
Modułowe systemy wagowe 
Podłączenie inteligentnych czujników
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Zgodność z przepisami bez 
problemów
Produkty z rodziny IND360 mają certyfi-
katy zgodności zarówno z międzynaro-
dowymi, jak i lokalnymi normami, co po-
zwala na usprawnienie procesu zakupu, 
szybsze wdrożenie i bardziej efektywne 
uruchomienie za granicą bez typowych 
problemów związanych z eksportem 
urządzeń.

Prosta integracja
IND360 to najmądrzejszy sposób inte-
gracji ważenia. W celu ułatwienia obsłu-
gi terminale wykorzystują certyfikowane 
interfejsy automatyki i zawierają przykła-
dowy kod programistyczny. Szczegółowa 
dokumentacja i sterowniki automatyki, 
w tym bloki funkcyjne Rockwell EDS, 
AOP i Siemens, pozwalają zaoszczędzić 
czas i pieniądze na wdrażanie 
i konserwację.

Zwiększenie wydajności maszyny
Dzięki ultraszybkiemu przetwarzaniu w po-
łączeniu z najczęściej używanymi na świe-
cie sterownikami PLC / systemami DCS ter-
minal IND360 zwiększa produktywność 
i wydłuża czas pracy bez przestojów. Aby 
upewnić się, że system działa zgodnie 
z oczekiwaniami i szybko reagować na po-
jawiające się problemy, skorzystaj z funkcji 
monitorowania stanu i alarmowania 
Smart5TM.

Eliminacja czasu programowania
Wstępnie zaprogramowane aplikacje do 
półautomatycznych lub całkowicie auto-
matycznych procesów ważenia, w tym 
ważenia zbiorników/pojemników, napeł-
niania/dozowania, kontroli dawki i waże-
nia dynamicznego, umożliwiają korzysta-
nie z wiedzy METTLER TOLEDO na temat 
ważenia. Wydajność produkcyjną można 
zwiększyć bez konieczności poświęcania 
czasu na indywidualne programowanie.

Terminale automatyki IND360base
Optymalizacja integracji ważenia

Terminale automatyki IND360base zapewniają precy-
zyjne pomiary i informacje o stanie systemu sterowa-
nia. Daje to możliwość łatwego i sprawnego zarzą-
dzania aplikacjami ważenia, zwiększenia wydajności 
produkcyjnej oraz zaoszczędzenia czasu i materiałów. 

Terminal IND360 ma następujące główne cechy:
• Bardzo wysoka częstotliwość cyklicznej aktualizacji 

sterownika PLC – do 960 Hz
• Do 7 jednoczesnych zmiennych 

zmiennoprzecinkowych 
• Magistrale automatyki: PROFINET, Profibus DP, 

EtherNet/IP, Modbus RTU i 4–20 mA/0-10V
• Wyświetlacz operatora i diody LED stanu sieci,  

interfejs sieciowy do obsługi i monitorowania
• CalFreeTM i CalFree PlusTM oraz automatyczne 

wzorcowanie wag precyzyjnych z wykorzystaniem 
PLC/DCS
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Dane techniczne 
Terminal automatyki IND360

Parametr Dane szczegółowe Jednostki miary DIN Obudowa panelowa
Do trudnych warunków 
otoczenia

Obudowa Typ obudowy Montaż na szynie DIN, 
szybkie łączenie i auto-
matyczne uziemienie

Montaż panelowy 
z odłączaną elektroniką

Montaż biurkowy/ścienny/
kolumnowy za pomocą 
uchwytu VESA 100

Materiał Wytrzymałe tworzywo 
ABS

Panel przedni ze stali 
nierdzewnej z higienicz-
ną krawędzią ociekową 
wraz z elementami 
montażowymi

Stal nierdzewna, w zestawie 
wsporniki do montażu pod 
stałym kątem

Stopień ochrony IP20, typ 1 Wyświetlacz IP65, elek-
tronika IP20

IP66 i IP69K

Szer. × wys. × gł. mm 40 × 130 × 100 175 × 94 × 16 275 × 85 × 200

Masa wysyłkowa kg 0,5 1,7 3,6

Zalegalizowana °C Od -10 do 40°C, wilgotność względna od 10 do 90%, bez kondensacji

Eksploatacja °C Od -10 do 50°C, wilgotność względna od 10 do 90%, bez kondensacji

Przechowywanie °C Od -40 do 60°C, wilgotność względna od 10 do 90%, bez kondensacji

Wymagania 
dotyczące 
zasilania

Zasilanie prądem 
stałym

V DC / W Działanie przy napięciu 20–28 V DC1; 12 W2 Nd.
1 Czas działania ochrony przeciwzwarciowej  
  zasilania wynosi co najmniej 100 ms. 
2 18 W, przy podłączeniu od 5 do 8 czujników  
   wagowych POWERCELL

Zasilanie prądem 
przemiennym

V AC / Hz Nd. Działanie przy napięciu 100–240 V AC, 49–61 Hz

Moc 
rozpraszana

Zasilanie prądem 
stałym

W 3 4,5 Nd.

Zasilanie prądem 
przemiennym

W Nd. 6 6

Waga Liczba wag 1

Typ czujnika tenso-
metrycznego 
(analogowego)

Maks. 8 czujników wagowych× 350 Ω (20× 1000 Ω);  
czułość 1–4 mV/V;  
napięcie wzbudzenia 5 V DC

Obciążenie μV zale-
cane/zatwierdzone

Zalecane 0,1 μV/d; zatwierdzenie urzędu miar i wag 0,3 μV/e

Typ czujnika 
POWERCELL®

Obsługa jednej wago podłogowej PowerDeckTM, sieci maks. 8 czujników wagowych 
POWERCELL® albo modułów wagowych PowerMountTM

Typ precyzyjny Precyzyjne wagi i moduły wagowe – patrz Zgodność wag precyzyjnych na stronie 6

Adiustacja/
wzorcowanie

Zero/zakres z linearyzacją do 5 punktów; krok; CalFree (waga analogowa) / CalFree 
Plus (waga POWERCELL®)

Jednostka główna Analog/POWERCELL®: g, kg, lb, t 
Precyzja: zależna od wagi lub modułu wagowego

Jednostka 
wzorcowania

Analog/POWERCELL®: g, kg, lb, t 
Precyzja: zależna od wagi lub czujnika

Nośność i przyrost Analogowe/POWERCELL®: maks. nośność 1 000 000, maks. liczba wyświetlanych 
przyrostów 100 000 
Precyzja: zależna od wagi lub czujnika

Łączność Interfejs automatyki Opcjonalnie: EtherNet/IP, Profibus DP®, PROFINET®, Modbus RTU lub wyjście analo-
gowe (4–20 mA/0-10V, rozdzielczość 16 bitów)

Nadmiarowość Media Redundancy Protocol (MRP – Siemens) i Device Level Ring (DLR – ODVA)

Protokół Standard Automation Interface (SAI), format 2- i 8-blokowy 

Typ protokołu 32-bitowy zmiennoprzecinkowy i binarny; cykliczny lub acykliczny

Jednoczesne  
zmienne 
zmiennoprzecinkowe

1 lub 7 do wyboru przez użytkownika, w tym blok stanu do monitorowania stanu

Stan alarmu Smart5TM oparty na NAMUR NE107

Monitorowanie stanu Funkcja „heartbeat”, Dane OK, Smart5TM

Sterowniki Automa-
tion Bus – Siemens

GSD (Profibus DP), GSDML (PROFINET), blok funkcyjny

Certyfikacja Profibus 
DP / PROFINET

Profibus International Certificate No: Z02266, Z13050, Z13051
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Dane techniczne (cd.)
Terminal automatyki IND360

Parametr Dane szczegółowe
Jednostki 
miary DIN Obudowa panelowa

Do trudnych warunków 
otoczenia

Łączność Sterowniki urządzeń au-
tomatyki ODVA/Rockwell

Electronic Data Sheet (EDS), Custom Add-on Profile (AOP), Custom Add-on 
Instruction (AOI)

Certyfikacja EtherNet/IP Open Device Vendors Association (ODVA)  File Number: 12095.01

Interfejsy 
serwisowe

Interfejsy serwisowe Interfejs sieciowy przez Ethernet TCP/IP i/lub klawiatura i wyświetlacz

Funkcje serwisowe Konfiguracja, adiustacja, tworzenie kopii zapasowych i przywracanie,  
klonowanie i monitorowanie

Szybkość  
aktualizacji 
magistrali 
automatyki

Czujnik tensometryczny 
(analogowy)

Hz 960 dla PROFINET i EtherNet/IP, Profibus DP IND360 bez aplikacji  
480 dla PROFINET i EtherNet/IP, Profibus DP IND360 z aplikacją  
100 dla wyjścia analogowego i Modbus RTU

POWERCELL®/
PowerMountTM/ 
PowerDeckTM

100 dla 1–4 czujników wagowych; 50 dla 5–8 czujników wagowych we  
wszystkich interfejsach automatyki

Precyzja 92 Hz na wszystkich interfejsach automatyki

Filtrowanie Czujnik tensometryczny 
(analogowy)

Tryb ważenia Normalny, dynamiczny

Środowisko Bardzo stabilne, stabilne, standardowe, niestabilne, bardzo niestabilne

Częstotliwość 
graniczna

Filtr dolnoprz., 1–20 Hz

POWERCELL®/ 
PowerMount/
PowerDeck

Filtr 
dolnoprzepusto-
wy

Bardzo lekki, lekki, średni, ciężki

Filtr stabilizujący Włączanie i wyłączanie funkcji

Precyzyjne wagi i moduły 
wagowe

Typ filtra i ustawienia zależą od wagi lub modułu wagowego

Wejścia/
wyjścia

Opcjonalne wejścia (wy-
bierana biegunowość)

Maks. 5 wejść – funkcje: brak, kasowanie tary, tara, zerowanie, wydruk  
Zakres wysokiego napięcia: 5–30 V DC; zakres niskiego napięcia 0–3 V DC

Wyjścia opcjonalne Maks. 8 wyjść – funkcje: brak, środek zera, komparatory (1–8), Smart5  
czerwony, Smart5 pomarańczowy, ruch, netto, powyżej nośności, poniżej zera  
Zakres wysokiego napięcia: 5–30 V DC, maksymalny prąd 150 mA

Wyświetlacz Typ Zielony wyświetlacz OLED 
o przekątnej 1,04 cala

Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 4,3 cala

Wskaźniki stanu na 
wyświetlaczu

Jednostki masy, wskazanie brutto/netto, graficzne symbole ruchu, środek zera, 
alarmy Smart5.

Trójkolorowe diody LED 
stanu

System (SYS), sieć 1 
(NW1), sieć 2 (NW2)

Informacje o stanie pokazywane na wyświetlaczu 
głównym

Wyświetlacz masy Znaki Maksymalnie 9 cyfr ze znakiem; wyświetla 8 cyfr masy na urządzeniach  
o wysokiej precyzji

Klawiatura Przyciski 4 przyciski (góra, dół, 
lewo, Enter)

5 przycisków (góra, dół, lewo, prawo, Enter)

Nakładka Nakładka z poliestru (PET) 
o grubości 0,9 mm; szyba 
wyświetlacza z poliwęgla-
nu o grubości 0,178 mm

Nakładka z poliestru (PET) o grubości 0,9 mm;  
szyba wyświetlacza z poliwęglanu o grubości  
0,178 mm

Bezpieczny 
dostęp 
użytkownika

- 3 poziomy: administrator, serwisant i operator

Rejestry Alibi 27 000 rekordów

Rejestr błędów 500 rekordów

Rejestr konserwacji 2500 rekordów

Rejestr zmian 2500 rekordów

Atesty Bezpieczeństwo produktu UL, cUL, CE, FCC, CB

Atesty metrologiczne IND360 Analog oraz IND360 POWERCELL®: 
Europe: Class , T11060 TC11949   
USA: Class III / III L n max. 10,000 CC No. 21-002
Canada: Class III / IIIHD n max. 10,000 AM-6161
China: Class  n max. 10,000

IND360 Precision: 
Europe: T11060, TC11949
USA: Class II / III / III L n max. 100,000 / 10,000 CC No. 21-002
Canada: Class II / III / IIIHD n max. 100,000 / 10,000 AM-6161

Dodatkowe certyfikaty znajdziesz na stronie www.mt.com/compliance

III

II
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Informacje na temat zamawiania 
Terminale automatyki IND360

Terminal IND360 jest dostępny w różnych wersjach z głównym numerem artykułu 30601194.

Wybierz opcje zgodnie ze strukturą konfiguracji wersji i skontaktuj się z przedstawicielem handlowym  
METTLER TOLEDO w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących zamówienia.

Typ produktu

Numer modelu

Położenie

00 – standardowe

Obudowa

D – DIN
H – do trudnych warunków
P – panelowe

1 – analogowe
4 – precyzyjne M12 – SI
5 – PowerDeck M12
6 – PowerMount
8 – precyzyjne – APW

0 – brak
A – wyjście analogowe
B – wyjście analogowe, 3 we i 4 wy 
(półprzewodnikowe)
C – 5 we i 8 wy (półprzewodnikowe)

0 – brak
I – Ethernet przemysłowy (PROFINET lub EtherNet/IP)
M – Modbus RTU
R – Profibus DP (pionowo)

0 – podstawa
T – zbiornik

1 – AC
3 – DC

Typ wagi / gniazdo 1

Gniazda 2, 3, 4 – zawsze 0

Gniazdo 5 – zawsze 0

Opcja wejścia/wyjścia

Opcja łączności

Oprogramowanie

Moduł oprogramowania – zawsze 0

Zasilanie

Atest (do stref Ex)
zawsze 0

T XX360 X X0XX 0 00 0X 0 X
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Informacje na temat zamawiania 
Terminale automatyki IND360

Jednostka bazowa

Numer artykułu IND360 w różnych obudowach

30601194 IND360 do montażu na szynie DIN

IND360 do montażu panelowego

IND360 do trudnych warunków

Inteligentne opcje

1 = brak (waga analogowa)

4 = precyzyjne (PBK, PFK) – standardowe przemysłowe (działka legalizacyjna i złącze M12 z boku terminala)

5 = PowerDeck M12 (złącze z boku terminala)

6 = PowerMount (przewody otwarte z boku terminala)

8 = precyzyjne – APW, w tym PBK, PFK (większa dokładność odczytu i przewody otwarte z boku terminala)

Opcje wejść/wyjść

0 = brak

A = wyjście analogowe (4–20 mA)

B = wyjście analogowe (4–20 mA) plus 3 wejścia cyfrowe / 4 wyjścia cyfrowe (półprzewodnikowe)

C = 5 wejść cyfrowych / 8 wyjść cyfrowych (półprzewodnikowych)

Opcje komunikacyjne

0 = brak

I = Ethernet przemysłowy (PROFINET lub EtherNet/IP)

M = Modbus RTU

R = Profibus DP (pionowo – złącze)

Opcje zastosowań

0 = podstawa

T = zbiornik

Opcje zasilania

1 = AC (w zestawie moduł zasilania AC/DC)

3 = DC

Akcesoria

Numer artykułu Opis

30601149 Zestaw PCBA z wyjściem analogowym 4–20 mA do IND360 w wersji do montażu na szynie DIN i panelowego, w tym narzędzie do 
otwierania obudowy

30601150 Zestaw PCBA z wyjściem analogowym 4–20 mA do IND360 w wersji do trudnych warunków

30601151 Zestaw PCBA z wyjściem analogowym 4–20 mA, 3 wejścia dyskretne, 4 wyjścia dyskretne (półprzewodnikowe) do IND360 w wersji do 
montażu na szynie DIN i panelowego, w tym narzędzie do otwierania obudowy

30601152 Zestaw PCBA z wyjściem analogowym 4–20 mA, 3 wejścia dyskretne, 4 wyjścia dyskretne (półprzewodnikowe) do IND360 w wersji do 
trudnych warunków

30601153 Zestaw PCBA z 5 wejściami dyskretnymi i 8 wyjściami dyskretnymi (półprzewodnikowymi) do IND360 w wersji do montażu na szynie 
DIN i panelowego, w tym narzędzie do otwierania obudowy

30601154 Zestaw PCBA z 5 wejściami dyskretnymi i 8 wyjściami dyskretnymi (półprzewodnikowymi) do IND360 w wersji do trudnych warunków

30601155 Zestaw PCBA Ethernetu przemysłowego (PROFINET lub EtherNet/IP) do IND360 w wersji do montażu na szynie DIN i panelowego, 
w tym narzędzie do otwierania obudowy

30601156 Zestaw PCBA Ethernetu przemysłowego (PROFINET lub EtherNet/IP) do IND360 w wersji do trudnych warunków

30601159 Zestaw PCBA połączenia Modbus RTU do IND360 w wersji do montażu na szynie DIN i panelowego, w tym narzędzie do otwierania 
obudowy

30601160 Zestaw PCBA połączenia Modbus RTU do IND360 w wersji do trudnych warunków

30601161 Zestaw PCBA połączenia Profibus DP do IND360 w wersji do montażu na szynie DIN i panelowego, w tym narzędzie do otwierania 
obudowy

30601162 Zestaw PCBA połączenia Profibus DP do IND360 w wersji do trudnych warunków

30617714 Moduł zasilania AC/DC APS324

30617716 Przewód zasilający od modułu zasilania APS324 do IND360

30624028 Kompletny zestaw złączy IND360.

30624029 Przewód wyświetlacza (3 m) od modułu IND360 do panelu. Należy go użyć, gdy moduł IND360 nie jest zamontowany z tyłu panelu.

30624030 Przewód wyświetlacza (11 cm) od modułu IND360 do panelu. Należy go użyć, gdy moduł IND360 jest zamontowany z tyłu panelu.

30462051 Uchwyt VESA 100 do montażu IND360 w wersji do trudnych warunków na biurku lub na ścianie

22020286 Regulowany uchwyt VESA 100 do montażu IND360 w wersji do trudnych warunków na kolumnie

30624077 Narzędzie do otwierania obudowy IND360 w wersji do montażu na szynie DIN
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Urządzenia wagowe

Chmura

Elementy wykonawcze

PLC/DCS

Zgodność – waga precyzyjna
Terminale automatyki IND360

Rysunki połączeń
Terminale automatyki IND360

Precyzyjny terminal IND360 łączy się z wieloma typami precyzyjnych modułów wagowych. W poniższej tabeli przedstawiono 
sposób obsługi różnych funkcji w przypadku podłączenia różnych typów modułów wagowych lub wag.

IND360 łączy wiele różnych typów urządzeń wagowych z urządzeniami automatyki, takimi jak sterowniki PLC i systemy DCS.  
Zapewnia możliwość zarządzania aplikacjami ważenia, które bezpośrednio sterują wyjściami elementów wykonawczych i odbierają 
dane wejściowe z czujników. Więcej informacji znajdziesz w podręcznikach IND360. IND360 jest bardzo łatwy w konfiguracji za 
pomocą interfejsu sieciowego, do którego można uzyskać dostęp za pośrednictwem przeglądarki internetowej, takiej jak Microsoft 
Edge lub Google Chrome. Gdy wymagana jest łączność z chmurą, wybierz ACI400 METTLER TOLEDO.
Cała odpowiednia dokumentacja, oprogramowanie, pliki z opisem urządzeń i przykładowy kod znajdziesz pod adresem:  
 www.mt.com/ind-IND360-downloads

Zalegalizowane wagi precyzyjne Wagi precyzyjne do automatyki

Zgodne moduły PBD555 / PBD769 / PBD655 / PBK785 / PBK9 / PTA4XX / 
PFA5XX / PUA5XX / PFA779lift / PFK9

WKC / WMS / WXS / SLF6 / PBK989-APW / PFK989-APW

Podstawowe funkcje:
Odczyt masy i stanu, tara, 
zerowanie, kasowanie

Wyświetlacz/klawiatura Wyświetlacz/klawiatura

Interfejs sieciowy Interfejs sieciowy

Interfejs automatyki Interfejs automatyki

Konfiguracja parametrów:
np. wzorcowanie, adiustacja, 
parametry filtrów

Wyświetlacz/klawiatura w przypadku wersji z panelem i 
wersji do trudnych warunków otoczenia

Wyświetlacz/klawiatura

Narzędzie programowe: APW-Link

Interfejs automatyki1

Aktualizacja oprogramowa-
nia sprzętowego do modu-
łów precyzyjnych

Narzędzie programowe: eloader Narzędzie programowe: eloader

1 Każdy moduł wagowy obsługuje różne funkcje. Więcej informacji znajdziesz w podręczniku SAI (Standard Automation Interface).

TCP/IP

Masa i stan poprzez ACI400

Konfiguracja

Masa i stan

Masa i stan

Konfiguracja

Sterowanie

Sterowanie

Komputer  
(do serwisu  
i konfiguracji)

http://www.mt.com/IND360
http://www.mt.com/ind-IND360-downloads

