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 Auto View SCADA/HMI & Energy Software 

 
 

Auto View เป็น SCADA &Energy Management  Software ท่ีเช่ือมต่อส่ือสารระหวา่ง มนุษยก์บัเคร่ืองจกัรกล ให้
สามารถแสดงผล เก็บบนัทึกขอ้มูลและควบคุมค่าต่างๆ ในงานดา้น สาธารณูปโภค 
(Facility Monitoring System) เช่น พลงังานไฟฟ้า ,ลมอดั , แก๊ส ,ไอน ้า, น ้ามนั , น ้าดี และ น ้าเสีย หรือค่ากระบวนการ
ต่าง ๆ ได ้เช่น อุณหภูมิ (Temperature) ,ความช้ืน (Humidity), ความดนั (Pressure) , ระดบั (Level) ,การไหล (flow rate) 
หรือ ดูสถานะการท างานและการแจง้เตือนของเคร่ืองจกัร  
หรือส่ิงแวดลอ้มค่าทางเคมีอ่ืน ๆ เช่น pH/ORP, Conductivity ,Resistivity , DO, Turbidity ,SS, CL2 
หรือระบบรายงานน ้าเสียค่าCOD/BODหรือ อากาศเสีย CEMs on line monitoring system เป็นตน้ 
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การแสดงผล (Monitoring)  สามารถแสดงได้ท้ังท่ีเป็นแบบตัวเลข (digital) กราฟแท่ง (Bar graph) หรือ กราฟเส้น (Trend 
graph) และสามารถแสดงค่าได้ขณะนั้น (Real Time) หรือย้อนหลังไปดูได้ (historical Trend),ภาพเคล่ือนไหว (Animation), 
แสดงค่าสูง ต า่หรือเฉล่ียได้ และยงัสามารถแสดงสถานะการปิด  เปิดของอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น Pump ,valve On/Off  Status    
                    

การควบคุม (Controlling)  สามารถตั้งเง่ือนไขการควบคุมต่าง ๆ ได ้เช่น ตั้งค่า Hi – Low Alarm ,set  PID; สั่งเปิด – ปิด 

 
อุปกรณ์ตามเวลาหรือแมแ้ต่ควบคุมพลงังานไฟฟ้าตาม Demand (ถา้ต่ออุปกรณ์วดัค่าพลงังานไฟฟ้า ท่ีมี data Output 
ASCII or MODBUS RTU Protocol)   การ Setup ค่าต่างๆ ผา่นทาง Software 
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AutoDraw  with graphic  device Picture library     

                
     

 
การเช่ือมต่อข้อมูล (Export file) สามารถแปลง file ขอ้มูลไปเก็บไวใ้นรูปแบบของ Text ,MS-Excel,Word or option data 
Base as My SQL ,MS SQL or Oracle  
AutoView  สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลกบั Software ระบบอ่ืน 
ได ้โดยทาง Modbus TCP/IP sever หรือ OPC Server   
 

 
การตั้งสูตรข้อมูล (Formula function)         
สามารถตั้งสูตรต่าง ๆ  
ได ้เช่น +,  - , * , / , ^ ,[   ] , <  , >  
Avg. (Filter) or Totalizer ได ้        

 
                                                             

การAdd Driver ของอุปกรณ์ 
      สามารถเพิ่ม อุปกรณ์ต่อเช่ือมไดเ้ช่น  

Remote I/O Module ,OPC, DDE, Modbus PLC ,RTU or PID Controller                                                                   

        

                         
          การใช้งาน ร่วมกบั Power Meter ได้หลากหลาย ยีห้่อ  for Power & Energy Management System 

 
การเช่ือมต่อรับ ส่ง ข้อมูล (Data Communication network) 
สามารถเช่ือมต่อได้หลายรูปแบบ เช่น Serial Port  :USB ,RS 232 ,422 ,485 or Ethernet TCP/IP 
โดยเช่ือมต่อได้พร้อมกนัถึง 16 port  และ สามารถขยายได้ถึง 256 port (Option)  
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    Auto View SCADA สามารถท างานบนคอมพิวเตอร์ทัว่ไป ,Panel PC, Box PC or Embedded PC & RTU 
 

       
 

Auto View SCADA สามารถ ท างานภายใตร้ะบบปฏิบติัการ Windows XP Professional , Windows 7,Windows Sever 
หรือ พฒันาไปสู่ระบบปฏิบติัการ อ่ืนๆเช่น Android , Linux ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได ้

                                                                                                            
 

 

Option :Advance  web report  or SMS or Special  Enterprise MMI Web Report  

As Energy Demand or Billing Report ,Graph & Table Report 

 

           
 

การรายงานผล (Reporting)  สามารถเลือกช่วง วนัเดือนปีและเวลาท่ีตอ้งการ Print Report ไดแ้ละในกราฟท่ีแสดงบนจอ
สามารถ ยอ่ – ขยาย ช่วงเวลาได ้เช่น 1 - 30 Min, 1- 12 hr, 1 Day,1 Month หรือปรับตั้งไดเ้อง  
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