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ปฏิิบััติิติามกฎระเบีัยบัโดยไร้กังวล
ตระกููลผลิตภััณฑ์์ IND360 ได้้รับกูารรับรองแล้ว
ว่าเป็็นไป็ตามมาตรฐานต่างๆ ทัั้�งในป็ระเทั้ศ
และระหว่างป็ระเทั้ศ ซ่ึ่�งช่่วยให้ด้ำาเนินกูารจััด้ซ้ึ่�อ
ได้้คล่องตัวมากูข่ึ้�น นำาไป็ใช้่ได้้เร็วข่ึ้�น และเริ�ม
ต้นข้ึ้ามพรมแด้นได้้มีป็ระสิิทั้ธิิภัาพมากูข่ึ้�น โด้ย
ไม่ต้องมานั�งป็วด้หัวกัูบเร้�องเดิ้มๆ อย่างกูารส่ิง
ออกูอุป็กูรณ์

ลดความย่�งยากในการผสานรวม
IND360 ค้อตัวเล้อกูทีั้�ช่าญฉลาด้ทีั้�สุิด้ในกูาร
ผสิานรวมกูารชั่�งนำ�าหนักู หน้าจัอเคร้�องชั่�งใช้่
อินเทั้อร์เฟซึ่อัตโนมัติทีั้�ผ่านกูารรับรองแล้ว
เพ้�อให้ง่ายต่อกูารใช้่งาน พร้อมทัั้�งมีรหัสิกูารตั�ง
โป็รแกูรมตัวอย่างอีกูด้้วย เอกูสิารโด้ยละเอียด้
และได้รเวอร์อัตโนมติ รวมถ่ึง Rockwell EDS, 
AOP และบล็อกูฟังก์ูชั่น Siemens ช่่วยคุณ
ป็ระหยัด้ทัั้�งเวลาและเงินในกูารนำาไป็ใช้่งานและ
กูารบำารุงรักูษา

เพิิ่�มประสิทธิิภาพิ่ของเคร่�องจัักร
หน้าจัอเคร้�องชั่�งรุ่น IND360 ช่่วยเพิ�มความ
สิามารถึในกูารผลิตและเวลาทั้ำางานได้้ด้้วยกูาร
ป็ระมวลผลความเร็วสูิงทีั้�เช้่�อมต่อกัูบ PLC/DCS 
ทีั้�ใช้่งานกัูนอย่างแพร่หลายทัั้�วโลกู กูารตรวจัสิอบ
สิภัาพกูารใช้่งานและกูารแจ้ังเต้อน Smart5TM 

ช่่วยให้แน่ใจัได้้ว่าระบบขึ้องคุณนั�นทั้ำางานได้้ตาม
ป็กูติ อีกูทัั้�งยังช่่วยแจ้ังคุณทัั้นทีั้เม้�อเกิูด้ปั็ญหา
ข่ึ้�นด้้วย

กำาจััดเวลาในการตัิ�งโปรแกรม
กูารใช้่งานทีั้�มีกูารตั�งโป็รแกูรมไว้ล่วงหน้าสิำาหรับ
กูระบวนกูารชั่�งนำ�าหนักูแบบกู่�งอัตโนมัติและแบบ
อัตโนมัติ ได้้แกู่ กูารชั่�งนำ�าหนักูถัึง/ภัาช่นะ กูาร
บรรจุั/กูารจ่ัายสิาร กูารควบคุมอัตรา และกูารชั่�ง
นำ�าหนักูแบบได้นามิกู ช่่วยให้คุณใช้่ป็ระโยช่น์จัากู
ความเชี่�ยวช่าญในกูารชั่�งนำ�าหนักูขึ้อง METTLER 
TOLEDO ได้้ รอบกูารทั้ำางานขึ้องกูระบวนกูาร
จัะเพิ�มข่ึ้�นโด้ยไม่จัำาเป็็นต้องเสีิยเวลาตั�งโป็รแกูรม
เอง

หน้าจัอเคร่�องชัั่�งอัติโนมัติิร่�น IND360base
เพิ�มป็ระสิิทั้ธิิภัาพในกูารชั่�งนำ�าหนักูให้เหมาะสิม

หน้าจัอเคร้�องชั่�งอัตโนมัติรุ่น IND360base ให้ข้ึ้อมูลกูารตรวจั
วัด้และสิถึานะทีั้�แม่นยำาไป็ยังระบบควบคุมขึ้องคุณ ซ่ึ่�งช่่วยให้
คุณสิามารถึจััด้กูารแอป็พลิเคชั่นกูารชั่�งนำ�าหนักูขึ้องคุณ เพิ�มรอบ
กูารทั้ำางาน และป็ระหยัด้เวลาและวัตถุึดิ้บได้้อย่างง่ายด้ายและมี
ป็ระสิิทั้ธิิภัาพ 

IND360 มีคุณสิมบัติหลักูๆ ดั้งนี�
• อัตราอัป็เด้ต PLC แบบวงจัรความถีึ�สูิงสูิด้ 960 Hz
• ค่าตัวแป็รจุัด้ลอยตัวพร้อมกัูนสูิงสุิด้ 7 หลักู 
• บัสิอัตโนมัติ: PROFINET, Profibus DP, EtherNet/IP, Mod-

bus RTU และ 4-20mA/0-10V
• ไฟ LED แสิด้งสิถึานะหน้าจัอและเคร้อข่ึ้ายสิำาหรับเจ้ัาหน้าทีั้�

ป็ฏิิบัติงาน และอินเทั้อร์เฟซึ่เว็บสิำาหรับกูารซ่ึ่อมบำารุงและกูาร
บำารุงรักูษา

• CalFreeTM และ CalFree PlusTM รวมถ่ึงกูารสิอบเทีั้ยบเคร้�อง
ชั่�งความแม่นยำาสูิงด้้วย PLC/DCS
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ค่ณสมบััติิทางเทคนิค 
หน้าจัอเคร้�องชั่�งอัตโนมัติรุ่น IND360

พิ่ารามิเติอร์ รายละเอียด หน�วยวัด DIN Panel Harsh

ตัิวเคร่�อง ป็ระเภัทั้ตัวเคร้�อง อุป็กูรณ์ติด้ตั�งบนราง DIN 
เช้่�อมต่ออย่างรวด้เร็วพร้อม
เดิ้นสิายดิ้นอัตโนมัติ

Panel Mount พร้อมอุป็กูรณ์
อิเล็กูทั้รอนิกูส์ิทีั้�ถึอด้ออกูได้้

VESA 100 สิำาหรับติด้ตั�งบนโต๊ะ/
กูำาแพง/เสิา

วัสิดุ้ พลาสิติกู ABS อย่างแข็ึ้ง แผงหน้าสิเตนเลสิสิตีลทีั้�
มีขึ้อบนำ�าหยด้ตามหลักู
สุิขึ้ลักูษณะ รวมถ่ึงอุป็กูรณ์
กูารติด้ตั�ง

สิเตนเลสิสิตีล รวมถ่ึงฉากูย่ด้มุม
คงทีั้�

ระดั้บกูารป้็องกัูนสิิ�ง
แป็ลกูป็ลอม

IP20, ป็ระเภัทั้ 1 หน้าจัอ IP65, อุป็กูรณ์
อิเล็กูทั้รอนิกูส์ิ IP20

IP66 และ IP69K

กู × สิ × ล มม. / นิ�ว 40 × 130 × 100 / 1.6 × 
5.1 × 3.9

175 × 94 × 16 / 6.9 × 
3.7 × 0.6

275 × 85 × 200 / 10.8 × 3.3 
× 7.9

นำ�าหนักูในกูารขึ้นส่ิง กูกู. / ป็อนด์้ 0.5 / 1.1 1.7 / 3.7 3.6 / 7.9

ถูึกูต้องตามกูฎหมาย
ทั้างกูารค้า

°C / °F -10 ถ่ึง 40 / 14 ถ่ึง 104; ความช้่�นสัิมพัทั้ธ์ิ 10% ถ่ึง 90%, ไม่กูลั�นตัว

กูารป็ฏิิบัติงาน °C / °F -10 ถ่ึง 50 / 14 ถ่ึง 122; ความช้่�นสัิมพัทั้ธ์ิ 10% ถ่ึง 90%, ไม่กูลั�นตัว

กูารเก็ูบรักูษา °C / °F -40 ถ่ึง 60 / -40 ถ่ึง 140; ความช้่�นสัิมพัทั้ธ์ิ 10% ถ่ึง 90%, ไม่กูลั�นตัว

ข้อกำาหนดทาง
ไฟฟ้า

กูระแสิไฟ DC VDC / W ป็ฏิิบัติงานทีั้� 20-28 VDC1 ; 12W2 ไม่มีข้ึ้อมูล

1 เวลาป้็องกัูนไฟฟ้าลัด้วงจัรขึ้องแหล่งจ่ัายไฟจัะต้องไม่น้อยกูว่า 100 มิลลิวินาทีั้
2 18W หากูเช้่�อมต่อ POWERCELL 5...8 ตัว

กูระแสิไฟ AC VAC / Hz ไม่มีข้ึ้อมูล ป็ฏิิบัติงานทีั้� 100-240 VAC, 49-61 เฮิิรตซ์ึ่

การสูญเสีย
พิ่ลังงาน

กูระแสิไฟ DC W 3 4.5 ไม่มีข้ึ้อมูล

กูระแสิไฟ AC W ไม่มีข้ึ้อมูล 6 6

เคร่�องชัั่�ง จัำานวนเคร้�องชั่�ง 1

ป็ระเภัทั้สิเตรนเกูจั  
(แอนะล็อกู)

โหลด้เซึ่ลล์สูิงสุิด้ 8× 350Ω (20× 1,000Ω);  
ความไว 1-4mV/V;  
แรงดั้นไฟฟ้ากูระตุ้น 5VDC

μV ทีั้�แนะนำา / อนุมัติ แนะนำา 0.1 μV/d; อนุมัติ 0.3 μV/e ในกูารชั่�งนำ�าหนักูและตรวจัวัด้

ป็ระเภัทั้  
POWERCELL®

รองรับเคร้�องชั่�งแบบตั�งพ้�น PowerDeckTM หน่�งเคร้�อง หร้อเคร้อข่ึ้ายโหลด้เซึ่ลล์ POWERCELL® 

รวมไม่เกิูน 8 โหลด้เซึ่ลล์ หร้อโมดู้ลกูารชั่�งนำ�าหนักู PowerMountTM

ป็ระเภัทั้ความแม่นยำาสูิง เคร้�องชั่�งความแม่นยำาสูิงและโมดู้ลกูารชั่�งนำ�าหนักู - ดู้ความเข้ึ้ากัูนได้้ขึ้องเคร้�องชั่�งความแม่นยำาสูิง
ในหน้าทีั้� 6

กูารป็รับค่า  / กูารสิอบ
เทีั้ยบ

ไม่จัำาเป็็น / ขึ้ยายด้้วยกูารทั้ำาให้เป็็นเส้ินตรงได้้ถ่ึง 5 จุัด้; ขัึ้�น; CalFree (เคร้�องชั่�งแอนะล็อกู) /  
CalFree Plus (เคร้�องชั่�ง POWERCELL®)

หน่วยหลักู แอนะล็อกู/POWERCELL®: กูรัม กิูโลกูรัม ป็อนด์้ และตัน
ความแม่นยำาสูิง: กูำาหนด้โด้ยเคร้�องชั่�งหร้อโมดู้ลกูารชั่�งนำ�าหนักู

หน่วยกูารสิอบเทีั้ยบ แอนะล็อกู/POWERCELL®: กูรัม กิูโลกูรัม ป็อนด์้ และตัน
ความแม่นยำาสูิง: กูำาหนด้โด้ยเคร้�องชั่�งหร้อเซ็ึ่นเซึ่อร์

พิกัูด้กูารชั่�งและนำ�าหนักู
ทีั้�เพิ�มข่ึ้�น

แอนะล็อกู/POWERCELL®: พิกัูด้นำ�าหนักูสูิงสุิด้ 1,000,000, นำ�าหนักูเพิ�มข่ึ้�นสูิงสุิด้ 100,000
ความแม่นยำาสูิง: กูำาหนด้โด้ยเคร้�องชั่�งหร้อเซ็ึ่นเซึ่อร์

การเช่ั่�อมติ�อ อินเทั้อร์เฟซึ่อัตโนมัติ ทั้างเล้อกู: อีเทั้อร์เน็ต/IP, Profibus DP®, PROFINET®, Modbus RTU หร้อเอาต์พุตแอนะล็อกู  
(4 – 20 mA/0-10V, ความละเอียด้ 16 บิต)

กูารวัด้เป็รียบเทีั้ยบแบบ
คู่ขึ้นาน

Media Redundancy Protocol (MRP - Siemens) และ Device Level Ring (DLR - ODVA)

โป็รโตคอล Standard Automation Interface (SAI) 2 และรูป็แบบบล็อกู 8 

ป็ระเภัทั้โป็รโตคอล จุัด้ลอยตัวและไบนารี 32 บิต; แบบวงจัรหร้อแบบไม่เป็็นวงจัร

ค่าตัวแป็รจุัด้ลอยตัวใน
เวลาเดี้ยวกัูน

1 หร้อ 7 ข่ึ้�นอยู่กัูบผู้ใช้่ โด้ยรวมถ่ึงบล็อกูสิถึานะสิำาหรับกูารตรวจัสิอบสิภัาพกูารใช้่งาน

สิถึานะแจ้ังเต้อน Smart5TM ตามมาตรฐาน NAMUR NE107

กูารตรวจัสิอบสิภัาพกูาร
ใช้่งาน

Heartbeat, Data OK, Smart5TM

ได้รเวอร์บัสิอัตโนมัติ
- Siemens

GSD (Profibus DP), GSDML (PROFINET), บล็อกูฟังก์ูชั่น

ใบรับรอง Profibus  
DP / PROFINET

Profibus ระหว่างป็ระเทั้ศ Certificate No: Z02266, Z13050, Z13051
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ค่ณสมบััติิทางเทคนิค (ติ�อ)
หน้าจัอเคร้�องชั่�งอัตโนมัติรุ่น IND360

พิ่ารามิเติอร์ รายละเอียด หน�วยวัด DIN Panel Harsh

การเช่ั่�อมติ�อ ได้รเวอร์อุป็กูรณ์
อัตโนมัติ ODVA / 
Rockwell

เอกูสิารข้ึ้อมูลอิเล็กูทั้รอนิกูส์ิ (EDS), โป็รไฟล์ส่ิวนเสิริมแบบกูำาหนด้เอง (AOP), คำาแนะนำาส่ิวน
เสิริมแบบกูำาหนด้เอง (AOI)

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

อินเทอร์เฟซ
ซ�อมบัำาร่ง

อินเทั้อร์เฟซึ่ซึ่่อมบำารุง อินเทั้อร์เฟซึ่เว็บบน Ethernet TCP/IP และ/หร้อป็ุ่มกูด้และหน้าจัอ

ฟังก์ูชั่นซ่ึ่อมบำารุง กูารกูำาหนด้ค่า กูารป็รับค่า กูารสิำารองและกูารกูู้ค้นพารามิเตอร์ กูารโคลน และกูารตรวจัสิอบ

อัติราอัปเดติบััส
อัติโนมัติิ

สิเตรนเกูจั  
(แอนะล็อกู)

Hz 960 สิำาหรับ PROFINET และ EtherNet/IP, Profibus DP IND360 แบบไม่มีแอป็พลิเคชั่น  
480 สิำาหรับ PROFINET และ EtherNet/IP, Profibus DP IND360 แบบมีแอป็พลิเคชั่น  
100 สิำาหรับเอาต์พุตแอนะล็อกูและ Modbus RTU

POWERCELL®/
PowerMountTM/  
PowerDeckTM

100 สิำาหรับ 1-4 โหลด้เซึ่ลล์; 50 สิำาหรับ 5-8 โหลด้เซึ่ลล์บนอินเทั้อร์เฟซึ่อัตโนมัติทัั้�งหมด้

ความแม่นยำาสูิง 92Hz บนอินเทั้อร์เฟซึ่อัตโนมัติทัั้�งหมด้

การกรอง สิเตรนเกูจั  
(แอนะล็อกู)

โหมด้กูารชั่�งนำ�า
หนักู

ป็กูติ, ได้นามิกู

สิภัาวะแวด้ล้อม เสิถีึยรอย่างมากู, เสิถีึยร, มาตรฐาน, ไม่เสิถีึยร, ไม่เสิถีึยรอย่างมากู

ความถีึ�จัำากัูด้ ตัวกูรองความถีึ�ตำ�าผ่าน, 1 - 20Hz
POWERCELL®/  
PowerMount/
PowerDeck

ตัวกูรองความถีึ�ตำ�า
ผ่าน

เบามากู, เบา, ป็านกูลาง, หนักู

ตัวกูรองความ
เสิถีึยร

เปิ็ด้ใช้่งาน, ปิ็ด้ใช้่งาน

เคร้�องชั่�งความแม่นยำา
สูิงและโมดู้ลกูารชั่�งนำ�า
หนักู

ป็ระเภัทั้ตัวกูรองและกูารตั�งค่าข่ึ้�นอยู่กัูบเคร้�องชั่�งหร้อโมดู้ลกูารชั่�งนำ�าหนักู

อินพ่ิ่ติ / 
เอาต์ิพ่ิ่ติ

อินพุตเสิริม (เล้อกู
กูระแสิไฟฟ้าได้้)

สูิงสุิด้ 5 อินพุต - ฟังก์ูชั่น: ไม่มี, ล้างนำ�าหนักูภัาช่นะ, นำ�าหนักูภัาช่นะ, ศูนย์, พิมพ์  
ช่่วงแรงดั้นไฟฟ้าสูิง: 5 ~ 30VDC; ช่่วงแรงดั้นไฟฟ้าตำ�า: 0 ~ 3VDC

เอาต์พุตเสิริม สูิงสุิด้ 8 เอาต์พุต - ฟังก์ูชั่น: ไม่มี, ศูนย์กูลางขึ้องศูนย์, เคร้�องม้อทีั้�ใช้่สิำาหรับวัด้เป็รียบเทีั้ยบ  
(1-8), Smart5 สีิแด้ง, Smart5 สีิส้ิม, กูารเคล้�อนไหว, นำ�าหนักูสุิทั้ธิิ, เกิูนพิกัูด้กูารชั่�ง, ตำ�ากูว่าศูนย์  
ช่่วงแรงดั้นไฟฟ้าสูิง: 5 ~ 30VDC, กูระแสิไฟสูิงสุิด้ 150mA

หน้าจัอ ช่นิด้ Green OLED ขึ้นาด้ 1.04 
นิ�ว

Color TFT ขึ้นาด้ 4.3 นิ�ว

ตัวแสิด้งสิถึานะบน
หน้าจัอ

หน่วยนำ�าหนักู, กูารแสิด้งนำ�าหนักูรวม/นำ�าหนักูสุิทั้ธิิ; สัิญลักูษณ์รูป็ภัาพสิำาหรับกูารเคล้�อนไหว, 
ศูนย์กูลางขึ้องศูนย์, กูารแจ้ังเต้อน Smart5

ไฟ LED แสิด้งสิถึานะ
สิามสีิ

ระบบ (SYS), เคร้อข่ึ้าย 1 
(NW1), เคร้อข่ึ้าย 2 (NW2)

ข้ึ้อมูลสิถึานะแสิด้งบนหน้าจัอหลักู

หน้าจัอนำ�าหนักู อักูขึ้ระ ตัวเลขึ้รวมสัิญลักูษณ์สูิงสุิด้ 9 หลักู แสิด้งตัวเลขึ้นำ�าหนักู 8 หลักูบนอุป็กูรณ์ความแม่นยำาสูิง

แป้นพิิ่มพ์ิ่ ปุ่็ม 4 ปุ่็ม (ข่ึ้�น, ลง, ซ้ึ่าย, Enter) 5 ปุ่็ม (ข่ึ้�น, ลง, ซ้ึ่าย, ขึ้วา, Enter)

แผ่นบน แผ่นบนโพลีเอสิเตอร์หนา
0.9 มม. (PET) พร้อมกัูบ
เลนส์ิหน้าจัอโพลีคาร์บอเนต
หนา 0.178 มม.

แผ่นบนโพลีเอสิเตอร์หนา 0.9 มม. (PET) พร้อมกัูบเลนส์ิหน้าจัอ
โพลีคาร์บอเนตหนา 0.178 มม.

การรักษาความ
ปลอดภัยของ
ผู้ใช้ั่

- 3 ระดั้บ: ผู้ดู้แล ผู้ซ่ึ่อมบำารุง และผู้ป็ฏิิบัติงาน

บัันทึก Alibi บันท่ั้กู 27,000 ฉบับ

บันท่ั้กูข้ึ้อผิด้พลาด้ บันท่ั้กู 500 ฉบับ

บันท่ั้กูกูารบำารุงรักูษา บันท่ั้กู 2,500 ฉบับ

บันท่ั้กูกูารเป็ลี�ยนแป็ลง บันท่ั้กู 2,500 ฉบับ

การรับัรอง ความป็ลอด้ภััยขึ้อง
ผลิตภััณฑ์์

UL, cUL, CE, FCC, CB

กูารรับรองทั้างมาตร
วิทั้ยา

IND360 Analog & 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

สิามารถึดู้ใบรับรองอ้�นๆ ได้้ทีั้� www.mt.com/compliance

III

II
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ข้อมูลการสั�งซ่�อ 
หน้าจัอเคร้�องชั่�งอัตโนมัติรุ่น IND360

IND360 มีจัำาหน�ายหลายแบับัโดยใช้ั่หมายเลขรายการค่อ 30601194

เล้อกูตัวเล้อกูตามโครงสิร้างกูารกูำาหนด้ค่าแบบต่างๆ และติด้ต่อตัวแทั้นขึ้ายขึ้อง METTLER TOLEDO เพ้�อขึ้อข้ึ้อมูลกูารสัิ�งซ้ึ่�อโด้ยละเอียด้

ป็ระเภัทั้ผลิตภััณฑ์์

หมายเลขึ้รุ่น

สิถึานทีั้�

00 - มาตรฐาน

ตัวเคร้�อง

D - DIN
H - Harsh
P - Panel

1 - แอนะล็อกู
4 - M12 - SI ความแม่นยำาสูิง
5 - PowerDeck M12
6 - PowerMount
8 - ความแม่นยำาสูิง - APW

0 - ไม่มี
A - เอาต์พุตแบบแอนะล็อกู
B - เอาต์พุตแบบแอนะล็อกู, เข้ึ้า 3 ออกู 4 (โซึ่ลิด้สิเตต)
C - เข้ึ้า 5 ออกู 8 (โซึ่ลิด้สิเตต)

0 - ไม่มี
I - อีเทั้อร์เน็ตภัาคอุตสิาหกูรรม (PROFINET หร้อ  
EtherNet/IP)
M - Modbus RTU
R - Profibus DP (ส่ิวนหัวแนวตั�ง)

0 - เคร้�องฐาน
T - ภัาช่นะถัึง

1 - AC
3 - DC

ป็ระเภัทั้เคร้�องชั่�ง / ช่่องทีั้� 1

ช่่องทีั้� 2,3,4 - เป็็น 0 เสิมอ

ช่่องทีั้� 5 เป็็น 0 เสิมอ

ตัวเล้อกูอินพุต / เอาต์พุต

ตัวเล้อกูกูารเช้่�อมต่อ

ซึ่อฟต์แวร์กูารใช้่งาน

โมดู้ล SW เป็็น 0 เสิมอ

กูระแสิไฟเข้ึ้า

กูารรับรอง  
(สิำาหรับพ้�นทีั้�อันตราย)
เป็็น 0 เสิมอ

T XX360 X X0XX 0 00 0X 0 X
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ข้อมูลการสั�งซ่�อ 
หน้าจัอเคร้�องชั่�งอัตโนมัติรุ่น IND360
เคร่�องฐาน

หมายเลขรายการ IND360 ในตัิวเคร่�องแบับัติ�างๆ
30601194 IND360 DIN Mount

IND360 Panel Mount
IND360 Harsh

ตัิวเล่อก Smart

1 = ไม่ม ี(เคร้�องช่ั�งแอนะล็อกู)

4 = ความแม่นยำาสิูง (PBK, PFK) - มาตรฐานอุตสิาหกูรรม (ค่าอ่านละเอียด้ทั้ี�ได้้รับกูารรับรองและขึ้ั�วต่อ M12 ทั้ี�ด้้านหน้าจัอเคร้�องช่ั�ง)

5 = PowerDeck M12 (ขึ้ั�วต่อทั้ี�ด้้านหน้าจัอเคร้�องช่ั�ง)

6 = PowerMount (สิายแบบเป็ิด้ทั้ี�ด้้านหน้าจัอเคร้�องช่ั�ง)

8 = ความแม่นยำาสิูง - APW รวมถึ่ง PBK, PFK (ค่าอ่านละเอียด้สิูงและสิายแบบเป็ิด้ทั้ี�ด้้านหน้าจัอเคร้�องช่ั�ง)

ตัิวเล่อกอินพ่ิ่ติ/เอาต์ิพ่ิ่ติ

0 = ไม่มี

A = เอาต์พุตแบบแอนะล็อกู (4 - 20mA)

B = เอาต์พุตแบบแอนะล็อกู (4 - 20mA) พร้อม 3 ด้ิจัิทั้ัลอินพุต / 4 ด้ิจัิทั้ัลเอาต์พุต (โซึ่ลิด้สิเตต)

C = 5 ด้ิจัิทั้ัลอินพุต / 8 ด้ิจัิทั้ัลเอาต์พุต (โซึ่ลิด้สิเตต)

ตัิวเล่อกการเช่ั่�อมติ�อ

0 = ไม่มี

I = อีเทั้อร์เน็ตภัาคอุตสิาหกูรรม (PROFINET หร้อ EtherNet/IP)
M = Modbus RTU

R = Profibus DP (สิ่วนหัวแนวตั�ง - ขึ้ั�วต่อ)

ตัิวเล่อกการใช้ั่งาน

0 = เคร้�องฐาน

T = ภัาช่นะถึัง

ตัิวเล่อกกำาลังไฟฟ้า

1 = AC (รวมโมดู้ลไฟฟ้า AC/DC)
3 = DC

อ่ปกรณ์เสริม

หมายเลขรายการ คำาอธิิบัาย
30601149 ชุ่ด้ PCBA เอาต์พุตแบบแอนะล็อกู 4-20mA สิำาหรับ IND360 เวอร์ช่ัน DIN และ Panel รวมถึ่งเคร้�องม้อเป็ิด้ตัวเคร้�อง

30601150 ชุ่ด้ PCBA เอาต์พุตแบบแอนะล็อกู 4-20mA สิำาหรับ IND360 เวอร์ช่ัน Harsh

30601151 ชุ่ด้ PCBA เอาต์พุตแบบแอนะล็อกู 4-20mA, 3 อินพุตแบบไม่ต่อเน้�อง, 4 เอาต์พุตแบบไม่ต่อเน้�อง (โซึ่ลิด้สิเตต) สิำาหรับ IND360 เวอร์ช่ัน DIN และ Panel 
รวมถึ่งเคร้�องม้อเป็ิด้ตัวเคร้�อง

30601152 ชุ่ด้ PCBA เอาต์พุตแบบแอนะล็อกู 4-20mA, 3 อินพุตแบบไม่ต่อเน้�อง, 4 เอาต์พุตแบบไม่ต่อเน้�อง (โซึ่ลิด้สิเตต) สิำาหรับ IND360 เวอร์ช่ัน Harsh

30601153 ชุ่ด้ PCBA, 5 อินพุตแบบไม่ต่อเน้�อง, 8 เอาต์พุตแบบไม่ต่อเน้�อง (โซึ่ลิด้สิเตต) สิำาหรับ IND360 เวอร์ช่ัน DIN และ Panel รวมถึ่งเคร้�องม้อเป็ิด้ตัวเคร้�อง

30601154 ชุ่ด้ PCBA, 5 อินพุตแบบไม่ต่อเน้�อง, 8 เอาต์พุตแบบไม่ต่อเน้�อง (โซึ่ลิด้สิเตต) สิำาหรับ IND360 เวอร์ช่ัน Harsh

30601155 ชุ่ด้ PCBA กูารเช้่�อมต่ออีเทั้อร์เน็ตภัาคอุตสิาหกูรรม (PROFINET หร้อ EtherNet/IP) สิำาหรับ IND360 เวอร์ชั่น DIN และ Panel รวมถ่ึงเคร้�องม้อเปิ็ด้ตัวเคร้�อง

30601156 ชุ่ด้ PCBA กูารเช่้�อมต่ออีเทั้อร์เน็ตภัาคอุตสิาหกูรรม (PROFINET หร้อ EtherNet/IP) สิำาหรับ IND360 เวอร์ช่ัน Harsh

30601159 ชุ่ด้ PCBA กูารเช่้�อมต่อ Modbus RTU สิำาหรับ IND360 เวอร์ช่ัน DIN และ Panel รวมถึ่งเคร้�องม้อเป็ิด้ตัวเคร้�อง

30601160 ชุ่ด้ PCBA กูารเช่้�อมต่อ Modbus RTU สิำาหรับ IND360 เวอร์ช่ัน Harsh

30601161 ชุ่ด้ PCBA กูารเช่้�อมต่อ Profibus DP สิำาหรับ IND360 เวอร์ช่ัน DIN และ Panel รวมถึ่งเคร้�องม้อเป็ิด้ตัวเคร้�อง

30601162 ชุ่ด้ PCBA กูารเช่้�อมต่อ Profibus DP สิำาหรับ IND360 เวอร์ช่ัน Harsh

30617714 โมดู้ลไฟฟ้า AC/DC APS324

30617716 สิายเคเบิลแหล่งจั่ายไฟจัากูโมดู้ลไฟฟ้า APS324 ไป็ยัง IND360

30624028 ชุ่ด้ขึ้ั�วต่อ IND360 ครบชุ่ด้

30624029 สิายเคเบิลหน้าจัอ (3 ม.) จัากูโมดู้ล IND360 ไป็ยังแผง ใช่้สิายนี�เม้�อไม่ได้้ติด้ตั�งโมดู้ล IND360 กูับด้้านหลังขึ้องแผง

30624030 สิายเคเบิลหน้าจัอ (11 ม.) จัากูโมดู้ล IND360 ไป็ยังแผง ใช่้สิายนี�เม้�อติด้ตั�งโมดู้ล IND360 กูับด้้านหลังขึ้องแผง

30462051 ฉากู VESA 100 สิำาหรับติด้ตั�ง IND360 เวอร์ช่ัน Harsh บนโต๊ะหร้อกูำาแพง

22020286 ฉากูย่ด้เสิาแบบป็รับได้ ้VESA 100 สิำาหรับ IND360 เวอร์ช่ัน Harsh

30624077 เคร้�องม้อเป็ิด้สิำาหรับตัวเคร้�อง IND360 เวอร์ช่ัน DIN



สิำาหรับข้ึ้อมูลเพิ�มเติม
www.mt.com/IND360 

METTLER TOLEDO Group
แผนกูทั้างอุตสิาหกูรรม
ผู้ป็ระสิานงานในพ้�นทีั้�: www.mt.com/contacts

อาจัเป็ลี�ยนแป็ลงข้ึ้อมูลทั้างเทั้คนิค
©02/2021 METTLER TOLEDO สิงวนลิขึ้สิิทั้ธิิ�
หมายเลขึ้เอกูสิาร 30531778 A
MarCom Industrial

อุป็กูรณ์ชั่�งนำ�าหนักู

ระบบคลาวด์้

แอคชู่เอเตอร์

PLC/DCS

ความเข้ากันได้ของเคร่�องชัั่�งความแม�นยำาสูง
หน้าจัอเคร้�องชั่�งอัตโนมัติรุ่น IND360

ภาพิ่การเช่ั่�อมติ�อ
หน้าจัอเคร้�องชั่�งอัตโนมัติรุ่น IND360

IND360 ความแม่นยำาสูิงเช้่�อมต่อกัูบโมดู้ลกูารชั่�งนำ�าหนักูความแม่นยำาสูิงได้้หลากูหลายป็ระเภัทั้ ตารางต่อไป็นี�แสิด้งวิธีิกูารรองรับฟังก์ูชั่นต่างๆ เม้�อเช้่�อมต่อ
โมดู้ลกูารชั่�งนำ�าหนักูหร้อเคร้�องชั่�งป็ระเภัทั้ต่างๆ

IND360 เช้่�อมต่ออุป็กูรณ์ชั่�งนำ�าหนักูหลากูหลายป็ระเภัทั้เข้ึ้ากัูบระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ PLC หร้อ DCS ซ่ึ่�งช่่วยให้สิามารถึจััด้กูารแอป็พลิเคชั่นกูารชั่�งนำ�าหนักูทีั้�
ขัึ้บเอาต์พุตโด้ยตรงสิำาหรับแอคชู่เอเตอร์และรับอินพุตจัากูสิวิตช์่ต่างๆ ได้้ ดู้รายละเอียด้เพิ�มเติมได้้ทีั้�คู่ม้อ IND360 IND360 นั�นติด้ตั�งง่ายโด้ยใช้่อินเทั้อร์เฟซึ่เว็บ
ทีั้�เข้ึ้าถ่ึงได้้จัากูเว็บเบราว์เซึ่อร์ เช่่น Microsoft Edge หร้อ Google Chrome หากูต้องกูารเช้่�อมต่อกัูบระบบคลาวด์้ ให้เล้อกู METTLER TOLEDO ACI400
สิามารถึดู้เอกูสิาร ซึ่อฟต์แวร์ ไฟล์รายละเอียด้อุป็กูรณ์ และรหัสิตัวอย่างทีั้�เกีู�ยวข้ึ้องทัั้�งหมด้ได้้ทีั้�:  
 www.mt.com/ind-IND360-downloads

เคร่�องชัั่�งความแม�นยำาสูงที�ถููกต้ิองติามกฎหมายทางการค้า เคร่�องชัั่�งความแม�นยำาสูงสำาหรับัระบับัอัติโนมัติิ

โมดูลที�เข้ากันได้ PBD555 / PBD769 / PBD655 / PBK785 / PBK9 / PTA4XX / 
PFA5XX / PUA5XX / PFA779lift / PFK9

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

ฟังก์ชัั่นพ่ิ่�นฐาน:
อ่านนำ�าหนักูและสิถึานะ นำ�าหนักู
ภัาช่นะ ศูนย์ ล้าง

หน้าจัอ/ป็ุ่มกูด้ หน้าจัอ/ป็ุ่มกูด้

อินเทั้อร์เฟซึ่เว็บ อินเทั้อร์เฟซึ่เว็บ

อินเทั้อร์เฟซึ่อัตโนมัติ อินเทั้อร์เฟซึ่อัตโนมัติ

การกำาหนดค�าพิ่ารามิเติอร์:
เช่่น พารามิเตอร์กูารสิอบเทีั้ยบ 
กูารป็รับค่า และตัวกูรอง

จัอภัาพ/ป็ุ่มกูด้บนเวอร์ช่ัน Panel และ Harsh หน้าจัอ/ป็ุ่มกูด้

เคร้�องม้อซึ่อฟต์แวร:์ APW-Link

อินเทั้อร์เฟซึ่อัตโนมัต1ิ

การอัปเกรดเฟิร์มแวร์สำาหรับั
โมดูลความแม�นยำาสูง

เคร้�องม้อซึ่อฟต์แวร:์ eloader เคร้�องม้อซึ่อฟต์แวร:์ eloader

1 แต่ละโมดู้ลกูารชั่�งนำ�าหนักูรองรับฟังก์ูชั่นแตกูต่างกัูนไป็ โป็รด้ศ่กูษารายละเอียด้เพิ�มเติมในคู่ม้อ SAI (Standard Automation Interface)

TCP/IP

นำ�าหนักและสถูานะผ�าน ACI400

การกำาหนดค�า

นำ�าหนักและสถูานะ

นำ�าหนักและสถูานะ

การกำาหนดค�า

การควบัค่ม

การควบัค่ม

คอมพิวเตอร์ (กูารซ่ึ่อม 
บำารุงและกูารกูำาหนด้ค่า)

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

