
Przemysłowy Ethernet staje się coraz popularniejszym 
wyborem zapewniającym komunikację między 
urządzeniami. Coraz częściej też jest wykorzystywany 
do łączenia urządzeń obiektowych z pokojem sterowania. 

Rotork opracował rozwiązanie pozwalające na zastosowanie 
komunkacji Modbus TCP lub Profinet w naszych napędach  
serii IQ i CK.

Modbus TCP to otwarty standard pozwalający na przesyłanie 
komend Modbus siecią TCP/IP. Rozwiązanie Modbus TCP 
obejmuje również wbudowany serwer web pozwalający 
każdemu napędowi na posiadanie dedykowanej strony, wraz  
z aktualnym statusem i danymi diagnostycznymi. 

Profinet to przemysłowy standard opracowany przez 
organizację "Profibus and Profinet International".

Cechy i zalety

• Prosta integracja z istniejącymi systemami Ethernet

• Wykorzystanie istniejącej bazy Modbus RTU Rotork

• Dla każdego napędu może zostać stworzona  
dedykowana strona

• Pełna informacja o statusie, diagnostyka oraz sterowanie

• Wspiera połączenia 10/100Mbps

• Łatwa instalacja i podłączenie - wtyczka RJ45

• Edytowalna baza zapisywanych danych i funkcji 
alarmowych w celu lepszego zarządzania urządzeniami

Karty komunikacji Profinet i Modbus TCP  
dla napędów serii IQ i CK

Napędy do sieci 
Ethernet

Przykład strony

Specyfikacja

Cecha Dane

Obudowy do stref 
niezagrożonych wybuchem

IP66/68 (zanurzenie na 20m przez  
10 dni)

Zakres temperatur otoczenia -30 do +70 °C (-22 do +158 °F)

Zasilanie 24VDC - zapewnione przez napęd

Sposób montażu Moduł zabudowany w obudowie napędu

Malowanie Proszkowe poliestrowe
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Ze względu na ciągłe dostkonalenie produktu, Rotork zastrzega sobie prawo do rozszerzania i 
zmiany specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia. Opublikowane dane mogą ulec zmianie. 
Najnowsza wersja jest zamieszczona na naszej stronie internetowej pod adresem www.rotork.com.

Nazwa Rotork jest zastrzeżonym znakiem handlowym. Rotork uznaje wszystkie zarejestrowane 
znaki handlowe.  Opracowano i opublikowano w Wielkiej Brytanii przez Rotork. POWTG1020

Przekładnie armatury

Urządzenia sterujące i regulacyjne

Projekty, Serwis i Doposażenia

Napędy elektryczne i systemy sterowania

Napędy pneumatyczne i hydrauliczne

Pełny wykaz sieci sprzedaży i 
serwisu jest dostępny na naszej 
stronie internetowej.
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Karty komunikacji Profinet i Modbus TCP  
dla napędów serii IQ i CK

Napędy do sieci Ethernet

Przykład listy zapisanych alarmów Modbus TCP

Przykład konfiguracji Modbus TCP

System SCADA

Napęd z kartą Modbus TCP

Laptop pozwalający na 
lokalną diagnostykę

Sterownik Modbus/TCP

Switch Etherentowy

Switch Etherentowy

Przykład konfiguracji Profinet

System SCADA

Napęd z kartą Profinet

Sieć Profibus DP

Konwerter Profinet/
Profibus DP

Laptop pozwalający na 
lokalną diagnostykę

Sterownik Profinet

Switch Etherentowy

Switch Etherentowy
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