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PIACOM_DAS - giải pháp Tự động hóa bến xuất là phần cốt lõi 
trong giải pháp tổng thể hệ thống tự động hóa kho xăng dầu do PIACOM 

xây dựng và phát triển. PIACOM_DAS điều khiển, quản lý, giám sát từ xa trạng 
thái hoạt động của toàn bộ hệ thống: Bến xuất bộ, Bến xuất thủy và Wagon.

TRUY CẬP TỪ XA

Trình duyệt web

Đường ống

Terminal AutomationQuản lý Đo bồn bể

Internet

Các hệ thống khác:

Chống tràn
Cân xe
Trộn
...

Phần mềm
quản lý (ERP)

Teminal
Automation

TANK SCADA

Đường thủy Xitec Wagon



• Hệ thống sử dụng công nghệ điều khiển xuất hàng theo mẻ (Batch Controller) thu nhận số liệu về 
lượng hàng, nhiệt độ, điều khiển bơm, van đảm bảo xuất hàng chính xác theo lượng đặt trước

• Quy trình vận hành đơn giản, chính xác thông qua thẻ từ/ lệnh xuất hàng và tích hợp với hệ thống 
thông tin quản lý

• Giám sát, hiển thị trực quan toàn bộ thông số của quá trình xuất hàng trên hệ thống phần mềm SCADA

• Kiểm soát các điều kiện an toàn trong quá trình xuất hàng: Tiếp địa, chống tràn, các nút dừng 
khẩn cấp

• Hệ thống được thiết kế dự phòng cao đảm bảo việc xuất hàng liên tục, giảm thiểu thời gian gián đoạn

• Tự động điều khiển phối trộn cồn sinh học và nhiên liệu xăng khoáng trực tiếp trên đường ống để tạo 
ra sản phẩm nhiên liệu sinh học khác nhau (E5, E10) theo tỷ lệ đặt trước

Hệ thống Tự động hóa bến xuất là ứng dụng cốt lõi trong hoạt động của Kho xăng dầu. Hệ thống 
thực hiện chức năng tự động xuất các sản phẩm xăng dầu theo lượng đặt trước cho ôtô xitec, tàu 
thủy và wagon.

MÔ HÌNH
GIẢI PHÁP
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THEO DÕI TỪ XA

TẠO LỆNH VÀ IN HÓA ĐƠN SCADA MÁY TÍNH ĐO BỂ

BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC

XE LẤY HÀNG

KHU BỂ CHỨA XĂNG DẦU

KHU VỰC XUẤT HÀNG

VAN ĐIỆN LƯU LƯỢNG KẾ SENSOE
NHIỆT ĐỘ MÁY BƠM

Bộ điều khiển xuất mẻ

Tín hiệu báo tràn Các bể khác

PHÒNG BÁN HÀNG PHÒNG ĐIỀU KHIỂN

Các bể khác



CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH
•  Cấu hình thông tin chung (ảnh, logo, tên công ty; tạo/sửa/xóa thông tin kho, hàng hóa, giá, khách; 

dữ liệu về phương tiện và lái xe; tiện ích tìm kiếm)
•  Cấu hình tại kho: họng và nhóm họng xuất, thẻ,...
•  Chức năng bán hàng: đăng ký lệnh, duyệt/hủy lệnh, niêm chì, tạo hóa đơn,...
•  Viết hóa đơn/ phiếu xuất kho cho khách hàng
•  Xem báo cáo: ngoài việc xem báo cáo trực tiếp, có thể xuất báo cáo dạng .xls hoặc .pdf
•  Quản trị hệ thống
•  Cảnh báo lỗi

CÁC CHỨC NĂNG MỞ RỘNG
•  Xếp thứ tự xe (điều độ phương tiện)
•  Tự động mở cổng
•  Tự động kiểm soát tiếp địa và chống tràn
•  Đọc và quản lý số niêm chì
•  Quan sát bằng đồ thị: thời gian thực bến xuất, lịch sử bến xuất, hiệu suất sử dụng, sai số các mẻ 

xuất, chênh lệch lượng xuất,...

Phần mềm
quản lý, giám sát

Bộ điều khiển PLC

Thiết bị trường

CÁC CHỨC NĂNG

PIACOM_DAS được phát triển 
trên nền tảng thiết bị của các 
Hãng công nghệ hàng đầu thế 
giới và chương trình phần mềm 
ứng dụng do PIACOM phát triển.



•  Cho phép khách hàng cấu hình ảnh chính vùng hiển thị 
Trang chủ, Logo và thông tin của công ty, đơn vị 

•  Cho phép đặt lượng dự xuất
•  Điều khiển thiết bị công nghệ đóng cắt đúng lượng đặt
•  Thu nhận tính toán lượng hàng thực tế (nhiệt độ, Vtt, V15, 

Kg, VCF, WCF)
•  Cung cấp thông số đo theo thời gian thực của một hoặc 

nhóm họng xuất trong một kho dưới dạng bảng và 
dạng trực quan, dạng trạng thái

Quy trình xuất hàng
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ĐÁP ỨNG TÍNH LINH HOẠT 

THEO YÊU CẦU KHÁCH HÀNG

Bước 2: Tạo lệnh TĐH
chỉ định xe, phân hầm

Bước 4: In phiếu xuất kho

Bước 3: Xuất hàng tại giàn xuất

Giàn xuất

KHU XĂNG DẦUBước 1: Tạo đơn hàng

VĂN PHÒNG CTY
Phần mềm quản lý

Dữ liệu

1. Thông tin 
khách hàng
2. Lượng hàng 
xuất bán

Dữ liệu

1. Xác nhận thông tin khách 
hàng đã nhận hàng
2. Lượng hàng đã xuất kho

PHÒNG BÁN HÀNG

PHÒNG BÁN HÀNG

Phần mềm điều độ
phương tiện

1. Xác nhận thông tin khách hàng
2. Phân hầm hàng
3. Xếp thứ tự lấy hàng
4. Tạo lệnh xuất

1. Xác nhận thông tin khách hàng
2. Xuất báo cáo xuất hàng

1. Thông tin phương tiện
2. Mã lệnh

1. Lượng thực xuất
2. Nhiệt độ hầm hàng
3. Thông tin niêm chi

Printer

Phần mềm điều độ
phương tiện Printer

000



•  Quản lý tập trung, số liệu thực, theo dõi thuận tiện

•  Dễ dàng truy cập, theo dõi và quản lý từ xa thông qua Internet với 
mức độ bảo mật cao

•  Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, công nghệ tự động thay thế 
cho hàng loạt các thao tác thủ công 

•  Điều khiển tự động, chính xác lượng hàng với các thiết bị hiện đại đã được 
kiểm chứng về độ tin cậy, an toàn cao trên toàn thế giới

•  Phát huy tối đa chức năng của hệ thống hạ tầng công nghệ (van, bộ xuất mẻ, 
lưu lượng kế, bơm,..)
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