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Enkodery  z przemysłowym systemem 
Ethernet/IP firmy Leine&Linde

W dzisiejszym artykule chcielibyśmy zaprezentować Pań-
stwu enkodery absolutne z przemysłowym systemem 

Ethernet/IP firmy Leine&Linde. Światowy rynek enkoderów 
absolutnych jest bardzo rozdrobniony, ponieważ istnieje wie-
le różnych interfejsów komunikacyjnych. System komunikacji 
oparty na Ethernet/IP jest najpopularniejszy w USA, a i w Eu-
ropie należy do najczęściej wykorzystywanych w systemach 
automatyki. Ethernet/IP jest siecią otwartą, opartą o protokół 
IP oraz standard IEE802, przeznaczony do regulacji, kontroli, 
sterowania, gromadzenia i transferu różnego rodzaju danych. 
W oparciu o wieloletnie doświadczenie w projektowaniu enko-
derów firma Leine&Linde oferuje solidnie wykonane urządze-
nia, dedykowanie do systemów sterowania z przemysłowym 
systemem Ethernet/IP.

Pierwszym enkoderem jest urządzenie serii 1000, przezna-
czone do najbardziej ekstremalnych zastosowań, takich jak 
przemysł metalurgiczny oraz górnictwo. Kolejnym enkoderem 
jest seria 900, charakteryzująca się wyjątkowo dużą odporno-
ścią na działanie wysokiej temperatury i wilgoci oraz wibracji 
i uderzeń. Do rozbudowanych systemów automatyki, w których 
warunki pracy nie należą do trudnych, polecamy zastosowanie 
najmniejszych enkoderów serii 600. Kolejnym urządzeniem do 
pracy w sieci Ethernet/IP jest bramka sygnałowa, umożliwia-
jąca podłączenie enkodera absolutnego z interfejsem EnDat. 
Bramka sygnałowa pozwala na znaczące zwiększenie odległo-
ści połączenia kablowego z enkodera, a konstrukcja obudowy 
pozwala na pracę w temperaturze aż do 100°C.

Głównym zadaniem enkoderów jest dokonywanie bieżących 
pomiarów prędkości oraz położenia aplikacji zgodnie z wyma-
ganiami użytkownika aplikacji. Funkcjonalność systemu w tym 

przypadku polega na zastosowaniu automatycznego adreso-
wania urządzeń, które pozwala na wykonanie konfiguracji za 
pomocą odpowiedniego oprogramowania. System Ethernet/
IP umożliwia skalowanie, ustawianie punktu referencyjnego, 
odbieranie i konfigurację wartości wejściowych lub ustawia-
nie wartości granicznych. Sygnał wyjściowy z enkodera może 
być wykorzystywany do aktywowania funkcji po osiągnięciu 
wartości granicznych. 

Chcielibyśmy za pośrednictwem miesięcznika „Napędy 
i Sterowanie”, życzyć wszystkim Czytelnikom Wesołych Świąt 
i Szczęśliwego Nowego Roku.� n


