
Automação da Pesagem de Tanques
Gerenciamento Eficiente de Inventário
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Melhore o Desempenho da 
Máquina
Com o processamento ultrarrápido co-
nectado aos CLPs e DCSs mais usados 
do mundo, o terminal de automação 
IND360 melhora a produtividade e au-
menta o tempo de operação. O monito-
ramento de condição e o alarme 
Smart5TM garantem que o sistema está 
funcionando conforme o esperado e 
possibilitam que você reaja rapidamente 
se surgir algum problema.

Visão Clara do Processo
O IND360 oferece visualização instantâ-
nea do status do processo e dos níveis 
de inventário pela interface de automa-
ção ou pela interface homem-máquina 
(HMI). A tela luminosa proporciona visu-
alização imediata do status de passa-
gem e facilita a calibração.

Precisão no Controle de 
Inventário
A pesagem é um método muito preciso 
para monitorar o inventário do tanque. 
Por ser um método sem contato, não é 
afetado pelo tipo de material ou do for-
mato do recipiente. Oferece uma aplica-
ção pré-programada de controle de in-
ventário para acelerar a instalação e 
eliminar os custos de programação.

Simplifique a Integração
O IND360 utiliza interfaces de automa-
ção certificadas e inclui drivers como 
EDS, GSD e GSDML para uma inicializa-
ção rápida e sem falhas. Além disso,  
o terminal vem com um AOP e AOI da 
Rockwell, código de amostra e blocos  
de função Siemens.

Terminais de IND360tanques/silos
Pesagem Perfeita de Tanques e 
Recipientes

O IND360tanques/silos oferece controle de inventário  
totalmente integrado com ampla conectividade CLP/
DCS e visualização do processo.

Os recursos incluem:
• Controles de alarme de nível alto e baixo, com  

recarga automática
• PROFINET, Profibus DP, EtherNet/IP, Modbus RTU e 

4–20 mA
• Compatível com balanças analógicas, POWERCELL® 

e de alta precisão
• Calibração automática de balanças de precisão 

conduzida por CLP
• RapidCalTM para calibração rápida e eficiente da  

balança de tanques
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Conectividade do Sistema de Automação Conectividade do Sistema de Automação 

O IND360 proporciona o ajuste ideal ao seu ambiente de automação e atende às necessidades do processo, 
permitindo que o CLP/DCS controle todas as funções por meio da rede de automação.

Entradas/saídas digitais extremamente rápidas e configuráveis e saída analógica para conectividade básica ou 
operação autônoma, permitindo que você economize uma valiosa capacidade de processamento em seu CLP/DCS 
para atividades mais essenciais.

Exemplo 1: Rede de Automação com Controle Direto de Recarga

Variáveis de controle
Sinal digital de  
entrada/saída do 
IND360

Variáveis de 
controle
Sinal digital de 
entrada/saída do 
IND360

Variáveis de 
controle
Sinal digital de 
entrada/saída do 
IND360

Variáveis de 
controle
Sinal digital de 
entrada/saída do 
IND360

Exemplo 3: Conectividade Digital de Entrada/Saída com CLP/DCS

Exemplo 2: Rede de Automação com Controle Indireto de Recarga Exemplo 4: Autônomo sem CLP/DCS

O IND360 controla a válvula de recarga enquanto proporciona visualização na HMI. Acesso cíclico e acíclico às  
informações de status da aplicação e leitura/gravação da configuração usando interface CLP, tela ou interface 
web. A topologia em anel redundante para PROFINET e EtherNet/IP é compatível.

O IND360 controla a válvula de recarga e disponibiliza a visualização na HMI. Acesso do CLP às informações de 
status e funcionalidade de controle usando E/S digital. Saída de peso opcional de 4–20 mA disponível para 
conectividade CLP/DCS. Configuração por meio de interface web ou tela.

O CLP controla a válvula de recarga com base no sinal de recarga do IND360 e outras informações de controle e o 
IND360 monitora o nível de enchimento e disponibiliza a visualização na HMI. Acesso cíclico e acíclico às informa-
ções de status da aplicação e leitura/gravação da configuração usando interface CLP, tela ou interface web. A topo-
logia em anel redundante para PROFINET e EtherNet/IP é compatível.

Configuração autônoma sem conectividade CLP. O IND360 controla a válvula de recarga e disponibiliza a 
visualização na HMI. Inicie a aplicação com a chave de hardware conectada à entrada digital do IND360.  
O sinal de “Alarme do Limite Superior” está conectado a uma chave de segurança que atua como uma parada  
de emergência para recarga. Configuração por meio de interface web ou tela.

Nível de Enchimento

Nível de Enchimento

Limite Inferior/Superior

Limite Inferior/Superior

Alarme de Limite Inferior/ 
Superior

Alarme de Limite Inferior/ 
Superior

Gatilho de Recarga

Gatilho de Recarga

Configuração

Configuração

TCP/IP

TCP/IP

TCP/IP

TCP/IP

Limite Inferior

Limite Inferior

Executar/Parar

Zero

Limite Superior

Alarme Vermelho

Alarme Smart5

Alarme Laranja

Alarme Smart5

Tanque de armazenamento Tanque de Armazenamento

Tanque de armazenamento

Carcaça

Parar Executar

Tanque de armazenamento

PC (serviço e configuração) PC (serviço e configuração)

PC (serviço e configuração)PC (serviço e configuração)

CLP/DCS

CLP/DCS

CLP/DCS

Rede de comunicações

Rede de comunicações

Variáveis de controle

Variáveis de controle
Recarga

Limite Superior

Peso Peso

Peso

Recarga Recarga

Recarga

Peso
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IND360tanques/silos
Terminais de Automação

Parâmetro Descrição

Aplicação Indicação do nível de 
enchimento

Percentual de peso bruto, incluindo visualização gráfica

Recarga automática Limiares inferior e superior configuráveis 
Sinais de recarga de E/S e CLP/DCS

Monitoramento de recarga Monitoramento de nível baixo, proteção contra enchimento excessivo

Alarme prioritário Smart5TM baseado em NAMUR NE107 
Notificação na tela 
Disponível na rede CLP/DCS

Configuração Interface web (servidor web integrado) 
Interface de automação CLP 
Interface Homem-Máquina (HMI) IND360

Dados Contadores para limite inferior, limite superior e operações de recarga

Medição Tipos de balança 
compatíveis

Analógica (480 Hz), POWERCELL® (4 células a 100 Hz), Precisão de faixa única (até 
92 Hz)

Filtragem digital Depende do tipo de balança, remove ruído mecânico e ambiental, é ajustável via CLP/DCS

Calibração de tanques RapidCalTM (mt.com/ind-rapidcal) 
CalFreeTM, CalFree PlusTM 
Peso de teste com ou sem substituição

Conectividade CLP Ethernet Industrial PROFINET, EtherNet/IP, Profibus DP, Modbus RTU

Certificação PNO (Siemens), ODVA (Rockwell e outros)

Transferência de dados Cíclica: transferência de dados bidirecional de leitura/gravação de 480 Hz por imagem 
do processo de 16 bytes ou 64 bytes
Acíclica: tamanho de dados dinâmicos

Monitoramento de condição Alarmes Heartbeat 1 Hz, Smart5™ (NAMUR NE107), 
Alarmes POWERCELL individuais®, sobrecarga, subcarga, temperatura, falha de rede do 
sensor etc.

Dados selecionáveis Até 7 valores de peso de alta velocidade (flutuação de 32 bits), status binário para  
monitoramento de condição
Configuração do dispositivo e aplicação, incl. pontos de ajuste (leitura/gravação)
Informações de status do dispositivo e da aplicação (leitura)

Arquivos de descrição do 
dispositivo

GSD e GSDML (para Profibus DP e PROFINET)
EDS (para EtherNet/IP e outros)
AOP da Rockwell integrado ao Studio 5000

Conjunto de comandos Interface de Automação Padrão METTLER TOLEDO para aplicações de tanque/recipiente

Código de amostra Projeto de amostras totalmente funcional para:
Portal Siemens TIA (≥ V14 SP1)
Rockwell Studio 5000 (≥ V24)

Saída de peso de 4–20 mA Para valor bruto, líquido ou absoluto
Resolução de 16 bits

E/S digital Sinais de entrada Até 5 entradas configuráveis
Funcionalidade: executar/parar, limpar dados, silenciar alarme, imprimir, tarar, limpar tara, 
zerar

Sinais de saída Até 8 saídas configuráveis
Funcionalidade: limite superior, limite inferior, recarga, alarme laranja Smart5TM, alarme 
vermelho Smart5TM, alarme de aplicação, centro de zero, excesso de capacidade, abaixo 
de zero, movimento, rede, alarme de limite superior, alarme de limite inferior

Tensão Alta tensão lógica: 10 a 24 VCC Profibus
Baixa tensão lógica: 0 a 5 VCC

Para especificações completas do dispositivo e desenhos adicionais, consulte a ficha técnica do IND360base.

http://www.mt.com/IND360 

