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Trends in production & automation
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Industry 4.0 digitizes the entire industrial value 

chain



Industrie 4.0 
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New service business model: precision farming



IO-Link basis voor industrie 4.0

▪ Industrie 4.0 is gebaseerd op het 

verzamelen en het delen van hoogwaardige 

informatie voor de processen

IO-Link vormt de basis van de automatiseringspiramide



Het IO-Link consortium

• Het internationaal IO-Link 

consortium vertegenwoordigt 

een uitgebreid aanbod van 

toonaangevende bedrijven

• Dit consortium werkt aan 

nieuwe toekomstgerichte 

innovaties van de IO-Link 

technologie, de marketing 

strategie, de integratie op het 

terrein…

• IO-Link is uitgegroeid tot 

internationale standaard : 

IEC 61131-9
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IO-Link = communicatie-interface

IO-Link is een point-to-point industriële 

communicatie-interface voor sensoren/actuatoren:

1. IO-Link is genormaliseerd: IEC-61131-9

2. IO-Link maakt de uitwisseling mogelijk van:

- procesdata (metingen),

- diagnosedata (status),

- parameters (configuratie).

PLC’s

Voeding 24 V 

DC

IO-Master  IO-Slaves   (Device)     -> 



IO-Link – sensorinformatie tot op het 

hoogste niveau

IO-Link is een point-to-point industriële 

communicatie-interface voor sensoren/actuatoren:

1. De master beheert de communicatie met de 

I/O's en vervult de rol van gateway naar een 

PLC, een veldbus of ethernet

2. Het device, slave, vervult een I/O-functie 

(analoog of digitaal) en communiceert zijn data 

aan de master

3. De aansluiting gebeurt met een eenvoudige 

3(tot5)-aderige kabel met een lengte van max. 

20 m

PLC’s

Voeding 24 V 

DC

 IO-Slaves   (Device)     -> IO-Master



Componenten van het IO-Link systeem 

IO-Link 

is onafhankelijk 

van de gebruikte veldbus

Ethernet

IO-Link componenten:

• IO-Link device (slave)
(sensor/actuator of ander apparaat bepaald in 

specificatie IEC 61131-9)

• IO-Link verbinding
(een 3/4/5-draadscommunicatiekabel, niet 

afgeschermd, max. 20 m, met M12/M8/M5-

connector volgens norm IEC 60947-5-2) 

• IO-Link master
(bijv. een I/O-module op de automaat of 

remote, een gateway type ProfiNet-IO-Link …)

IO-Link-

verbindingen
VELDBUS

IO-Link-masters 

(poorten)IO-Link-devices 

(slaves)



• IO-Link maakt deel uit van Industrie 4.0

Wat is IO-Link?

brengt informatie van 

sensoren/actuatoren naar 

hoger gelegen systemen

is een bidirectioneel

communicatiesysteem

behoudt het voordeel van

een klassieke I/O-interface

gebruikt standaard 3-aderige 

niet afgeschermde kabels

is onafhankelijk van de 

gebruikte veldbus



Vóór IO-Link ...
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… Met IO-Link!
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Voordelen IO-Link

Efficient 

Communication

Efficiënte 

communicatie 

en besparing op 

bekabeling

Diagnostics

Efficiënte 

procesdiagnose

Smart Tasks

Remote 

intelligentie

Enhanced 

Sensing

Detectie met 

meerwaarde
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• Demoborden met volgende thema’s: 

- Analyse en predictief onderhoud

- Vervanging sensoren / actuatoren

- IO-Link als performant bekabelingsconcept

- Toegevoegde waarde van een IO-Link sensor of actuator


