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Moduły komunikacyjne firmy Güntner – opcjonalnie dostępne dla systemów GMM (Güntner
Motor Management) i GHM (Güntner Hydro Management) – zostały uzupełnione o
samodzielnie opracowane i wytyczające nowe kierunki protokoły komunikacyjne sieci
przemysłowej Ethernet. 
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Bezpośrednie połączenie dla wydajnych systemów
Za pomocą najnowszych protokołów komunikacyjnych udało się rozszerzyć tradycyjną i
sprawdzoną technologię magistrali polowych o nowe funkcje. Moduły komunikacyjne pełnią
jakby rolę tłumacza ustnego, który stanowi ścieżkę komunikacyjną pomiędzy regulatorami a
systemami nadrzędnymi. W ten sposób moduł GCM (W)LAN służy do połączenia regulatora
Güntner Motor Management (GMM) EC z siecią WLAN lub LAN. Za pośrednictwem modułu
komunikacyjnego można odczytywać poszczególne parametry z urządzenia, jak również je
zmieniać.

  

  

Nowoczesny standard komunikacyjny
Z uwagi na coraz większe wymagania stawiane wobec systemów transmisyjnych, „tłumacze
ustni” musieli nauczyć się dodatkowych „języków”. Obecnie protokoły sieci przemysłowej
Ethernet, takie jak BACnet/IP i Modbus/TCP, są standardowo stosowane w ramach technologii
chłodzenia. Dzięki opracowaniu i wprowadzeniu protokołów komunikacyjnych BACnet/IP i
Modbus/TCP, moduły (W)LAN dla regulatorów GMM i GHM są w stanie sprostać wszystkim
wymaganiom dotyczącym nowoczesnych rozwiązań chłodniczych. Również starsze modele
mogą zostać wyposażone w nowe protokoły komunikacyjne poprzez aktualizację
oprogramowania.

  

  

Nowe możliwości konfiguracji
W zakresie protokołów BACnet i Modbus oraz adresu IP możliwe jest dokonanie dodatkowych
ustawień przy użyciu sprawdzonej przeglądarki internetowej.  W ten sposób aktywowane są na
przykład systemy magistrali komunikacyjnej Modbus/BACnet, a w menu „Ustawienia”
przeprowadzane są konfiguracje specjalne. Ponadto poprzez konfigurację sieci LAN można na
stałe lub dynamicznie (DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol) ustawić adres IP.

  

  

Dostępność dotychczasowego zakresu funkcji
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Oczywiście użytkownicy mogą także korzystać z dotychczasowych funkcji modułu GCM
(W)LAN, stosując protokoły komunikacyjne BACnet/IP i Modbus/TCP. Jednocześnie w celu
nawiązania komunikacji z magistralą można uzyskać dostęp do informacji o urządzeniu i do
jego ustawień również za pośrednictwem aplikacji, przeglądarki internetowej lub zdalnie
poprzez tunel VPN.
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