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� Các ñề suất và lựa chọn giải pháp

� Giải pháp ph ối hợp ñơn giản

� Giải pháp ph ối hợp chu ẩn

� Giải pháp ph ối hợp kh ả thi

� Giải pháp ph ối hợp có tính kh ả thi cao

� Giải pháp ph ối hợp có kh ả năng mở rộng

� Giải pháp ph ối hợp có kh ả năng mở rộng cao

Phụ Lục
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� ðể dễ dàng ch ọn giải pháp t ốt nh ất và l ắp ñặt hệ thống
ñiều khi ển cho khách hàng, chúng ta nên trao ñổi và tìm
hiều kỹ về nhu c ầu / giá tr ị và kh ả năng của khách hàng, 
từ ñó chúng ta có th ể tư vấn cũng nh ư ñưa ra giải pháp
phù h ợp với ứng dụng cụ thể.

� Mục ñích của việc chọn ra một giải pháp phù h ợp ñể lắp
ñặt hệ thống cho khách hàng v ới rủi ro ít nh ất, bằng
cách thay ñổi một số thi ết b ị, phụ kiện ñơn giản mà ñáp
ứng ñược nhu c ầu là mong mu ốn của khách hàng.

� Mỗi giải pháp phù h ợp là một chu ổi thông s ố kỹ thu ật, 
cấp ñộ tin c ậy cũng nh ư khả năng làm vi ệc của hệ thống
mà ta gi ới thi ệu ñến:

� Bảng vẽ và danh sách thiết bị sẽ ñược dùng trong giải pháp.
� Các loại máy có thể sử dụng cùng với một vài ứng dụng tiêu

biểu. 
� Một bảng mô tả tổng quan về hệ thống và sơ ñồ mạch.

Các ðề Suất và Lựa Chọn Giải Pháp
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Giải Pháp Ph ối Hợp ðơn Giản

Phaseo
ABL7 RM

Circuit breaker
GV2

Zelio logic

Push bottons

E stop

Multi9

Tesys D, K

Tổng quan thi ết b ị & chức năngTổng quan thi ết b ị & chức năng

Zelio

Tích hợp sẵn trong Zelio

MCB + bộ nguồn (Multi 9 + Phaseo)

trực tiếp / khởi ñộng mềm

PBs/PLs + Zelio display

Cơ khí/ bộ bảo vệ an toàn - Preventa

Kết nối mạch ñiện

Tủ ñiện hoặc thân máy

Phần mền Zelio (miễn phí)

• Bộ ñiều khiển

• Ngõ vào/ ra I/Os

• Bảo vệ mạch ñiện

• Khởi ñộng ñộng cơ

• Màn hình HMI

• Thiết bị an toàn

• Cáp nối

• Vỏ tủ ñiện

• Phần mềm

Com

Platform

Best in
application 

Optimized

Evolutive

Performance
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� Khả năng ñáp ứng
- I/O : lên ñến 40 I/Os
- 1 hay 2 bộ khởi ñộng ñộng cơ P < 2,2 kW

�Lắp ñặt
- ðấu nối theo kiểu truyền thống.
- Không dùng thiết bị ñấu nối ñặc biệt
- Không cần ñào tạo chuyên sâu
- Dễ sử dụng, lập trình ñơn giản

�Yêu cầu bắt bu ộc
- Cấp bảo vệ IP 20 : phải ñược lắp ñặt trong tủ ñiện hoặc trên thân

máy có hộp che kín
- An toàn : sử dụng nút dừng khẩn và bộ bảo vệ an toàn nếu cần

�Chi phí th ấp
- Do dễ và kỹ thuật ñơn giản
- Dễ bảo trì cũng như không cần máy tính PC

�Kích th ước
- Tủ ñiện nhỏ gọn

� Khả năng ñáp ứng
- I/O : lên ñến 40 I/Os
- 1 hay 2 bộ khởi ñộng ñộng cơ P < 2,2 kW

�Lắp ñặt
- ðấu nối theo kiểu truyền thống.
- Không dùng thiết bị ñấu nối ñặc biệt
- Không cần ñào tạo chuyên sâu
- Dễ sử dụng, lập trình ñơn giản

�Yêu cầu bắt bu ộc
- Cấp bảo vệ IP 20 : phải ñược lắp ñặt trong tủ ñiện hoặc trên thân

máy có hộp che kín
- An toàn : sử dụng nút dừng khẩn và bộ bảo vệ an toàn nếu cần

�Chi phí th ấp
- Do dễ và kỹ thuật ñơn giản
- Dễ bảo trì cũng như không cần máy tính PC

�Kích th ước
- Tủ ñiện nhỏ gọn

Các ứng dụng :

Các ứng dụng tuỳ thuộc vào thị trường

�Ngành Công nghi ệp
−Các hệ thống ñiều khiển tự ñộng nhỏ.

�Cao ốc, toà nhà
−Hệ thống ñiều khiển cửa, chiếu sáng, bơm ..
−ðiều khiển thông gió, ñiều hoà không khí..

Các ứng dụng :

Các ứng dụng tuỳ thuộc vào thị trường

�Ngành Công nghi ệp
−Các hệ thống ñiều khiển tự ñộng nhỏ.

�Cao ốc, toà nhà
−Hệ thống ñiều khiển cửa, chiếu sáng, bơm ..
−ðiều khiển thông gió, ñiều hoà không khí..

Giải Pháp Ph ối Hợp ðơn Giản Com

Platform

Best in
application 

Optimized

Evolutive

Performance
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Toà nhà
ði�u khi �n c�a t� ñ�ng

Toà nhà
ði�u khi �n c�a t� ñ�ng

Thang máy/ thang cu 	nThang máy/ thang cu 	n

Tr
m Xăng d �u – Cung
cp LPG

Tr
m Xăng d �u – Cung
cp LPG

Tr
m cp nư�c
T� l�c d�u

Tr
m cp nư�c
T� l�c d�u

Giải Pháp Ph ối Hợp ðơn Giản Com

Platform

Best in
application 

Optimized

Evolutive

Performance
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Platform

Best in
application 

Optimized

Evolutive

Performance

Com

Tổng quan thi ết b ị & chức năngTổng quan thi ết b ị & chức năng

Twido

Tích hợp trong PLC Twido

MCB + bộ nguồn (Multi 9 + Phaseo)

Trực tiếp / Khởi ñộng mềm / biến tần

PBs/PLs + Text / màn hình nhỏ

Cơ khí/ bộ bảo vệ an toàn -Preventa

Kết nối mạch ñiện

Tủ ñiện / vỏ máy

Phần mền Twido / XBT L 1001 ( miễn phí)

• Bộ ñiều khiển

• Ngõ vào/ ra I/Os

• Bảo vệ

• Khởi ñộng ñộng cơ

• Màn hình HMI

• Thiết bị an toàn

• Cáp nối

• Vỏ tủ ñiện

• Phần mềm

Giải Pháp Ph ối Hợp Chu ẩn

4 Drives
ATV 11/31

Circuit 
Breaker

GV2

Contactor
TeSys K

HMI
XBTN

PLC
Twido

Protection
Multi 9

Power supply
Phaseo

E stop
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Các ứng dụng

� Trong Công Nghi ệp
- Các dây chuyền, máy ñóng gói..
- Hệ thống ñiều hoà không khí HVAC 
- Các trạm bơm

- Trong toà nhà/ cao ốc
- ðiều khiển hồ bơi
- Hệ thống bảo vệ toà nhà
- ðiều khiển hệ thống chiếu sáng
- Máy giết mổ gia súc và hệ thống kho

Các ứng dụng

� Trong Công Nghi ệp
- Các dây chuyền, máy ñóng gói..
- Hệ thống ñiều hoà không khí HVAC 
- Các trạm bơm

- Trong toà nhà/ cao ốc
- ðiều khiển hồ bơi
- Hệ thống bảo vệ toà nhà
- ðiều khiển hệ thống chiếu sáng
- Máy giết mổ gia súc và hệ thống kho

�Khả năng ñáp ứng
- Số ngõ vào/ ra : lên ñến 80 I/O
- Số biến tần : lên ñến 4 cái (ATV 11/31)
- Chu kỳ : 50 - 100 ms

�Lắp ñặt
- ðấu nối theo kiểu truyền thống
- Dễ dàng lắp ñặt bởi ứng dụng phần mềm lập trình
- Không cần công cụ hổ trợ ñặc biệt
- Dễ lập trình, không yêu cầu kỹ năng lập trình ñặc biệt

�Yêu cầu bắt bu ộc
- Cấp bảo vệ IP 20 : yêu cầu phải lắp trong tủ ñiện hoặc trong

vỏ máy và ñược che kín. 
- Bảo vệ an toàn bởi nút dừng khẩn và bộ bảo vệ an toàn nếu

cần.
�Chi phí th ấp

- Kỹ thuật ñơn giản và dễ sử dụng
- Dễ bảo trì – không cần máy tính PC

�Kích thu ớc
- Tủ ñiện nhỏ gọn

�Khả năng ñáp ứng
- Số ngõ vào/ ra : lên ñến 80 I/O
- Số biến tần : lên ñến 4 cái (ATV 11/31)
- Chu kỳ : 50 - 100 ms

�Lắp ñặt
- ðấu nối theo kiểu truyền thống
- Dễ dàng lắp ñặt bởi ứng dụng phần mềm lập trình
- Không cần công cụ hổ trợ ñặc biệt
- Dễ lập trình, không yêu cầu kỹ năng lập trình ñặc biệt

�Yêu cầu bắt bu ộc
- Cấp bảo vệ IP 20 : yêu cầu phải lắp trong tủ ñiện hoặc trong

vỏ máy và ñược che kín. 
- Bảo vệ an toàn bởi nút dừng khẩn và bộ bảo vệ an toàn nếu

cần.
�Chi phí th ấp

- Kỹ thuật ñơn giản và dễ sử dụng
- Dễ bảo trì – không cần máy tính PC

�Kích thu ớc
- Tủ ñiện nhỏ gọn

Platform

Best in
application 

Optimized

Evolutive

Performance

ComGiải pháp Ph ối Hợp Chu ẩn
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Máy c�t ñá
• Bộ ñiều khiển : Twido compact :
• I/O : 24 I/O + 8 I+16 O
• ðiều khiển ñộng cơ : 2x ATV28 
• Màn hình HMI XBT 5.7" 
• Bộ bảo vệ an toàn Preventa

Máy c�t ñá
• Bộ ñiều khiển : Twido compact :
• I/O : 24 I/O + 8 I+16 O
• ðiều khiển ñộng cơ : 2x ATV28 
• Màn hình HMI XBT 5.7" 
• Bộ bảo vệ an toàn Preventa Máy d�t

• Bộ ñiều khiển : Twido compact 
• 24 I/Os, dùng luật ñiều khiển PID
• ðiều khiển ñộng cơ biến tần

ATV58F
• Màn hình Neza HMI, 4 dòng ký tự

Tủ ñiện : Lắp trong thân máy

Máy d�t
• Bộ ñiều khiển : Twido compact 
• 24 I/Os, dùng luật ñiều khiển PID
• ðiều khiển ñộng cơ biến tần

ATV58F
• Màn hình Neza HMI, 4 dòng ký tự

Tủ ñiện : Lắp trong thân máy

Một vài ứng dụng

Máy tư�i nư�c vư�n hoa/ công viên
• Bộ ñiều khiển : Twido compact :
• I/O : 12 I/O + 8 I+4 O
• ðiều khiển ñộng cơ : biến tần ATV11 
• Màn hình HMI: XBT N 200 

Máy tư�i nư�c vư�n hoa/ công viên
• Bộ ñiều khiển : Twido compact :
• I/O : 12 I/O + 8 I+4 O
• ðiều khiển ñộng cơ : biến tần ATV11 
• Màn hình HMI: XBT N 200 

Com

Platform

Best in
application 

Optimized

Evolutive

Performance

Giải Pháp Ph ối Hợp Chu ẩn
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Platform

Com
Best in

application 

Optimized

Evolutive

Performance

Tổng quan thi ết b ị & chức năngTổng quan thi ết b ị & chức năng

PLC: TSX M340, TSX Premium

Dạng module rời kết nối

MCB + bộ nguồn ( Multi 9 + Phaseo)

Trực tiếp/ khởi ñộng mềm/ biến tần

PBs/PLs + Ký tự / Cảm ứng

Phần cứng/ bộ bảo vệ an toàn, lập trình PLC

Kết nối mạch ñiện

Tủ ñiện hoặc lắp trong thân máy

PL7, Unity, Vijeo designer, Power Suite 

• Bộ ñiều khiển

• Ngõ vào/ ra I/Os

• Bảo vệ mạch ñiện

• Khởi ñộng ñộng cơ

• Màn hình HMI

• Bảo vệ an toàn

• Cáp nối

• Vỏ tủ ñiện

• Phần mềm

Giải Pháp Ph ối Hợp kh ả Thi

Drives
ATV 11/31/71

Contactor
TeSys K/D

PLC
TSX M340

Protection
Multi 9

Power
supply
Phaseo

E stop

Safety module 
Preventa

XBTG

Circuit
Breaker

GV2

1 62
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Các ứng dụng

� Trong công nghi ệp
- Các dây chuyền lắp ráp, các máy tiện …
- Máy ñóng gói
- Máy dệt
- Băng tải
- Hệ thống cấp nước, Xử lý nước thải

- Trong cao ốc
- Hệ thống HVAC

Các ứng dụng

� Trong công nghi ệp
- Các dây chuyền lắp ráp, các máy tiện …
- Máy ñóng gói
- Máy dệt
- Băng tải
- Hệ thống cấp nước, Xử lý nước thải

- Trong cao ốc
- Hệ thống HVAC

� Khả năng ñáp ứng
- Số ngõ vào/ ra I/O lên ñến 100 I/O
- Số biến tần lên ñến 06 bộ (ATV 11/31/71)
- Chu kỳ : 30 - 70 ms
- Kết nối hệ thống mạng qua cổng Ethernet TCPIP/ Modbus mua

thêm
� Lắp ñặt – vận hành

- ðấu nối theo kiểu truyền thống
- Kết nối giao diện người – máy qua màn hình HMI
- Dễ dàng lắp ñặt máy bởi việc ứng dụng phần mềm lập trình
- Dễ dàng và linh hoạt khi kết nối hệ thống

� Yêu cầu
- Cấp bảo vệ IP 20 phải lắp thiết bị trong vỏ tủ ñiện hoặc trong thân

máy ñược che kín
- An toàn : nên lắp bộ bảo vệ an toàn - Safety Preventa

� Chi phí th ấp
- Chi phí viết chương trình kết nối hệ thống thấp

� Kích th ước
- Tủ ñiện nhỏ gọn

� Khả năng ñáp ứng
- Số ngõ vào/ ra I/O lên ñến 100 I/O
- Số biến tần lên ñến 06 bộ (ATV 11/31/71)
- Chu kỳ : 30 - 70 ms
- Kết nối hệ thống mạng qua cổng Ethernet TCPIP/ Modbus mua

thêm
� Lắp ñặt – vận hành

- ðấu nối theo kiểu truyền thống
- Kết nối giao diện người – máy qua màn hình HMI
- Dễ dàng lắp ñặt máy bởi việc ứng dụng phần mềm lập trình
- Dễ dàng và linh hoạt khi kết nối hệ thống

� Yêu cầu
- Cấp bảo vệ IP 20 phải lắp thiết bị trong vỏ tủ ñiện hoặc trong thân

máy ñược che kín
- An toàn : nên lắp bộ bảo vệ an toàn - Safety Preventa

� Chi phí th ấp
- Chi phí viết chương trình kết nối hệ thống thấp

� Kích th ước
- Tủ ñiện nhỏ gọn

Platform

Com
Best in

application 

Optimized

Evolutive

Performance

Giải Pháp Ph ối Hợp kh ả Thi
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Một vài ứng dụng
Máy ñóng gói :
Máy chi �t rót / ñóng chay

• Bộ ñiều khiển : TSX M340, 
• Số ngõ vào/ ra 100  I/Os
• Màn hình cảm ứng HMI  5,7”
• 03 bộ biến tần
• Vỏ tủ ñiện

Máy ñóng gói :
Máy chi �t rót / ñóng chay

• Bộ ñiều khiển : TSX M340, 
• Số ngõ vào/ ra 100  I/Os
• Màn hình cảm ứng HMI  5,7”
• 03 bộ biến tần
• Vỏ tủ ñiện

Dây chuy �n l�p ráp :
• Bộ ñiều khiển: TSX M340  
• Số ngõ vào/ ra 60 I/O
• Màn hình HMI dạng ký tự
• 1 Ibộ biến tần ATV 31
• Vỏ tủ ñiện

Dây chuy �n l�p ráp :
• Bộ ñiều khiển: TSX M340  
• Số ngõ vào/ ra 60 I/O
• Màn hình HMI dạng ký tự
• 1 Ibộ biến tần ATV 31
• Vỏ tủ ñiện

Máy d�t
Máy ñ�nh hình

• Bộ ñiều khiển : TSX M340
• 50 ngõ vào/ ra I/Os số
• 50 ngõ vào/ ra I/Os tương tự
• Màn hình HMI dạng ký tự và nút

nhấn- ñèn báo
• 12 ñộng cơ : 7 bộ dùng biến tần

ATV 31và 5 bộ khởi ñộng trực tiếp
• Lắp trong thân máy

Máy d�t
Máy ñ�nh hình

• Bộ ñiều khiển : TSX M340
• 50 ngõ vào/ ra I/Os số
• 50 ngõ vào/ ra I/Os tương tự
• Màn hình HMI dạng ký tự và nút

nhấn- ñèn báo
• 12 ñộng cơ : 7 bộ dùng biến tần

ATV 31và 5 bộ khởi ñộng trực tiếp
• Lắp trong thân máy

Platform

Com
Best in

application 

Optimized

Evolutive

Performance

Giải Pháp Ph ối Hợp kh ả Thi
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Tổng quan thi ết b ị & tính n ăngTổng quan thi ết b ị & tính n ăng

PLC Premium, Quantum

Dạng module rời kết nối

MCB / MCCB  (Multi 9 / Compact NS)

Trực tiếp / khởi ñộng mềm / biến tần - Servo

PBs/PLs + màn hình dạng ký tự - Cảm ứng

Cơ khí / Bộ bảo vệ an toàn – Preventa/ PLC 

Kết nối mạch ñiện

Tủ ñiện hoặc lắp trong thân máy

Unity, Vijeo designer, Power Suite  

• Bộ ñiều khiển

• Ngõ vào/ ra I/Os

• Bảo vệ mạch ñiện

• ðiều khiển ñộng cơ 

• Màn hình HMI

• Bảo vệ an toàn

• Cáp nối

• Vỏ tủ ñiện

• Phần mềm

10 Drives
ATV 11/31/71

Contactor
TeSys K/D

PLC
TSX Premium

Protection
Multi 9

Power
supply
Phaseo

E stop

Safety
module 
Preventa

XBTG

Circuit
Breaker

GV2

Platform

Com
Best in

application 

Optimized

Evolutive

Performance

Giải Pháp Ph ối Hợp kh ả Thi cao
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Các ứng dụng

� Trong công nghi ệp
- Các dây chuyền sản xuất
- Ngành sản xúât ôtô
- Máy ñóng gói, chiết rót chai
- Các máy nhựa
- Các máy in bao bì
- Máy dệt / nhuộm
- Máy chế biến gổ…

- Trong cao ốc
- Hệ thống HVAC

Các ứng dụng

� Trong công nghi ệp
- Các dây chuyền sản xuất
- Ngành sản xúât ôtô
- Máy ñóng gói, chiết rót chai
- Các máy nhựa
- Các máy in bao bì
- Máy dệt / nhuộm
- Máy chế biến gổ…

- Trong cao ốc
- Hệ thống HVAC

�Khả năng ñáp ứng
- Số ngõ vào/ra I/O :  lên ñến 200 I/Os
- Số biến tần:  lên ñến 10 bộ ( ATV 11/31/71) 
- Chu kỳ : 10 - 50 ms
- Kết nối hệ thống mạng qua cổng Ethernet TCPIP / modbus

�Lắp ñặt – vận hành
- ðấu nối cáp theo kiểu truyền thống, hoặc kết nối theo chuẩn

truyền thông mạng
- Giao diện người – máy qua màn hình HMI
- Dễ dàng lắp ñặt nhờ sử dụng phần mềm lập trình PLC

�Yêu cầu
- Cấp bảo vệ IP 20 : phải ñược lắp trong tủ ñiện hoặc thân máy và

ñược che kín.
- Bảo vệ an toàn : dùng bộ bảo vệ an toàn lắp trong PLC, và các

thiết bị Preventa tuỳ theo mức ñộ yêu cầu.
�Chi phí

- ðơn giản hoá việc ñấu nối cáp
�Kích th ước

- Tủ ñiện từ vừa ñến lớn phụ thuộc vào thiết bị hoặc lắp trong thân
máy

�Khả năng ñáp ứng
- Số ngõ vào/ra I/O :  lên ñến 200 I/Os
- Số biến tần:  lên ñến 10 bộ ( ATV 11/31/71) 
- Chu kỳ : 10 - 50 ms
- Kết nối hệ thống mạng qua cổng Ethernet TCPIP / modbus

�Lắp ñặt – vận hành
- ðấu nối cáp theo kiểu truyền thống, hoặc kết nối theo chuẩn

truyền thông mạng
- Giao diện người – máy qua màn hình HMI
- Dễ dàng lắp ñặt nhờ sử dụng phần mềm lập trình PLC

�Yêu cầu
- Cấp bảo vệ IP 20 : phải ñược lắp trong tủ ñiện hoặc thân máy và

ñược che kín.
- Bảo vệ an toàn : dùng bộ bảo vệ an toàn lắp trong PLC, và các

thiết bị Preventa tuỳ theo mức ñộ yêu cầu.
�Chi phí

- ðơn giản hoá việc ñấu nối cáp
�Kích th ước

- Tủ ñiện từ vừa ñến lớn phụ thuộc vào thiết bị hoặc lắp trong thân
máy
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Dây chuy �n S�n xu t Ôtô
Xư�ng s �n xu t thân xe

• Bộ ñiều khiển : PLC TSX Premium
• 160 ngõ vào/ ra số
• ðiều khiển 3 trục

Dây chuy �n S�n xu t Ôtô
Xư�ng s �n xu t thân xe

• Bộ ñiều khiển : PLC TSX Premium
• 160 ngõ vào/ ra số
• ðiều khiển 3 trục

Phi tr ư�ng
Băng t �i hành lý

• Bộ ñiều khiển : TSX Premium
• 300 ngõ vào/ ra I/Os
• ðiều khiển 3 trục

• Tốc ñộ : 35 ñến80 m/phút

Phi tr ư�ng
Băng t �i hành lý

• Bộ ñiều khiển : TSX Premium
• 300 ngõ vào/ ra I/Os
• ðiều khiển 3 trục

• Tốc ñộ : 35 ñến80 m/phút

Máy ñóng gói
• Bộ ñiều khiển : PLC TSX Premium
• Số ngõ vào/ ra số 120 I/Os - 6 ngỏ

vào/ ra tương tự
• ðiều khiển 4 trục (1servo  - 3 biến

tần)
• Màn hình giao diện HMI 10”
• Vỏ tủ ñiện: Tủ ñiện

Máy ñóng gói
• Bộ ñiều khiển : PLC TSX Premium
• Số ngõ vào/ ra số 120 I/Os - 6 ngỏ

vào/ ra tương tự
• ðiều khiển 4 trục (1servo  - 3 biến

tần)
• Màn hình giao diện HMI 10”
• Vỏ tủ ñiện: Tủ ñiện

M�t vài �ng d �ng
Platform

Com
Best in

application 

Optimized

Evolutive

Performance

Giải Pháp Ph ối Hợp kh ả Thi cao
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Tổng quan thi ết b ị & Chức năngTổng quan thi ết b ị & Chức năng

PLC Twido Compact / modular

Tích hợp trong PLC và lắp thêm

MCB + bộ nguồn (Multi 9 + Phaseo)

trực tiếp / khởi ñộng mềm/ biến tần

PBs/PLs + màn hình ký tự / cảm ứng

Cơ  khí / thiết bị bảo vệ an toàn - Preventa

Dùng mạng CANopen

Tủ ñiện hoặc thân máy

Twido soft / Vijeo Designer / Power suite

• Ngõ vào/ ra I/Os

• Bảo vệ mạch ñiện

• ðiều khiển ñộng cơ

• Màn hình HMI

• Bảo vệ an toàn

• Cáp nối

• Vỏ tủ ñiện

• Phần mền

• Bộ ñiều khiển

4 Drives
ATV 31

Circuit
Breaker

GV2

Contactor
TeSys K

PLC
Twido

Protection
Multi 9

Power
supply
Phaseo

E stop

Safety module 
Preventa

Protection
Multi 9

XBTG

1 4

Giải Pháp Ph ối Hợp Có kh ả Năng Mở Rộng
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Các ứng dụng

� Trong công nghi ệp
- Các dây chuyền sản xuất, máy dán nhãn, máy

ñóng gói …
- Các máy bốc dỡ, nâng hạ (kho hàng …)
- Hệ thống bơm
- Máy dệt
- Hệ thống xử lý nước thải

�Cao ốc

Các ứng dụng

� Trong công nghi ệp
- Các dây chuyền sản xuất, máy dán nhãn, máy

ñóng gói …
- Các máy bốc dỡ, nâng hạ (kho hàng …)
- Hệ thống bơm
- Máy dệt
- Hệ thống xử lý nước thải

�Cao ốc

�Khả năng ñáp ứng
- Số ngõ vào/ra I/O : lên ñến 80 I/O
- Số biến tần : lên ñến 4 biến tần ( ATV 31)
- Chu kỳ : 50 - 100 ms

�ðấu nối – vận hành
- Kết nối cáp :  CANopen cho hệ biến tần, ñấu nối truyền thống cho

các ngõ vào/ra I/Os
- Lập trình PLC Twido CANopen dễ, (tích hợp sẵn trong twidosoft)
- Giao diện người máy HMI
- Lắp ñặt dễ dàng nhờ phần mềm lập trình PLC
- Dễ phát triển và nâng cấp hệ thống qua chuẩn truyền thông

�Yêu cầu
- Cấp bảo vệ IP 20 : phải lắp trong tủ ñiện hoặc trong thân máy

ñược che kín.
- Bảo vệ an toàn : dùng bộ bảo vệ an toàn – preventa

�Chi phí
- Giảm chi phí cáp nối, 

�Kích th ước
- Vỏ tủ ñiện nhỏ gọn

�Khả năng ñáp ứng
- Số ngõ vào/ra I/O : lên ñến 80 I/O
- Số biến tần : lên ñến 4 biến tần ( ATV 31)
- Chu kỳ : 50 - 100 ms

�ðấu nối – vận hành
- Kết nối cáp :  CANopen cho hệ biến tần, ñấu nối truyền thống cho

các ngõ vào/ra I/Os
- Lập trình PLC Twido CANopen dễ, (tích hợp sẵn trong twidosoft)
- Giao diện người máy HMI
- Lắp ñặt dễ dàng nhờ phần mềm lập trình PLC
- Dễ phát triển và nâng cấp hệ thống qua chuẩn truyền thông

�Yêu cầu
- Cấp bảo vệ IP 20 : phải lắp trong tủ ñiện hoặc trong thân máy

ñược che kín.
- Bảo vệ an toàn : dùng bộ bảo vệ an toàn – preventa

�Chi phí
- Giảm chi phí cáp nối, 

�Kích th ước
- Vỏ tủ ñiện nhỏ gọn
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Máy d�t
Cuốn cu ộn – xả cuộn

• Bộ ñiều khiển : Twido modular
• Màn hình HMI : Nút nhấn
• 2 biến tần AT31 ñiều khiển qua 

mạng CAN open
• Vỏ tủ ñiện: lắp trên thân máy

Máy d�t
Cuốn cu ộn – xả cuộn

• Bộ ñiều khiển : Twido modular
• Màn hình HMI : Nút nhấn
• 2 biến tần AT31 ñiều khiển qua 

mạng CAN open
• Vỏ tủ ñiện: lắp trên thân máy

Máy ñóng ki �n
•Bộ ñiều khiển : PLC Twido modular
• Số ngõ vào/ ra 20 - 40 I/O
•2 -4 biến tần
•Vỏ tủ ñiện : Lắp trong thân máy

Máy ñóng ki �n
•Bộ ñiều khiển : PLC Twido modular
• Số ngõ vào/ ra 20 - 40 I/O
•2 -4 biến tần
•Vỏ tủ ñiện : Lắp trong thân máy

Một vài ứng dụng

Xe thu gom rác
• Bộ ñiều khiển: PLC Twido modular
• Số ngõ vào/ ra 40 - 50 I/O
• Màn hình HMI : nút nhấn – màn hình

cảm ứng
• Vỏ tủ ñiện : Thân máy + tủ ñiều khiển

Xe thu gom rác
• Bộ ñiều khiển: PLC Twido modular
• Số ngõ vào/ ra 40 - 50 I/O
• Màn hình HMI : nút nhấn – màn hình

cảm ứng
• Vỏ tủ ñiện : Thân máy + tủ ñiều khiển

Platform

Com
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Optimized

Evolutive

Performance
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Tổng quan thi ết b ị & Chức năngTổng quan thi ết b ị & Chức năng

• Ngõ vào/ ra I/Os

• Bảo vệ mạch ñiện

• ðiều khiển ñộng cơ

• Màn hính HMI

• Bảo vệ an toàn

• Cáp nối

• Vỏ tủ ñiện

• Phần mềm

• Bộ ñiều khiển M340 , Premium, Quantum
Ethernet TCP/IPModbus (nếu cần lắp thêm)

Dạng module rời kết nối

MCB + bộ nguồn PLC

Trực tiếp / biến tần / vị trí

Nút nhấn + Màn hình ký tự + cảm ứng

Cơ khí/ Thiết bị an toàn –preventa / PLC

Dùng mạng CANopen

Tủ ñiện hoặc thân máy

Unity, Vijeo designer, power suite

Platform

Com
Best in

application 

Optimized

Evolutive

Performance

20 Drives
ATV 31/71

PLC
TSX Premium

Protection
Multi 9

Power
supply
Phaseo

E stop

Safety
controller
Preventa

XBTG

Circuit
Breaker

GV2

8 servo
drives

Lexium
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Platform

Các ứng dụng

�Trong công nghi ệp
- Các dây chuyền sản xuất
- Máy lắp ráp ôtô
- Các máy ñóng gói
- Máy in bao bì
- Máy chế biến gổ
- Hệ thống xử lý nước thải

Các ứng dụng

�Trong công nghi ệp
- Các dây chuyền sản xuất
- Máy lắp ráp ôtô
- Các máy ñóng gói
- Máy in bao bì
- Máy chế biến gổ
- Hệ thống xử lý nước thải

�Khả năng ñáp ứng
- Số ngõ vào/ ra lên ñến 200 I/O
- Số biến tần lên ñến 10  (ATV 31/71)
- ðiều khiển 8 trục
- Chu kỳ : 10 - 50 ms
- Kết nối hệ thống qua cổng Ethernet TCP IP/ Modbus (lắp thêm)

�Lắp ñặt – vận hành
- Cáp nối :  mạng CANopen cho biến tần, ñấu nối truyền thống cho

các ngõ vào/ ra I/Os 
- Giao diện người – máy bằng màn hình HMI
- Dễ lắp ñặt nhờ phần mềm lập trình PLC
- Dễ nâng cấp, mở rộng qua chuẩn truyền thông

�Yêu cầu
- Cấp bảo vệ IP 20 : Phải lắp trong tủ ñiện hoặc trong thân máy ñược

che kín.
- Bảo vệ an toàn: dùng thiết bị an toàn – preventa hoặc dùng module 

bảo vệ ñược tích hợp trong PLC tuỳ theo hệ thống yêu cầu
�Chi phí

- ðơn giản hoá việc ñấu nối cáp
�Kích th ước

- Vỏ tủ nhỏ gọn hoặc lắp trong thân máy

�Khả năng ñáp ứng
- Số ngõ vào/ ra lên ñến 200 I/O
- Số biến tần lên ñến 10  (ATV 31/71)
- ðiều khiển 8 trục
- Chu kỳ : 10 - 50 ms
- Kết nối hệ thống qua cổng Ethernet TCP IP/ Modbus (lắp thêm)

�Lắp ñặt – vận hành
- Cáp nối :  mạng CANopen cho biến tần, ñấu nối truyền thống cho

các ngõ vào/ ra I/Os 
- Giao diện người – máy bằng màn hình HMI
- Dễ lắp ñặt nhờ phần mềm lập trình PLC
- Dễ nâng cấp, mở rộng qua chuẩn truyền thông

�Yêu cầu
- Cấp bảo vệ IP 20 : Phải lắp trong tủ ñiện hoặc trong thân máy ñược

che kín.
- Bảo vệ an toàn: dùng thiết bị an toàn – preventa hoặc dùng module 

bảo vệ ñược tích hợp trong PLC tuỳ theo hệ thống yêu cầu
�Chi phí

- ðơn giản hoá việc ñấu nối cáp
�Kích th ước

- Vỏ tủ nhỏ gọn hoặc lắp trong thân máy
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Performance
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Dây chuy ền lắp ráp
�1 PLC Premium 
�120 ngõ vào/ ra
�4 biến tần
�Màn hình kiểu ký tự hoặc cảm ứng

Dây chuy ền lắp ráp
�1 PLC Premium 
�120 ngõ vào/ ra
�4 biến tần
�Màn hình kiểu ký tự hoặc cảm ứng

Máy ñóng gói
� 1PLC  Premium + mạng CAN open
� 80 ngõ vào/ ra số
� 10 ngõ vào/ra tương tự
� 4 biến tần
� Màn hình cảm ứng

� Tốc ñộ 100 gói/ phút

Máy ñóng gói
� 1PLC  Premium + mạng CAN open
� 80 ngõ vào/ ra số
� 10 ngõ vào/ra tương tự
� 4 biến tần
� Màn hình cảm ứng

� Tốc ñộ 100 gói/ phút

M�t vài �ng d �ng

Máy làm bánh
�60-80 ngõ vào/ ra số I/O
�4-9 biến tần
�Màn hình cảm ứng

�Tốc ñộ : 6-24 cái/phút

Máy làm bánh
�60-80 ngõ vào/ ra số I/O
�4-9 biến tần
�Màn hình cảm ứng

�Tốc ñộ : 6-24 cái/phút

Platform

Com
Best in
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Optimized

Evolutive

Performance
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Quí vị quan tâm theo dõi!

Chân thành cảmơn


