.

Benno Brinkers, Festo Jaap Westeneng, Endress + Hauser

18.45 - 19.00

Het configureren van IO-Link sensoren Eenvoudig veiligheidstoepassingen realiseren met IO-Link

Werken met IO-Link heeft veel voordelen, onder andere door de informatie die 

uit de sensoren gewonnen kan worden. Maar welke informatie is beschikbaar 

en hoe kan ik die configureren? Tijdens deze workshop zul je 2 IO-Link sensoren 

configureren waardoor je inzicht krijgt in hoe procesdata wordt opgebouwd en 

welke voordelen dit geeft.

Veiligheidsschakelaars, -sensoren, opto-elektronische beveiligingsvoorzieningen 

en ook veilige noodstopbedieningen kunnen snel worden gekoppeld tot de 

hoogste veiligheidscategorie. 

Met Safety over IO-Link benut u ook alle voordelen van IO-Link. Want het concept 

verenigt veiligheid en automatisering in één systeem. 

Alwin van Binsbergen, SICK Patrick Rietman, Balluff
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19.55 - 20.30 Borrel

15.45 - 16.10

16.15 - 16.40

Pauze: soep & broodjes buffet

17.45 - 18.10

18.15 - 18.40

Pauze

19.00 - 19.25

19.30 - 19.55

Rondleiding Avans Hogeschool 

IO-Link Frequently Asked Questions, Gerjan Woelders, Turck

Programma IO-Link workshop
5 juni 2019 bij Avans Hogeschool in ’s Hertogenbosch

Ontvangst met koffie & thee

Welkom en introductie Peter van den Berg, Avans Hogeschool


