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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN ĐẠI VIỆT
Địa chỉ: Số 20, Ngõ 548, Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội
ĐT: 04.3872 9276 - Fax: 04.3872 9275
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC GIẢI PHÁP CỦA SCHNEIDER ELECTRIC

Giải pháp quản lý trạm phân phối nhựa ñường lỏng ASPHALT
dùng cân ô tô xe chở bồn có truyền số liệu sử dụng mạng ñiện thoại
di ñộng GSM/GPRS/3G
Đặc thù các Công ty làm trong lĩnh vực phân phối nhựa rải ñường lỏng Asphalt
thường bố trí các trạm rót tại nhiều ñịa ñiểm nằm dải rác trên các cung ñường khác
nhau nhằm giảm chi phí vận chuyển tới công trình.
Các phương tiện vận chuyển thường là xe ô tô chở bồn chứa nhựa lỏng, việc ñong
ñếm sản phẩm sử dụng cân ô tô với ñặc ñiểm quy trình vận hành riêng. Các thông
tin cần quản lý bao gồm cả khối lượng và nhiệt ñộ của dòng nhựa lỏng.
Chúng tôi xin giới thiệu giải pháp quản lý trạm phân phối nhựa lỏng Asphalt bằng
cân ô tô sử dụng mạng ñiện thoại di ñộng truyền số liệu.
Cấu hình hệ thống.
Hệ thống bao gồm 01 phần mềm quản lý từ xa các trạm cân ñược cài ñặt tại văn
phòng Công ty trên máy tính làm máy chủ có kết nối internet. Các trạm cấp rót
nhựa lỏng cho xe bồn dùng 01 máy tính có cài ñặt phần mềm vận hành cân có tính
năng kết nối với thiết bị truyền tin qua mạng di ñộng.
Tủ ñiều khiển tại trạm ñược trang bị 01 thiết bị DTU kết nối truyền số liệu qua
mạng di ñộng, 01 bộ PLC có mô-ñun ño nhiệt ñộ tại vị trí phễu rót nhựa và có các
ñầu vào ñể lấy tín hiệu trạng thái vận hành của các van, vòi, bơm nhựa. Các ñầu ra
của bộ ñiều khiển ñược ghép nối liên ñộng với mạch ñiều khiển của các ñộng cơ
bơm rót nhựa, hoặc van ñiện từ nhằm kiểm soát việc bơm rót nhựa.
Hoạt ñộng của hệ thống ñược mô tả như sau:
-Khi người vận hành bật ñiện tủ ñiều khiển bơm nhựa, bộ ñiều khiển có ñiện lập
tức liên lạc với phần mềm quản lý từ xa báo trạng thái chuẩn bị làm việc. Lúc này
các bơm nhựa chưa thể vận hành ñược do chưa có lệnh từ phần mềm quản lý cân.
-Người vận hành bật máy tính, chạy phần mềm quản lý cân, lập phiếu sẵn sàng
bơm, phần mềm ra lệnh bộ ñiều khiển cho phép bật bơm.
-Người vận hành cho xe ô tô vào cân dưới vòi rót, ñặt khối lượng cần bơm vào xe
bồn và bật bơm. Khi ñủ khối lượng ñặt trước hệ thống tự ñộng tắt bơm và lưu số
liệu khối lượng và nhiệt ñộ của dòng liệu.
-Trong quá trình làm việc tại trạm, mọi hoạt ñộng bật, tắt và thông tin vận hành tại
trạm liên tục ñược chuyển qua thiết bị truyền tin về máy chủ quản lý, giúp người
quản lý có thể theo dõi liên tục và có số liệu trung thực nhất về quá trình bơm rót
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hàng. Trong trường hợp máy chủ tắt, tại thời ñiểm bật trở lại số liệu sẽ ñược tự
ñộng ñồng bộ những thông tin trước ñó từ trạm cân.
Mô hình quản lý ñược mô tả như sau:

Văn phòng Công ty
Máy tính quản lý
giám sát số liệu từ xa

Trạm phát sóng
Vinaphone
Mobphone
Viettel

Kết nối
INTERNET

Kết nối
Sóng ñiện thoại
di ñộng

Kết nối
Sóng ñiện thoại
di ñộng

Thiết bị truyền tin
Sử dụng SIM ñiện
thoại di ñộng
GSM/GPRS/3G

Trạm bơm rót nhựa
lỏng dùng xe bồn
Máy tính cài phần
mềm cân ô tô có khả
năng truyền số liệu.
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Trạm phát sóng
Vinaphone
Mobphone
Viettel

Thiết bị truyền tin
Sử dụng SIM ñiện
thoại di ñộng
GSM/GPRS/3G

Có thể kết nối
nhiều trạm

Trạm bơm rót nhựa
lỏng dùng xe bồn
Máy tính cài phần
mềm cân ô tô có khả
năng truyền số liệu.
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Hình ảnh phần mềm cài trên máy chủ tại văn phòng.

Hình ảnh phần mềm tại trạm cân.
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Tính năng phần mềm cân ô tô tại trạm rót nhựa lỏng.
-Có ñầy ñủ tính năng của phần mềm cân ô tô ñặc thù cho cân xe bồn, thuận lợi cho
người vận hành thao tác số liệu cân.
-Kết nối với bộ ñiều khiển logic khống chế các bơm nhựa lỏng hoặc van ñiện từ
ñóng mở họng rót nhựa lỏng.
-Có thể ñặt trước lượng nhựa cần bơm và bơm sẽ tự ñộng dừng, van khóa khi ñủ
sản lượng ñặt.
-Thu thập liên tục trạng thái vận hành của hệ thống và số liệu khối lượng trên bàn
cân. Gửi về máy tính giám sát tại văn phòng.
-Quản lý lượng nhựa nhập, xuất và tồn kho.
-In ấn báo cáo số liệu theo các tiêu chí tìm kiếm linh hoạt.
Tính năng phần mềm giám sát tại văn phòng.
-Hiển thị liên tục trạng thái vận hành của các trạm cân ñang kết nối vào hệ thống.
-Lưu trữ số liệu phiếu cân và các sự kiện tại trạm cân giúp người quản lý có thể
theo dõi ñược thao tác cân tại trạm cân từ xa.
-Tìm kiếm, in ấn báo cáo số liệu theo các tiêu chí linh hoạt giúp người quản lý có
số liệu thống kê trung thực và nhanh nhất từ các trạm cân.
Các ñơn vị ñã ứng dụng giải pháp của chúng tôi.
1. Công ty CP ĐẦU TƯ XD và TM QUỐC TẾ - ICT.
2.
Thông tin liên hệ.
-Chúng tôi là ñơn vị hoạt ñộng trong lĩnh vực cung cấp giải pháp và dịch vụ kỹ
thuật tự ñộng hóa. Hãy liên hệ với chúng tôi ñể có những ý kiến tư vấn giải pháp
kỹ thuật tốt nhất cho nhiều vấn ñề của quý vị.

Công ty Cổ phần Điện ĐẠI VIỆT
Địa chỉ: Số 20, Ngõ 548, Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội
Người liên hệ:
Vũ Hồng Quân – Kỹ sư Tự ñộng hóa, phụ trách giải pháp.
Điện thoại:
0913504985
Thư ñiện tử:
quan@daiviet-electric.com
Rất cám ơn quý vị ñã quan tâm ñến giải pháp và dịch vụ của chúng tôi, hy vọng
ñược phục vụ quý vị trong thời gian gần nhất.
Hà nội, tháng 05 năm 2011.
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