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PHẦN MỀM VÀ KẾT NỐI SCADA CHO CÔNG NGHIỆP 4.0 

SC SCADA IND4.0

Hệ thống đào tạo Công nghiệp 4.0 được điều khiển bởi 

một ngành công nghiệp SCADA 

Phần mềm (Giám sát và thu thập dữ liệu điều khiển) 

trao đổi thông tin với tất cả các hệ thống con của 

người huấn luyện, hiển thị dữ liệu từ các cảm biến và 

trạng thái hệ thống để kiểm soát nó trong thời gian 

thực. Phần mềm nền tảng học tập (CAI) được cấu trúc 

bằng cách sử dụng phương pháp giáo khoa, bao gồm 

thông tin lý thuyết và thực tiễn cần thiết để giải quyết 

các chủ đề được đề xuất.

Giấy phép SCADA-WEB mở cho phép sinh viên 

tạo dự án của riêng mình và tùy chỉnh chúng để 

hiển thị các tham số quan tâm, tạo báo cáo và 

kiểm soát tự động 

cơ cấu chấp hành cho một 

quản lý "thông minh" của một quy trình sản xuất. 

KINH NGHIỆM DIDACTIC 

Mặc dù là hệ thống giám sát, tất cả các trạm phụ soạn thảo 

trình đào tạo Công nghiệp 4.0 đều có thể trao đổi dữ liệu và 

hiển thị thông tin liên quan đến quy trình. SW được cấu trúc 

để tuân theo quy trình sản xuất mô phỏng nhận đầu vào từ 

người dùng và tạo các tệp báo cáo có thể truy cập từ xa. 

Các quy trình được thực hiện trong SW bao gồm:

• Xử lý một đơn đặt hàng từ một khách hàng 

• Tạo đơn hàng sản xuất 

• Tạo đơn đặt hàng 

• Quản lý và cập nhật các BOM khác nhau 

• Giám sát quá trình sản xuất 

• Quản lý hàng tồn kho 

• Tạo danh sách đóng gói 

Tất cả các dữ liệu lịch sử liên quan đến quá trình sản xuất được 

đăng nhập vào thẻ RFID của đối tượng được sản xuất để truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm. 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT 

• 4 bảng phụ giao tiếp nối tiếp RS485 tương thích với 

các giảng viên công nghiệp 4.0. 

• Giao diện MODBUS RTU RS485 sang USB. 

• Giấy phép SCADA để giám sát tới 256 biến. 

• Mở SCADA SW 

Tùy thuộc vào cấu hình, có thể sử dụng phần mềm để 

giám sát hệ thống từ xa từ PC cục bộ hoặc từ xa bằng 

kết nối internet. 


