
Automatyzacja ważenia zbiorników
Wydajne zarządzanie zapasami
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Zwiększenie wydajności maszyn
Dzięki ultraszybkiemu przetwarzaniu 
w połączeniu z najczęściej używanymi 
na świecie sterownikami PLC i DCS ter-
minal IND360 pomaga zwiększyć pro-
duktywność i wydłużyć czas pracy bez 
przestojów. Funkcje monitorowania sta-
nu i alarmowania Smart5TM pozwalają 
upewnić się, że system działa zgodnie 
z oczekiwaniami i daje możliwość szyb-
kiej reakcji na pojawiające się problemy.

Duża przejrzystość procesów
IND360 zapewnia natychmiastowy 
wgląd w stan procesu i poziomy zapa-
sów za pośrednictwem interfejsu syste-
mu automatyki lub interfejsu użytkowni-
ka (HMI). Wizualizacja danych na 
wyraźnym wyświetlaczu ułatwia wzorco-
wanie i pozwala jednym rzutem oka 
skontrolować stan zapasów.

Dokładna kontrola stanów 
magazynowych
Ważenie jest bardzo dokładną metodą 
monitorowania poziomu zapasów 
w zbiornikach. Na wynik nie mają wpły-
wu rodzaj materiału ani kształt zbiornika. 
Terminal IND360 jest wyposażony 
w aplikację do kontroli zapasów, która 
pozwala przyspieszyć instalację i wyeli-
minować koszty programowania.

Prostsza integracja
Dzięki zastosowaniu certyfikowanych  
interfejsów automatyzacji i sterowników, 
takich jak EDS, GSD i GSDML, terminal 
IND360 pozwala szybko i bez błędów 
rozpocząć pracę. Ponadto obsługuje on 
bloki funkcyjne Rockwell AOP, AOI i Sie-
mens oraz przykładowy kod 
programowania.

Terminale IND360 do zbiorników
Bezproblemowe ważenie zbiorników 
i naczyń

Terminal IND360 do zbiorników i naczyń zapewnia 
zintegrowane funkcje kontroli zapasów oraz szeroką 
gamę opcji połączeń PLC/DCS i wizualizacji procesów.

Wybrane funkcje:
• Alarmy wysokiego i niskiego poziomu  

z automatycznym uzupełnianiem
• Obsługa PROFINET, Profibus DP, EtherNet/IP, 

Modbus RTU i wyjścia 4–20 mA
• Współpraca z wagami analogowymi, POWERCELL® 

i wagami o wysokiej precyzji
• Automatyczne wzorcowanie wag precyzyjnych 

z użyciem sterowników PLC
• Szybkie i wydajne wzorcowanie wag zbiornikowych 

metodą RapidCalTM
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Komunikacja z systemami automatyki Komunikacja z systemami automatyki 

Terminal IND360 optymalnie integruje się ze środowiskiem automatyki w zakładzie i zapewnia realizację  
potrzeb, umożliwiając sterowanie wszystkimi funkcjami przez sterowniki PLC/DCS za pośrednictwem sieci.

Wyjątkowo szybkie i konfigurowalne cyfrowe wejście/wyjście oraz wyjście analogowe do obsługi podstawowych 
funkcji połączeń i pracy autonomicznej; pozwala zachować cenną moc obliczeniową sterowników PLC/DCS do 
bardziej krytycznych działań.

Przykład 1: sieć systemu automatyki z funkcją bezpośredniego sterowania uzupełnianiem stanu

Zmienne sterowania
Wejście/wyście 
sygnałów cyfrowych 
terminala IND360

Zmienne sterowania
Wejście/wyście 
sygnałów cyfrowych 
terminala IND360

Zmienne sterowania
Wejście/wyście  
sygnałów cyfrowych 
terminala IND360

Zmienne sterowania
Wejście/wyście  
sygnałów cyfrowych 
terminala IND360

Przykład 3: łączność ze sterownikami PLC/DCS poprzez cyfrowe wejście i wyjście

Przykład 2: sieć systemu automatyki z pośrednim sterowaniem uzupełnianiem stanu Przykład 4: praca autonomiczna bez PLC/DCS

IND360 steruje zaworem uzupełniania, a jednocześnie wizualizuje proces w interfejsie HMI. Zapewnia cykliczny 
i acykliczny dostęp do danych o stanie aplikacji i możliwość odczytu oraz zapisu konfiguracji poprzez interfejs  
sterownika PLC, wyświetlacz lub interfejs internetowy. Zapewnia obsługę nadmiarowej topologi pierścieniowej dla 
sieci PROFINET i EtherNet/IP.

IND360 steruje zaworem uzupełniania i wizualizuje proces w interfejsie HMI. Poprzez cyfrowe wejście/wyjście sterow-
nik PLC ma dostęp do informacji o stanie i funkcji sterowania. Na potrzeby łączności z PLC/DCS dostępny jest opcjo-
nalny odczyt masy przez sygnał 4–20 mA. Konfiguracja za pośrednictwem wyświetlacza lub interfejsu internetowego.

Sterownik PLC steruje zaworem uzupełniania na podstawie sygnałów otrzymanych z terminala IND360 oraz innych 
danych sterujących, a terminal IND360 monitoruje poziom napełnienia i wyświetla wizualizację w interfejsie HMI. 
Zapewnia cykliczny i acykliczny dostęp do danych o stanie aplikacji i możliwość odczytu oraz zapisu konfiguracji 
poprzez interfejs sterownika PLC, wyświetlacz lub interfejs internetowy. Zapewnia obsługę nadmiarowej topologi 
pierścieniowej dla sieci PROFINET i EtherNet/IP.

Konfiguracja do pracy autonomicznej bez łączności z PLC. IND360 steruje zaworem uzupełniania i wizualizuje  
proces w interfejsie HMI. Uruchomienie aplikacji następuje po użyciu przełącznika sprzętowego podłączonego do 
cyfrowego wejścia terminala IND360. Sygnał alarmu przekroczenia limitu jest kierowany na przełącznik pełniący 
rolę wyłącznika awaryjnego procesu uzupełniania. Konfiguracja za pośrednictwem wyświetlacza lub interfejsu 
internetowego.

Poziom napełnienia

Poziom napełnienia

Dolny/górny limit

Dolny/górny limit

Alarm dolnego limitu / 
przepełnienia

Alarm dolnego limitu / 
przepełnienia

Wyzwalacz uzupełniania

Wyzwalacz uzupełniania

Konfiguracja

Konfiguracja

TCP/IP

TCP/IP

TCP/IP

TCP/IP

Dolny limit

Dolny limit

Praca/stop

Zero

Ponad limitem

Czerwony alarm

Alarm Smart5

Pomarańczowy alarm

Alarm Smart5

Zbiornik magazynowy Zbiornik magazynowy

Zbiornik magazynowy

Obudowa

Stop Praca

Zbiornik magazynowy

Komputer (serwis i konfiguracja) Komputer (serwis i konfiguracja)

Komputer (serwis i konfiguracja)Komputer (serwis i konfiguracja)

PLC/DCS

PLC/DCS

PLC/DCS

Sieć

Sieć

Zmienne sterowania

Zmienne sterowania
Uzupełnianie

Ponad limitem

Masa Masa

Masa

Uzupełnianie Uzupełnianie

Uzupełnianie

Masa
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IND360 do zbiorników/naczyń
Terminale automatyki

Parametr Opis

Aplikacja Wskazanie poziomu 
napełniania

Masa brutto i wartość procentowa, w tym wizualizacja

Automatyczne uzupełnianie Konfigurowalny próg górny i dolny 
Sygnały uzupełnienia z wejścia/wyjścia i sterowników PLC/DCS

Monitorowanie napełniania Monitorowanie niskiego stanu, ochrona przed przepełnieniem

Priorytetowe alarmowanie Smart5TM na bazie NAMUR NE107 
Powiadomienia na ekranie 
Dostępne w sieci PLC/DCS

Konfiguracja Interfejs internetowy (zintegrowany serwer) 
Interfejs automatyzacji PLC 
Interfejs człowiek-maszyna (HMI) terminala IND360

Statystyki Liczniki dolnego i górnego limitu oraz operacji uzupełniania

Pomiar Obsługiwane typy wag Analogowe (480 Hz), z czujnikami POWERCELL® (4 czujniki 100 Hz), jednozakresowe wagi 
precyzyjne (do 92 Hz)

Filtrowanie cyfrowe Zależne od typu wagi; pozwala filtrować zakłócenia mechaniczne i środowiskowe, regulacja 
przez PLC/DCS

Wzorcowanie zbiorników RapidCalTM (mt.com/ind-rapidcal) 
CalFreeTM, CalFree PlusTM 
Testowy wzorzec masy z zastępowaniem lub bez

Komunikacja ze 
sterownikiem 
PLC

Przemysłowe sieci Ethernet PROFINET, EtherNet/IP, Profibus DP, Modbus RTU

Certyfikacja PNO (Siemens), ODVA (Rockwell i inni producenci)

Wymiana danych Cykliczna: dwukierunkowe przesyłanie danych odczytu/zapisu z częstotliwością 480 Hz za 
pośrednictwem 16- lub 64-bitowego obrazu procesowego
Acykliczna: dynamiczny rozmiar danych

Monitorowanie stanu Sygnał heartbeat 1 Hz, alarmy Smart5™ (NAMUR NE107), 
Indywidualne alarmy POWERCELL®, przeciążenie, niedociążenie, temperatura, awaria sieci 
czujników itp.

Dane do wyboru Do 7 szybkich odczytów masy (zmiennoprzecinkowa liczba 32-bitowa), binarna wartość 
z monitorowania stanu
Konfiguracja urządzenia i aplikacji, w tym punkty nastaw (odczyt/zapis)
Informacje o stanie urządzenia i aplikacji (odczyt)

Pliki opisu urządzenia GSD i GSDML (na potrzeby sieci Profibus DP i PROFINET)
EDS (na potrzeby sieci EtherNet/IP i innych)
Funkcja Rockwell AOP zintegrowana ze Studio 5000

Zestaw poleceń Standardowy interfejs automatyzacji METTLER TOLEDO do zastosowań zbiorników

Przykład programowania W pełni funkcjonalne projekt próbny dla:
Siemens TIA Portal (≥V14 SP1)
Rockwell Studio 5000 (≥V24)

Sygnał masy 4–20 mA Brutto, netto i bezwzględna wartość netto
Rozdzielczość 16 bitów

Cyfrowe 
wejścia/
wyjścia

Sygnały wejściowe Do 5 konfigurowalnych wejść
Funkcje: praca/stop, czyszczenie statystyk, wyciszanie alarmów, drukowanie, tarowanie, 
czyszczenie tary, zerowanie

Sygnały wyjściowe Do 8 konfigurowalnych wyjść
Funkcje: limit górny, limit dolny, uzupełnianie, alarm pomarańczowy Smart5TM, alarm czerwony 
Smart5TM, alarm aplikacji, środek zera, przekroczenie pojemności, poniżej zera, ruch, netto, 
alarm przekroczenia limitu, alarm nieosiągnięcia limitu

Napięcie Napięcie logiczne wysokie: 10–24 V DC Profibus
Napięcie logiczne niskie: 0–5 V DC

Pełne dane techniczne wraz z dodatkowymi schematami można znaleźć w arkuszu danych technicznych terminala IND360.

http://www.mt.com/IND360 

