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การจััดการสิินค้้าค้งค้ลัังท่ี่�ม่ีประสิิที่ธิิภาพ
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เพ่ิ่�มประส่ิทธ่ิภาพิ่ของเคร่�องจัักร
ด้้วยการประมวลผลที่่�รวด้เร็วอย่างมากซึ่่�งเชื่่�อม
ต่่อกับ PLC และ DCS ที่่�ใชื่้อย่างแพร่หลายที่ั�ว
โลก หน้้าจอระบบอัต่โน้มัต่ิ IND360 จ่งชื่่วย
เพิ�มความสามารถใน้การผลิต่พร้อมๆ กับเพิ�ม
เวลาที่ำางาน้ของเคร่�องได้้ การต่รวจสอบสภาพ
และการเต่่อน้ Smart5TM จะชื่่วยรับรองว่า
ระบบของคุณม่ประสิที่ธิิภาพต่ามที่่�คาด้หวังไว้
ซึ่่�งที่ำาให้คุณต่อบสน้องได้้อย่างรวด้เร็วเม่�อเกิด้
ปัญหาข่�น้

การแสิดงผลกระบวนการท่�ชััดเจัน
IND360 ช่ื่วยให้มองเห็น้สถาน้ะกระบวน้การ
และระดั้บสิน้ค้าคงคลังได้้ทัี่น้ท่ี่ผ่าน้ที่างอิน้เที่อร์ 
เฟซึ่ของระบบอัต่โน้มัติ่หร่ออิน้เที่อร์เฟซึ่สำาหรับ
เช่ื่�อมต่่อกับผ้้ใช้ื่ (HMI) จอแสด้งผลส่สัน้สด้ใส
มอบการแสด้งผลแบบทัี่น้ท่ี่สำาหรับสถาน้ะเม่�อ
เดิ้น้ผ่าน้และอำาน้วยความสะด้วกให้การสอบ
เท่ี่ยบที่ำาได้้อย่างง่ายด้าย

การควบคุมส่ินค้าคงคลังท่�ม่ความถููก
ต้้องแม่นยำำา
การชัื่�งน้ำ�าหนั้กเป็น้วิธ่ิการท่ี่�ม่ความถ้กต้่องแม่น้ยำา
อย่างมากใน้การต่รวจสอบปริมาต่รใน้ถัง 
เน่้�องจากการชัื่�งน้ำ�าหนั้กเป็น้วิธ่ิการแบบไร้การ
สัมผัส ประเภที่ของวัสดุ้และร้ปร่างของภาชื่น้ะ
จ่งไม่ม่ผลต่่อการที่ำางาน้ IND360 ให้บริการ
แอปพลิเคชัื่น้การควบคุมสิน้ค้าคงคลังท่ี่�ม่ความน่้า
เช่ื่�อถ่อและตั่�งโปรแกรมไว้ล่วงหน้้าเพ่�อเร่งการติ่ด้
ตั่�งและลด้ต้่น้ทุี่น้ใน้การตั่�งโปรแกรม

ลดความยุ่ำงยำากในการผนวกรวม
IND360 ใช้ื่งาน้อิน้เที่อร์เฟซึ่ระบบอัต่โน้มัติ่
ท่ี่�ผ่าน้การรับรองและประกอบด้้วยโปรแกรม
ควบคุม เช่ื่น้ EDS, GSD และ GSDML สำาหรับ
การเริ�มต้่น้ระบบท่ี่�รวด้เร็วและไร้ข้อผิด้พลาด้  
น้อกจากน่้� หน้้าจอยังมาพร้อมกับ Rockwell 
AOP, AOI, รหัสตั่วอย่าง และการบล็อกฟังก์ชัื่น้
ของ Siemens

หน้าจัอของถัูง/ภาชันะ IND360
การชัื่�งน้ำ�าหนั้กถังและภาชื่น้ะอย่างราบร่�น้

ถัง/ภาชื่น้ะ IND360 มอบการควบคุมสิน้ค้าคงคลังท่ี่�ผน้วกรวม
อย่างสมบ้รณ์เข้ากับการเช่ื่�อมต่่อแผง PLC/DCS และการแสด้ง
ผลกระบวน้การ

ฟีเจอร์ต่่างๆ ได้้แก่
• การควบคุมการเต่่อน้ระดั้บส้งและต่ำ�าพร้อมการเติ่มอัต่โน้มัติ่
•	 PROFINET,	Profibus	DP,	อ่เที่อร์เน็้ต่/IP,	Modbus	RTU	

และ 4-20mA
• รองรับแอน้ะล็อก POWERCELL® และเคร่�องชัื่�งท่ี่�ม่ความเท่ี่�ยง

ต่รงส้ง
• การสอบเท่ี่ยบท่ี่�ที่ำางาน้ด้้วย PLC แบบอัต่โน้มัติ่ของเคร่�องชัื่�งท่ี่�ม่

ความเที่่�ยงต่รงส้ง
• RapidCalTM สำาหรับการสอบเท่ี่ยบเคร่�องชัื่�งถังท่ี่�รวด้เร็วและม่

ประสิที่ธิิภาพ
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การเช่ั�อมต่้อระบบอัต้โนมัต่้ การเช่ั�อมต่้อระบบอัต้โนมัต่้ 

IND360 มอบความเข้ากันขั�นสุิดให้กับสิภาพิ่แวดล้อมของระบบอัต้โนมัต่้ของคุณและต้อบสินองความต้้องการของกระบวนการของ
คุณได้โดยำเอ่�อให้ PLC/DCS ควบคุมฟัังก์ชัันทั�งหมดผ่านทางเคร่อข่ายำระบบอัต้โนมัต่้

อ่นพุิ่ต้/เอาต์้พุิ่ต้ด่จ่ัทัลและเอาต์้พุิ่ต้แอนะล็อกท่�รวดเร็วอย่ำางมากและสิามารถูกำาหนดค่าได้สิำาหรับการเช่ั�อมต่้อเบ่�องต้้นหร่อการปฏ่ิบัต่้การ
แบบสิแต้นด์อะโลนซ่ึ่�งอนุญาต้ให้คุณรักษาความสิามารถูในการประมวลผลท่�ม่ประโยำชัน์ใน PLC/DCS ของคุณไว้สิำาหรับก่จักรรมท่�สิำาคัญ
มากกว่า

ตั้วอย่ำางท่� 1: เคร่อข่ายำระบบอัต้โนมัต่้ท่�ม่การควบคุมการเต่้มโดยำต้รง

ตั่วแปรการควบคุม
สัญญาณอิน้พุต่/
เอาต์่พุต่ดิ้จิทัี่ลของ 
IND360

ตั่วแปรการควบคุม
สัญญาณอิน้พุต่/
เอาต์่พุต่ดิ้จิทัี่ลของ 
IND360

ตั่วแปรการควบคุม
สัญญาณอิน้พุต่/
เอาต์่พุต่ดิ้จิทัี่ลของ
IND360

ตั่วแปรการควบคุม
สัญญาณอิน้พุต่/
เอาต์่พุต่ดิ้จิทัี่ลของ
IND360

ตั้วอย่ำางท่� 3: การเช่ั�อมต่้ออ่นพุิ่ต้/เอาต์้พุิ่ต้ด่จ่ัทัลเข้ากับ PLC/DCS

ตั้วอย่ำางท่� 2: เคร่อข่ายำระบบอัต้โนมัต่้ท่�ม่การควบคุมการเต่้มแบบทางอ้อม ตั้วอย่ำางท่� 4: ทำางานแบบสิแต้นด์อะโลนโดยำไม่ใช้ั PLC/DCS

IND360 ควบคุมวาล์วการเติ่มพร้อมทัี่�งมอบการแสด้งผลบน้ HMI การเข้าถ่งข้อม้ลสถาน้ะของแอปพลิเคชัื่น้แบบเป็น้รอบและแบบไม่เป็น้
รอบและการเข่ยน้/อ่าน้การกำาหน้ด้ค่าโด้ยใช้ื่อิน้เที่อร์เฟซึ่ PLC, จอแสด้งผล หร่ออิน้เที่อร์เฟซึ่บน้เว็บ รองรับโที่โพโลย่แบบวงแหวน้ท่ี่�ซึ่ำ�าซ้ึ่อน้
สำาหรับ PROFINET และอ่เที่อร์เน็้ต่/IP

IND360 ควบคุมวาล์วการเติ่มและมอบการแสด้งผลบน้ HMI การเข้าถ่งข้อม้ลสถาน้ะและฟังก์ชัื่น้การควบคุมของ PLC โด้ยใช้ื่ I/O ดิ้จิทัี่ล  
ม่เอาต์่พุต่น้ำ�าหนั้กเสริม 4-20 mA ให้สำาหรับเช่ื่�อมต่่อ PLC/DCS การกำาหน้ด้ค่าผ่าน้ที่างอิน้เที่อร์เฟซึ่บน้เว็บหร่อจอแสด้งผล

PLC ควบคุมวาล์วการเติ่มโด้ยอิงต่ามสัญญาณการเติ่มและข้อม้ลการควบคุมของ IND360 โด้ยท่ี่� IND360 จะต่รวจสอบระดั้บการบรรจุและ
มอบการแสด้งผลบน้ HMI การเข้าถ่งข้อม้ลสถาน้ะของแอปพลิเคชัื่น้แบบเป็น้รอบและแบบไม่เป็น้รอบและการเข่ยน้/อ่าน้การกำาหน้ด้ค่าโด้ยใช้ื่
อิน้เที่อร์เฟซึ่ PLC, จอแสด้งผล หร่ออิน้เที่อร์เฟซึ่บน้เว็บ รองรับโที่โพโลย่แบบวงแหวน้ท่ี่�ซึ่ำ�าซ้ึ่อน้สำาหรับ PROFINET และอ่เที่อร์เน็้ต่/IP

การติ่ด้ตั่�งสแต่น้ด์้อะโลน้โด้ยไม่เช่ื่�อมต่่อ PLC IND360 ควบคุมวาล์วการเติ่มและมอบการแสด้งผลบน้ HMI เริ�มการที่ำางาน้ของแอปพลิเคชัื่น้
ด้้วยสวิต่ช์ื่ฮาร์ด้แวร์ท่ี่�ติ่ด้อย่้กับอิน้พุต่ดิ้จิทัี่ลของ IND360 สัญญาณ “การเต่่อน้เกิน้ข่ด้จำากัด้” ติ่ด้อย่้กับสวิต่ช์ื่ความปลอด้ภัยซ่ึ่�งที่ำาหน้้าท่ี่�เป็น้
กลไกหยุด้ฉุุกเฉิุน้สำาหรับการเติ่ม การกำาหน้ด้ค่าผ่าน้ที่างอิน้เที่อร์เฟซึ่บน้เว็บหร่อจอแสด้งผล

ระดับการบรรจุั

ระดับการบรรจุั

ข่ดจัำากัดด้านล่าง/บน

ข่ดจัำากัดด้านล่าง/บน

การเต่้อนว่าต้ำ�ากว่า/เก่นข่ดจัำากัด

การเต่้อนว่าต้ำ�ากว่า/เก่นข่ดจัำากัด

ตั้วกระตุ้้นการเต่้ม

ตั้วกระตุ้้นการเต่้ม

การกำาหนดค่า

การกำาหนดค่า

TCP/IP

TCP/IP

TCP/IP

TCP/IP

ข่ดจัำากัดด้านล่าง

ข่ดจัำากัดด้านล่าง

ทำางาน/หยุำด

ปรับให้เป็นศููนย์ำ

เก่นข่ดจัำากัด

สัิญญาณเต่้อนส่ิแดง

การเต่้อน Smart5

สัิญญาณเต่้อนส่ิส้ิม

การเต่้อน Smart5

ถังจัด้เก็บ ถังจัด้เก็บ

ถังจัด้เก็บ

การล้อมรอบ

หยุด้ เร่ยกใช้ื่

ถังจัด้เก็บ

PC (บริการและการกำาหน้ด้ค่า) PC (บริการและการกำาหน้ด้ค่า)

PC (บริการและการกำาหน้ด้ค่า)PC (บริการและการกำาหน้ด้ค่า)

PLC/DCS

PLC/DCS

PLC/DCS

เคร่อข่าย

เคร่อข่าย

ตั่วแปรการควบคุม

ตั่วแปรการควบคุม
การเต่้ม

เก่นข่ดจัำากัด

นำ�าหนัก นำ�าหนัก

นำ�าหนัก

การเต่้ม การเต่้ม

การเต่้ม

นำ�าหนัก



สำาหรับข้อม้ลเพิ�มเติ่ม

www.mt.com/IND360 
กลุ่ม METTLER TOLEDO
แผน้กที่างอุต่สาหกรรม
ผ้้ประสาน้งาน้ใน้พ่�น้ที่่�: www.mt.com/contacts

ข้อม้ลที่างเที่คน้ิคอาจเปล่�ยน้แปลง
©02/2021 METTLER TOLEDO สงวน้ลิขสิที่ธิิ์
เอกสารหมายเลข 30372210 A
MarCom	Industrial

ถัูง/ภาชันะ IND360
หน้้าจอระบบอัต่โน้มัติ่

พิ่าราม่เต้อร์ คำาอธิ่บายำ

แอปพิ่ล่เคชััน การแสด้งระด้ับการบรรจุ น้�ำาหน้ักรวมที่่�เป็น้เปอร์เซึ่็น้ต่์ รวมถ่งการแสด้งผลด้้วยร้ปภาพ

การเต่ิมแบบอัต่โน้มัต่ิ ค่าเกณฑ์ส้งและต่�ำาที่่�สามารถกำาหน้ด้ค่าได้้ 
สัญญาณการเต่ิม I/O และ PLC/DCS

การต่รวจสอบการเต่ิม การต่รวจสอบระด้ับต่�ำา, การป้องกัน้การบรรจุเกิน้

การเต่่อน้ที่่�สำาคัญ Smart5TM ที่่�อิงจาก	NAMUR	NE107
การแจ้งเต่่อน้บน้จอแสด้งผล 
พร้อมใชื่้งาน้บน้เคร่อข่าย PLC/DCS

การกำาหน้ด้ค่า อิน้เที่อร์เฟซึ่บน้เว็บ (ผน้วกเข้ากับเซึ่ิร์ฟเวอร์เว็บ) 
อิน้เที่อร์เฟซึ่ระบบอัต่โน้มัต่ ิPLC 
อิน้เที่อร์เฟซึ่สำาหรับเชื่่�อมต่่อกับผ้้ใชื่ ้IND360 (HMI)

สถิต่ิ ต่ัวน้ับสำาหรับข่ด้จำากัด้ด้้าน้ล่าง ข่ด้จำากัด้ด้้าน้บน้ การปฏิบัต่ิการเต่ิม

การต้รวจัวัด ประเภที่เคร่�องชื่ั�งที่่�รองรับ แอน้ะล็อก (480Hz), POWERCELL® (4 เซึ่ลล์ท่ี่� 100 Hz), เคร่�องชัื่�ง Precision แบบช่ื่วงเด่้ยว  
(ส้งสุด้ 92 Hz)

การกรองด้ิจิที่ัล ข่�น้อย้่กับประเภที่เคร่�องชื่ั�ง, ลบเส่ยงรบกวน้ของเคร่�องจักรและแวด้ล้อม, ปรับได้้ผ่าน้ PLC/DCS

การสอบเที่่ยบถัง RapidCalTM (mt.com/ind-rapidcal) 
CalFreeTM,	CalFree	PlusTM

น้�ำาหน้ักที่ด้สอบที่่�ม่หร่อไม่ม่การแที่น้ที่่�

การเช่ั�อมต่้อ PLC อ่เที่อร์เน้็ต่ใน้อุต่สาหกรรม PROFINET, อ่เที่อร์เน้็ต่/IP,	Profibus	DP,	Modbus	RTU

การรับรอง PNO (Siemens), ODVA (Rockwell และอ่�น้ๆ)

การแลกเปล่�ยน้ข้อม้ล แบบเป็น้รอบ: การแลกเปล่�ยน้ข้อม้ลการอ่าน้/เข่ยน้สองที่ิศที่าง 480 Hz ผ่าน้ที่างการประมวลผล
ร้ปภาพ 16 ไบต่์หร่อ 64 ไบต่์
แบบไม่เป็น้รอบ: ขน้าด้ข้อม้ลแบบได้น้ามิก

การต่รวจสอบสภาพ Heartbeat	1Hz,	การเต่่อน้ Smart5™ (NAMUR	NE107),
การแจ้งเต่่อน้ POWERCELL® แบบเด้่�ยว, การโหลด้เกิน้, การโหลด้น้้อยเกิน้ไป, อุณหภ้ม,ิ เคร่อข่าย
เซึ่็น้เซึ่อร์ล้มเหลว และอ่�น้ๆ

ข้อม้ลที่่�สามารถเล่อกได้้ ค่าน้�ำาหน้ักความเร็วส้งมากถ่ง 7 ค่า	(32-bit	float),	สถาน้ะเลขฐาน้สองสำาหรับการต่รวจสอบสภาพ
การกำาหน้ด้ค่าอุปกรณ์และแอปพลิเคชื่ัน้ รวมถ่งการกำาหน้ด้จุด้ (การอ่าน้/เข่ยน้)
ข้อม้ลสถาน้ะอุปกรณ์และแอปพลิเคชื่ัน้ (การอ่าน้)

ไฟล์คำาอธิิบายอุปกรณ์ GSD และ GSDML (สำาหรับ	Profibus	DP	และ PROFINET)
EDS (สำาหรับอ่เที่อร์เน้็ต่/IP และอ่�น้ๆ)
Rockwell AOP ที่่�ผน้วกเข้ากับ	Studio	5000

ชืุ่ด้คำาสั�ง อิน้เที่อร์เฟซึ่ระบบอัต่โน้มัต่ิมาต่รฐาน้ของ METTLER TOLEDO สำาหรับการใชื่้งาน้กับถังและภาชื่น้ะ

รหัสต่ัวอย่าง โครงการต่ัวอย่างที่่�น้ำาไปใชื่้งาน้ได้้อย่างสมบ้รณ์สำาหรับ:
Siemens	TIA	Portal	(≥	V14	SP1)
Rockwell	Studio	5000	(≥	V24)

เอาต่์พุต่น้�ำาหน้ัก 4 – 20mA สำาหรับค่ารวม ค่าสุที่ธิิ หร่อค่าสัมบ้รณ์
ความละเอ่ยด้ 16 บิต่

I/O ด่จ่ัทัล สัญญาณอิน้พุต่ อิน้พุต่ที่่�สามารถกำาหน้ด้ค่าได้้ส้งสุด้ 5 รายการ
ฟังก์ชื่ัน้การใชื่้งาน้: ที่ำางาน้/หยุด้, ล้างสถิต่,ิ ปิด้เส่ยงการเต่่อน้, พิมพ,์ น้�ำาหน้ักภาชื่น้ะ, ล้างน้�ำาหน้ัก
ภาชื่น้ะ, ที่ำาให้เป็น้ศ้น้ย์

สัญญาณเอาต่์พุต่ เอาต่์พุต่ที่่�สามารถกำาหน้ด้ค่าได้้ส้งสุด้ 8 รายการ
ฟังก์ชื่ัน้การที่ำางาน้: ข่ด้จำากัด้ด้้าน้บน้, ข่ด้จำากัด้ด้้าน้ล่าง, การเต่ิม, สัญญาณเต่่อน้ส่ส้มของ Smart5TM, 
สัญญาณเต่่อน้ส่แด้งของ Smart5TM, สัญญาณเต่่อน้แอปพลิเคชื่ัน้, ก่�งกลางของศ้น้ย,์ เกิน้พิกัด้การชื่ั�ง, 
ต่�ำากว่าศ้น้ย,์ การเคล่�อน้ไหว, สุที่ธิ,ิ การเต่่อน้ว่าเกิน้ข่ด้จำากัด้, การเต่่อน้ว่าต่�ำากว่าข่ด้จำากัด้

แรงด้ัน้ไฟฟ้า แรงด้ัน้ไฟฟ้าส้งที่่�เหมาะสม:	10	…	24	VDC	Profibus
แรงด้ัน้ไฟฟ้าต่�ำาที่่�เหมาะสม: 0 … 5 VDC

หากต้่องการด้้ข้อกำาหน้ด้เฉุพาะฉุบับเต็่มและร้ปวาด้เพิ�มเติ่ม โปรด้อ้างอิงด้าต้่าช่ื่ที่	IND360base

http://www.mt.com/IND360 

