
 

 

 

 
 

• Trạm trộn bê tông 

• Ứng dụng cân định lượng(1  ~ 4 nguyên liệu) 

  Tính năng cơ bản 
• Hiển thị OLED 128*32 dot ma trận, thân thiện với ngư

• CalFree
TM

 

• 3 lựa chọn cho trước. 

• Nhiều giao thức hỗ trợt: MT Continous, Command, 

• Hoàn toàn thương thích với  IND140.0X 

Đặc tính kỹ thuật 
� Hiển thị: 

OLED 128*32 dot ma trận  
� Enclosure: 

Panel-Mount 
Mặt trước thép không gỉ 304 viền khung nhôm 
Vỏ bảo vệ IP65 

� Phím: 
� 4 phím chuyển đổi màng mềm; 
� Được phủ sợi tổng hợp (PET) dày 1,2mm 

� Nguồn: 
20~30VDC vào, Công xuất tiêu thụ: 8W 

� Tuân thủ tiêu chuẩn          
CE  & UL 

� Tín hiệu số riêng cho đầu vào và đầu ra 
� 1 đầu vào and 4 đầu ra trên bo mạch chính. 
� 3 đầu vào và  8 đầu ra mở rộng trên bảng điều khi

� Đầu vào 
Loại: đầu vào cách ly quang điện tử, 

Không có sẵn: 12~24VDC mức cao đầu vào tín hi
0~3VDC mức thấp đầu vào tín hiệu: 

�Kết quả đầu ra 
Loại: cách ly quang điện đầu ra có 

sẵn trở kháng cao 
Không có sẵn: Hộ trợ 5V-30V, mức lớn nhất hi
200mA cho mỗi kênh 

 
  Model Identification 

 

Các ứng dụng 

 

  Thiết kế

IND320 là bộ điều khiển đặc biệt được thiết k

thiết bị trộn lẫn nguyên liệu, đóng ngắt tự đ

IND320 ra đời thay thế cho IND140. 

�  Giao tiếp truyền thông 
�Giao diện       : 

1 RS-232/RS-485 
 

i người dùng. 

 ModBus 

 

u khiển DIO. 

u vào tín hiệu : 

t hiện tại  

 

�Protocol: 
Liên tục Mettler Toledo, lệnh đầu ra

� Môi trường. 

� Môi trường hoạt động: -10
o
C to 40 

o
C at 10% to 95% 

tương đối và không ngưng tụ 
�Môi trường bảo quản: -40 

o
C to 60 

o
C at 10% to 95% relative 

humidity and not condensing. 
� Giao diện. 

�6 350Ω loadcell Analog 
�Điện áp kích thích: 10 VDC 

� Đo Lường chính xác 
�Lọc kỹ thuật số  

Specfication

METTLER TOLEDO is a registered tradmark of

CHI ANH SCALE CO.,LTD

Đặc tính kỹ thuật (continued) 

Kích thước (in millimeters) 
Front Panel: 110*62 

Enclosure  Size: 127.3 * 91.5 * 45 

   Cutout Dimension: 92.5 * 45.5 

 

   IND320 Series 

BOM Model Type

30036073 32E-1000-00-000-000 E00

30036074 32E-1000-0B-000-000 E02

30036075 32E-1000-0A-000-000 E08

 

 

IND320 
ế điều khiển tự động  

ết kế sử dụng cho các 

động, băng tải.... 

u ra, Modbus RTU 

C at 10% to 95% Độ ẩm 

C at 10% to 95% relative 

Specfication subject to change without notice. 
©2012 Metter-Toledo, Inc 

METTLER TOLEDO is a registered tradmark of Mettler-Toledo,Inc 

CHI ANH SCALE CO.,LTD 

Type Conf. 

E00 Single Materiel 

E02 1~4 Materiel 

E08 
0~10V/4~20mA 

analog output 


