Small Tool Instruments
and Data Management

Measurement Data Wireless
Communication System

U-WAVE

We call U-WAVE-TM/TC “U-WAVE fit” based on its
compact and thinner design that provides a better fit
to the Digimatic gage and better operability.

กาวสูระบบโรงงานอัจฉริยะ Smart Factory
ดวยเทคโนโลยีการจัดการขอมูลผลการวัด
"U-WAVE" ระบบการเชื่อมตอขอมูลการวัดแบบไรสาย เพื่อความรวดเร็วและความถูกตองในการวัด
เพิ่มความสามารถในการทำงานวิเคราะหขอมูลอยางละเอียด สามารถใชงานรวมกับ
ระบบ MeasurLink ของ Mitutoyo ในรูปแบบ IoT (Internet of Things)
สำหรับระบบควบคุมคุณภาพการวัด

Smart Measurement
การเขาถึงการวัดอยางชาญฉลาด

U-WAVE
ระบบการถายโอนขอมูลการวัดจากเครื่องมือวัดของ Mitutoyo
ไปยังซอฟตแวรของผูใชงาน เชน Excel หรือ Notepad
ผานการสงตอขอมูลแบบไรสายชวยประหยัดเวลาและลด
ความผิดพลาดในการบันทึกขอมูล อีกทั้งชวยลดตนทุน
และเพิ่มประสิทธิภาพใหดีขึ้น

From a Digimatic gage
connected with U-WAVE

อุปกรณสงสัญญาณขอมูลการวัด
ที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องมือวัดของ
Mitutoyo ขนาดกะทัดรัด เพื่อการใชงานที่ดีขึ้น

Data is obtained via wireless
communication and sent to
commercial software such as Excel

ขอไดเปรียบของ U-WAVE
ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
สามารถสงขอมูลดวยการใชงานเพียงปุมเดียว
ดังนั้นจึงไมจำเปนตองมาพิมพขอมูลดวยตนเอง
ซึ่งอาจทำใหมีการบันทึกขอมูลที่ผิดพลาด
โดยระบบนี้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทำงานไดเปนอยางมาก

การจัดการขอมูล
แบบศูนยรวม
ขอมูลจากการวัดสามารถ
จัดการไดจากสวนกลางทันที
เพื่อแสดงถึงคุณภาพในการวัด
ชวยปองกันความผิดพลาดจากการผลิต

การลดตนทุน
การเชื่อมตออุปกรณกับเครื่องมือวัดอยางงายดาย
ชวยลดความยุงยากในการทำงาน
และลดคาใชจายที่ไมจำเปน

U-WAVE แกไขปญหากระบวนการวัด!
ปญหา

วิธีเเก

การบันทึกขอมูลจากการวัดดวยตนเองนั้น
ทำใหไดขอมูลที่ไมมีประสิทธิภาพ
และเกิดความผิดพลาดบอยครั้ง

U-WAVE สงผลการวัดจากเครื่องมือวัดไปสูคอมพิวเตอร
ของคุณทันทีโดยไมจำเปนตองพิมพขอมูลดวยตนเอง
ทำใหขอมูลมีความนาเชื่อถือ และไดประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น

ปญหา

วิธีเเก

การสงขอมูลจากการวัดผานระบบไรสายนั้น
เปนที่ตองการ
แตการพิจารณาที่จะตองลงทุนขั้นตนสูง

ปญหา
เครื่องมือวัดที่มีจำนวนมาก
ใชเวลานานในการนำขอมูลมาวิเคราะหผล

การลงทุนในขั้นตนไมไดมีราคาสูงเนื่องจาก U-WAVE
สามารถเชื่อมตอกับเครื่องมือวัดที่มีราคาไมแพงได
และไมจำเปนตองซื้ออุปกรณทดแทน

วิธีเเก
U-WAVE สามารถเชื่อมตอเครื่องมือวัดไดสูงสุด 100 เครื่อง
พรอมสงขอมูลเขาสูคอมพิวเตอรเพื่อวิเคราะหผลไดทันที

การรวบรวมขอมูลที่รวดเร็วและเชื่อถือได
จะชวยในการตัดสินผลการวัดไดดีขึ้น ชวยเพิ่มความสามารถในการผลิต

ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
Misinput

Requires time

Misinput

Troublesome

Troublesome

Conventionally...
Manually
record data

Data is
displayed

Measure

Transfer data
to PC

If U-WAVE is
used...
Measure

Data is
displayed

Load data to PC
by pushbutton operation

สัญญาณแสง LED แจงเตือนการรับขอมูล
ยืนยันวาไดรับขอมูลสำเร็จ
หมายเหตุ: เสียงสัญญาณแจงเตือนจะใชไดเฉพาะกับรุนที่ติดตั้งสัญญาณแจงเตือน

Normally received: green LED
blinks
Buzzer sounds twice briefly

Input by
keyboard

No misinput and
time is saved

มาตรฐานการปองกันฝุนและน้ำระดับ IP67
Patented
in Japan

อุปกรณสงสัญญาณสามารถทนทานตอฝุนละอองและน้ำ

Reception failed: red LED
blinks
Buzzer sounds once

การสงสัญญาณแบบไรสายชวยใหมีอิสระ
ในการเคลื่อนไหว

เครื่องมือวัดกับตัวรับสัญญาณมีระยะหาง
ไดมากถึง 20 เมตร*1
มีอิสระในพื้นที่ทำงานมากขึ้น

ระบบไรสายชวยใหทำงานงายขึ้น

*1: อาจนอยลงตามสภาพแวดลอมการทำงาน
*1: อาจนอยกวานี้หากใชเครื่องวัดแบบดิจิตอลที่ควบคุมดวยมือ
Digimatic gage

Receiver

Approx. 20m at maximum
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การบันทึกขอมูลที่ผิดจะถูกกำจัดใหลดลง

การสื่อสารไรสายที่เสถียร

สามารถสงขอมูลดวยการใชงานเพียงปุมเดียว

การสือ่ สารไรสายของ Mitutoyo ใชสญ
ั ญาณ IEEE802.15.4
(2.4 GHz) ที่ไดรับการรับรองแลว

การจัดการขอมูลแบบศูนยรวม
การทำงานใน Excel sheet

ขอมูลที่ถูกจัดเก็บแบบดิจิตอล
ชวยใหงายตอการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล

ขอDigitalization
มูลจากการวัดสามารถสenables
งเขา Excel sheet
easy data
ไดอยางงายดาย

ขอมูลจากการวัดแตละกระบวนการสามารถจัดเก็บ
และจัดการไดจากสวนกลาง

สามารถเชื่อมตอเครื่องมือวัดระบบดิจิตอล
ไดมากถึง 100 เครื่องมือ

คอมพิวเตอรเดียว สามารถเชือ่ มตอตัวรับสัญญาณ
ไดมากถึง 15 เครื่อง

USB-ITPAK โปรแกรมชวยในการจัดวางขอมูล
และระบุเครื่องมือวัดที่ใชตามรหัสขอมูล

สามารถรวบรวมขอมูลจากเครื่องมือวัดใดๆ
ที่มีฟงกชั่นเอาทพุทแบบดิจิตอล

・
・
・
・

・
・
・
・

Receiver
Digimatic gage

การลดตนทุน
Point

ถาเครื่องมือวัดที่ใชงานไดรับความสียหาย
สามารถยายอุปกรณเชือ่ มตอไปสูเ ครือ่ งมือวัดใหมไดทนั ที
เครื่องสงสัญญาณสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณ
ใหมไดทันที

Point

ไมจำเปนตองซื้ออุปกรณทดแทนหากเครื่องมือของคุณ
เปนระบบดิจิตอลที่มีชองเชื่อมตอ

Transmitter
Digimatic
gage

เชื่อมตอกับ Digimatic gage ใด ๆ ที่คุณมีอยู

Point

สามารถสงขอมูลตอเนื่องไดมากถึง
400,000 ขอมูล
แบตเตอรี่ลิเธียม CR2032 เพียงกอนเดียวใหพลังงาน
สำหรับการสงขอมูลไดมากถึง 400,000 ขอมูล
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การกำหนดคาผลิตภัณฑ
(Refer to pages 7 and 8 for details.)

เครื่องรับ
U-WAVE-R

PC (for storing data)
Data loaded to the PC via USB.

รับขอมูลการวัดและสงไปยังคอมพิวเตอรผาน USB
เนื่องจากใชระบบพอรท USB จึงไมจำเปนตองใชแบตเตอรี่
หรืออะแดปเตอร
U-WAVE-R
รหัสประจำตัวและความถี่ที่จะใชสามารถตั้งคาไดโดยใช
ซอฟตแวรที่ใหมากับ U-WAVEPAK
ฟงกชั่นโหลดขอมูลไปยัง Excel ฯลฯ คือฟงกชั่นเสริมตามมาตรฐาน

เครื่องสงสัญญาณ
U-WAVE-TM/TC/T

สงขอมูลการวัดทีแ่ สดงบนเครือ่ งมือวัดไปยัง U-WAVE-R
ออกเเบบมาเฉพาะสำหรับเครื่องมือวัด Mitutoyo
เพื่อการใชงานที่ดีขึ้น

U-WAVE-TC

U-WAVE-T
U-WAVE-TM

การเชื่อมตอหนวย / เชื่อมตอสายเคเบิล
ชุดเชื่อมตอขนาดกะทัดรัดเชื่อมตอเครื่องสงสัญญาณ
U-WAVE-TM/TC/T ไปยังเครื่องวัดแบบดิจิตอล
สายเคเบิลเฉพาะเชื่อมตอเครื่องสงสัญญาณ
U-WAVE-T กับเครื่องวัดแบบดิจิตอล

Connecting unit
Connecting unit
Connecting cable

เครื่องมือวัดแบบดิจิตอล (Digimatic gages)
Compatibility

Digimatic caliper

การใชงานงาย ดวยการกดสงขอมูลเพี่ยงปุมเดียว
Digimatic gage

U-WAVE-T สามารถใชกับเครื่องมือวัด
Mitutoyo เเบบดิจิตอล ที่มีฟงกชั่นเอาทพุท
Digimatic
micrometer

Operators

