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IImmpprroovveemmeenntt  ooff  PPrroodduuccttiivviittyy  EEffffiicciieennccyy       EExxcclluussiivvee  AApppplliiccaattiioonn    
  

◇◇  CCaappaabbllee  ttoo  cchheecckk  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ssttaattuuss  aatt  aa  ggllaannccee..  

◇◇  EEaassyy  ooppeerraattiioonn  

◇◇  EEaassyy  iinnssttaallllaattiioonn  oonn  tthhee  mmaacchhiinnee    

◇◇  HHiigghh  vviibbrraattiioonn  pprrooooff  

◇◇  CCaappaabbllee  ttoo  ccoommmmuunniiccaattee  wwiitthh  PPCC  

◇◇  RReemmoottee  ccoonnttrrooll  ssyysstteemm  

     

◇◇  CCaappaabbllee  ttoo  ccoonnttrrooll  uupp  ttoo  3300sseettss  

◇◇  SSaammee  ssccrreeeenn  PPrroodduuccttiioonn  AAnnaalliizzeerr  aanndd  PPCC  

◇◇  CCaappaabbllee  ttoo  sseenndd  nneeww  pprrooggrraamm  ffrroomm  PPCC  

◇◇  CCaappaabbllee  ttii  kkeeeepp  tthhee  ddaaiillyy,,  mmoonntthhllyy,,  aannnnuuaall  ddaattaa  

◇◇  CCaappaabbllee  ttoo  ccaattcchh  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ssttaattuuss  bbyy  ttiimmee  cchhaarrtt  

  

FFoorr  NNeexxtt  SStteepp
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PPDDMM  SSeerriieess 



  

SSppeecciiffiiccaattiioonn    

◇◇  PPrroodduuccttiioonn    aannaalliizzeerr  

  ((MMooddeell::  PPEEMMVV))    

  

  

  

◇◇  SSeettttiinngg  ddeevviiccee  

（（MMooddeell::PPDDMM--TT））  

◇◇CCoommmmuunniiccaattiioonn  ccoonnvveerrtteerr  

（（MMooddeell：：PPDDMM--CC））  

・・・・・・  

  

  

  

  

・・・・・・  

  

・・・・・・  

DDiissppllaayy  lliinnee  ::  55  ffiigg..xx33  lliinnee          WWoorrdd  ssiizzee  ::  WW2277  mmmm  xx  HH5599mmmm  

MMeessssaaggee  wwoorrdd  nnuummbbeerrss  ::    3322  ((ssmmaallll))    1166  ((bbiigg))            

DDiimmeennssiioonn    ::  552200mmmm  xx  443399mmmm  xx  118800mmmm    

WWeeiigghhtt  ::  1122KKgg        CCoolloorr  ::  RR33--337766        VVoollttaaggee  ::    AACC110000VV//AACC220000VV  

IInnppuutt  ::  44  ppooiinnttss((ffrroomm  eexxtteerrnnaall  ddeevviiccee  ))          OOuuttppuutt  ::    22  ppooiinnttss((ttoo  eexxtteerrnnaall  ddeevviiccee))  

CCoommmmuunniiccaattiioonn  mmeetthhoodd  ((RRSS448855  bbyy  tthhee  ccoonnvveerrtteerr))      WWiitthh  ccoonnnneeccttoorr    

CCaabbllee  lleennggtthh  55MM    RRSS--223322CC⇔⇔RRSS--448855  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ccoonnvveerrtteerr  

※※SSeettttiinngg  ddeevviiccee  &&  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ccoonnvveerrtteerr  aarree  ssoolldd    sseeppaarraatteellyy  

  

TTyyppee  ddeessiigghhnnaattiioonn    

PPDDMM□－□－□－□ 
                                  

                                  

  

BBllaannkk::  SSttaannddaarrdd    ZZ：：OOppttiioonn  

    

IInnssttaallllaattiioonn  ppoossiittiioonn  

TT：：TToopp  ooff  tthhee  mmaacchhiinnee    FF：：FFrroonntt  ssiiddee    LL：：LLeefftt  ssiiddee      

RR：：RRiigghhtt  ssiiddee    HH：：HHaanngg  ffrroomm  tthhee  cceeiilliinngg  

VVoollttaaggee  

11：：AACC110000VV  ２２：：AACC２２００００VV  

BBllaannkk：：NNoo  mmeessssaaggee  ppaarrtt    VV：：MMeessssaaggee  ppaarrtt  aattttaacchheedd  

  

DDiimmeennssiioonnss     EExxaammppllee  ooff  iinnssttaallllaattiioonn  oonn  tthhee    PPrreessss  

mmaacchhiinnee    

  

 

  

MMaacchhiinneess    

◇◇  PPrreessss  mmaacchhiinnee    ◇◇  CCuuttttiinngg  mmaacchhiinnee    ◇◇  CCrraasshhiinngg  mmaacchhiinnee    ◇◇  IInnjjeeccttiioonn  mmoollddiinngg  mmaacchhiinnee    ◇◇  FFoouunnddrryy  mmaacchhiinnee  

◇◇  CCoouunntteerr              ◇◇  AAuuttoommaattiicc  mmaacchhiinnee  
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TToopp  iinnssttaallllaattiioonn  

Side installation 

Front installation 

HHaanngg  ffrroomm  tthhee  cceeiilliinngg  



PPrroodduuccttiioonn  ssttaattuuss⇒⇒PPrroobblleemm  sseeaarrcchh⇒⇒PPrroodduuccttiioonn  rraattee  iimmpprroovveemmeenntt  

MMoonniittoorr  aanndd  CCoonnttrrooll  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

PPDDMM  MMaannaaggeerr    

（（  PPDDMM  pprroodduuccttiioonn  rraattee  ccoonnttrrooll  ssooffttwwaarree  ））  

PPDDMM  PPrrooggrreessss  VViieewweerr    

（（  PPDDMM  pprrooggrreessss  ccoonnttrrooll  ssooffttwwaarree））  

      MMiiccrroossoofftt  WWiinnddoowwss  XXPP  WWiinn3322  AApppplliiccaattiioonn  

  
  

DDeessccrriippttiioonn      CChhaarraacctteerriissttiicc    

◇◇  CCaappaabbllee  ttoo  ccoommmmuunniiccaattee  PPDDMM  PPrroodduuccttiioonn  AAnnaalliizzeerr  iinn  tthhee  ffaaccttoorryy  

aanndd  PPCC  iinn  tthhee  ooffffiiccee..  

◇◇  CCaappaabbllee  ttoo  oouuttppuutt  tthhee  ddaaiillyy  rreeppoorrtt  bbyy  EEXXCCEELL  ffiillee  

  ◇◇  CCaappaabbllee  ttoo  ddiissppllaayy  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ssttaattuuss  bbyy  lliinnee  cchhaarrtt  uussiinngg  

eexxcclluussiivvee  ssooffttwwaarree  

  ◇ Capable to send the job message directly from 

PC in the office to the message part of PDMV in 

the factory 

  

  

  

  

  
EEnnvviirroommeenntt    
PPCC  IIBBMM  PPCC//AATT  iinntteerrcchhaannggeeaabbllee  

CCPPUU  oovveerr11..44GGHHzz  

RRAAMM  oovveerr  551122MMBB（（11GGBB  rreeccoommmmeennddeedd  ））  

SSeerriiaall  ppoorrtt  RRSS--223322CC  

UUSSBB⇔⇔RRSS--223322CCcchhaannggeeaabbllee  ccaabbllee  

CChheecckkeedd  bbyy  AArrvvaall  SSRRCC0066--UUSSBB  

OOSS  MMiiccrroossoofftt  WWiinnddoowwss  XXPP  DDiissppllaayy  oovveerr（（  11002244××776688  ））  

oovveerr  HHiigghh  CCoolloorr  OOffffiiccee  ssoofftt  MMiiccrroossoofftt  EExxcceell  22000000  ssuubbsseeqquueenntt  
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PPooiinntt  11  PPDDMM  MMaannaaggeerr    PPooiinntt  22  PPDDMM  MMaannaaggeerr  

MMoonniittoorr  iinnddiivviidduuaallllyy！！    SSeenndd  tthhee  jjoobb  mmeessssaaggee！！  

  

  

  
CCaappaabbllee  ttoo  ddiissppllaayy  tthhee  rreeaall  ttiimmee  pprroodduuccttiioonn  ssttaattuuss  oonn  PPDDMMVV  

&&  PPCC,,  sseennddiinngg  tthhee  jjoobb  mmeessssaaggee  ttoo  tthhee  ooppeerraattoorr  iinn  tthhee  ffaaccttoorryy..  

CCaappaabbllee  ttoo  cchheecckk  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ssttaattuuss  ooff  tthhee  mmaacchhiinnee  bbyy  

PPCC  iinn  tthhee  ooffffiiccee..  

  CCaappaabbllee  ttoo  ddrraaww  uupp  tthhee  lliisstt  ooff  tthhee  jjoobb  mmeessssaaggeess  aanndd  ooppeerraattiioonn  

ccoonnddiittiioonnss  iinn  aaddvvaannccee..  

AAfftteerr  sseennddiinngg  jjoobb  mmeessssaaggee,,  tthheeyy  aarree  ddiissppllaayyeedd  oonn  tthhee  mmeessssaaggee  

ppaarrtt  ooff  tthhee  PPDDMMVV,,  aanndd  tthhee  ooppeerraattoorr  ccaann  rreecceeiivvee  tthhee  nneeww  jjoobb  

iinnddiiccaattiioonn..  

  
PPooiinntt  33  PPDDMM  MMaannaaggeerr  &&  MMiiccrroossoofftt  EExxcceell    PPooiinntt  ４４  PPDDMM  PPrrooggrreessss  VViieewweerr  

OOuuttppuutt  tthhee  ttoottaall  pprroocceessssiinngg  bbyy  EEXXCCEELL  ffiillee  !!    DDiissppllaayy  tthhee  ddeettaaiill  ggrraapphh  wwiitthh  ttiimmee  sseeqquueennccee  !!  

  

    

  

DDuurriinngg  ooppeerraattiioonn  ddaaiillyy  pprroodduuccttiioonn  rreeppoorrtt  iiss  kkeepptt  iinn  tthhee  lloogg..  

ddaattaa  aanndd  ccaappaabbllee  ttoo  oouuttppuutt  tthhee  ddaaiillyy,,  mmoonntthhllyy,,  aanndd  aannnnuuaall  

pprroodduuccttiioonn  ssttaattuuss  rreessuullttss  bbyy  EEXXCCEELL  ffiillee  ..  

CChheecckk  tthhee  pprroodduuccttiioonn  rraattee  rreessuullttss,,  aanndd  ffiinndd  tthhee  pprroobblleemmss  

aanndd  bbee  uusseeffuull  ffoorr  bbeetttteerr  pprroodduuccttiioonn  ppllaann  iinn  tthhee  ffuuttuurree..  

  SShhooww  ccuurrrreennccyy  ooff  pprroodduuccttiioonn  rreessuulltt  nnuummbbeerrss,,  IInnppuutt  &&  oouuttppuutt  

ccoonnddiittiioonn,,  rreeaacchheedd  ttiimmee  ooff  sscchheedduulleedd  nnuummbbeerrss  iinn  tthhee  ggrraapphh..  

AAnn  iinntteerrvvaall  oorr  lluunncchh  ttiimmee  ccaann  bbee  sseett  iinn  aaddvvaannccee..  

EEaassyy  ttoo  ffiinndd  tthhee  ddiissttuurrbbeedd  ffaaccttoorrss  ffoorr  aacchhiieevveemmeenntt,,  ssuucchh  aass  

lloonngg  ssttoopp  ttiimmee  oorr  uunneexxppeecctteedd  eemmeerrggeennccyy  ssttoopp  ttiimmeess,,  aanndd  

uusseeffuull  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  pprroodduuccttiioonn  rraattee..  

  
  

  
AAddddrreessss  〒〒  665511--22227711      
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