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Společnost Emerson Process Management 
představila nový modul EtherNet/IP™ pro Co-
riolisovy průtokoměry Micro Motion® (obr. 1). 
Modul je možné použít pro jakékoliv snímače 
MicroMotion (obr. 2), nové i dříve vyrobené, 
a to i pro snímače určené do prostředí s ne-
bezpečím výbuchu. Rychlý přístup k aktuál-
ním hodnotám všech měřených veličin (prů-
tok, teplota a hustota) zajistí řídicímu systému 

lepší přehled o rychlých procesech a umožní 
zrychlení a zpřesnění řídicích činností a zvýše-
ní výkonu a výrobní kapacity závodu. 

Modul EtherNet/I je kompaktní a za pou-
hých třicet minut může být jednoduše nain-

Coriolisovy průtokoměry Micro Motion 
s rozhraním EtherNet/IP

stalován do rozváděče bez potřeby vést ether-
netový kabel v provozním prostředí. Webový 
prohlížeč tohoto modulu umožňuje vzdále-
ný přístup k rychlému a výkonné-
mu konfiguračnímu a diagnostické-
mu rozhraní s plnými uživatelský-
mi právy. Vzdálený přístup po síti 
zahrnuje i automatickou diagnos-
tickou funkci Smart Meter Verifi-
cation, která dokáže zkontrolovat 
správnou funkci Coriolisova prů-
tokoměru Micro Motion bez pře-
rušení procesu měření.  

Modul umožňuje rychlé a ceno-
vě dostupné připojení Corioliso-
vých průtokoměrů Micro Motion 
ke stále rostoucímu počtu počíta-
čových sítí EtherNet/IP a doplňuje 
nabídku dostupných komunikač-
ních protokolů, která v současné 
době zahrnuje DeviceNet, Profibus-
DP, Modbus, Foundation Fieldbus a Profi-
bus-PA. Průtokoměry MicroMotion kromě 
toho mohou mít také tradiční proudový vý-
stup 4 až 20 mA, popř. s protokolem HART, 
nebo impulzní výstup. 

Modul EtherNet/IP je určen k instalaci na 
lištu DIN a z hlediska kompatibility s pro-
tokolem EtherNet/IP je certifikován podle 
standardů ODVA. Zdarma dodávaný soft-
ware usnadňuje konfiguraci Coriolisových 
průtokoměrů Micro Motion pomocí vzdá-

leného přístupu prostřednictvím podnikové 
počítačové sítě. 

EtherNet/IP je otevřený průmyslový nor-
malizovaný protokol podporující připojení 
k velkému množství zařízení, jako jsou star-
téry motorů, snímače, ovladače a vzdálená 
uživatelská rozhraní (HMI). EtherNet/IP byl 

vyvinut pro řízení technologických procesů 
a pro použití v průmyslové automatizaci, ale 
může být využit i v běžných počítačových sí-
tích s ethernetovou kabeláží.

Více informací o Coriolisových průto-
koměrech Micro Motion a možnostech je-
jich připojení najdou zájemci na adrese  
www.MicroMotion.com.

Libor Lojek, 
Emerson Process Management

Nový modul EtherNet/IP pro průtokoměry Micro Motion umožňuje realizovat rychlý, ce-
nově dostupný přístup ke snímačům z podnikové počítačové sítě. Systémy řízení podniku 
tak získají cenná provozní data vedoucí ke zlepšení výrobní kapacity a efektivity výroby.

Obr. 1. Modul Micro Motion® EtherNet/IPTM

Obr. 2. Coriolisovy průtokoměry Micro Motion CMF Elite
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spotřebu energie

Sdružení ODVA oznámilo na tiskové kon-
ferenci na Hannover Messe 2012 první změ-
ny specifikací, které povedou k nižší spotřebě 
energie v sítích EtherNet/IP a ostatních sítích 
CIP. ODVA vydává změny v síťové specifi-
kaci dvakrát za rok. Cílem častých změn je 
rozšiřovat oblast, kde mohou koncoví uži-
vatelé využívat sítě CIP: EtherNet/IP, Devi-
ceNet, CompoNet. První změna specifikace 
v roce 2012 vede ke snížení spotřeby ener-
gie a následuje brzy po posledním vylepšení, 
které bylo uvedeno v listopadu 2011 a rov-
něž se týkalo snížení spotřeby energie. Letoš-
ní dubnové změny ve specifikaci vedou také 

k lepšímu řízení sítě, v jejichž důsledku mo-
hou zařízení s rozhraním EtherNet/IP praco-
vat s protokoly SNMP a RSTP.

Na tiskové konferenci ODVA byla také 
zmíněna pokračující spolupráce se dvěma 
partnerskými organizacemi, OPC Foundati-
on a Sercos International. Další novinkou je, 
že se řádným členem ODVA stal významný 
dodavatel měřicí a automatizační techniky, 
Endress+Hauser, a připojil se tak ke společ-
nostem Bosch Rexroth, Cisco Systems, Roc-
kwell Automation, Omron a Schneider Elect-
ric. Společnost Endress+Hauser dlouhodo-
bě podporuje otevřené průmyslové sítě a její 
průtokoměry jsou vybaveny pro zapojení do 
sítě EtherNet/IP.

Sítě CIP se rozšiřují do mnoha zemí. 
Standard EtherNet/IP se nyní stává ná-

rodním standar dem ve dvou asijských 
zemích, v Číně a v Koreji. V Číně byl 
EtherNet/IP spolu s protokolem Control-
Net zařazen příslušnou komisí mezi nej-
významnější národní standardy. Korejská 
agentura pro standardy (KATS) přijala 
EtherNet/IP mezi průmyslové standardy 
a cílem je zlepšit konkurenční postavení 
místních podniků. To je také důvod, proč 
KATS harmonizuje místní průmyslové 
standardy s mezinárodními. Vzhledem 
k tomu, že EtheNet/IP používá protokol 
TCP/IP, na němž je založena architektu-
ra většiny sítí LAN a WAN, je EtherNet/ 
/IP ideální volbou pro výrobce na celém 
světě, kteří chtějí využít přednosti stan-
dardního Ethernetu a protokolu TCP/IP.
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