
XWEB EVO
SYSTEMY NADZORU  I MONITORINGU



ZARZĄDZANIE 
ALARMAMI
Efektywny system zarządzania alar-

mami łatwo odnajduje i sygnalizuje 

stan alarmowy, dzięki czemu możliwa 

jest szybka interwencja, by przywrócić 

poprawane funkcjonowanie instalacji.

WYSOKI POZIOM 
ŁĄCZNOŚCI
Pla! orma sprzętowa z USB, Ethernet, 

portami RS485, itp., oferuje maksy-

malny poziom łączności.

DOBRA INTEGRACJA
Interface użytkownika dostępny jest 

dla standardowych przeglądarek 

Web, bez potrzeby instalowania 

dodatkowego oprogramowania. 

XWEB EVO jest także kompatybilny z 

tabletami i innymi urządzeniami  do-

tykowymi jakości HD.

JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI
Ciągła rejestracja danych, raporty 

HACCP i powiadomienia alarmowe 

zapewniają wysoką jakość świeżej  

oraz mrożonej żywności, a także 

spełnia zasady normy UNI EN 12830.   

OSZCZĘDNOŚĆ 
ENERGII
Specjalny algorytm oraz ciągłe 

śledzenie zużycia energii optymalizuje 

wydajność instalacji, poprzez wzrost 

oszczędności energii oraz redukcję 

kosztów eksploatacyjnych.

PRZYJAZNY 
ŚRODOWISKU
Z naszymi przyjaznymi środowisku 

rozwiązaniami, innowacyjny i wydajny 

oznacza dbający o środowisko 

naturalne, poprzez optymalizację 

zużycia energii oraz redukcję 

zanieczyszczeń, emisji gazów i 

odpadów.

XWEB EVO

SYSTEMY NADZORU I MONITORINGU

XWEB EVO jest nową rodziną systemów monitoringu do optymalnego zarządzania urządzeniami w zastosowaniach HVAC/R oraz branży Retail. Nowe 

stacje monitoringu XWEB EVO są wyposażone w innowacyjne narzędzia umożliwiające wzrost wydajności małych i dużych systemów oraz bardziej 

przyjazny interface użytkownika do analizy danych. Użytkownik posada zapewniony dostęp do wszelkich nastaw parametrów, wykresów oraz alarmów 

przy pomocy standardowej przeglądarki internetowej. 

XWEB EVO oszczędza energię, przez co redukuje koszty eksploatacyjne oraz pomaga w ochronie środowiska naturalnego. Nasze rozwiązania są 

synonimami jakości, łatwej obsługi oraz wydajności, ponieważ skupiają się potrzebach użytkownika.



WYSKALOWANE ROZWIĄZANIA

Seria XWEB EVO oferuje maksymalną możliwość dopasowania do każdego rodzaju zastosowań, od stacji benzynowych, przez hipermarkety, 

do sklepów spożywczych oraz sieci restauracji.

Z potężną platformą sprzętową, technologią Web oraz pełną gamą dedykowanych funkcji, XWEB EVO jest idealnym wyborem dla obiektów 

Retail.

ROZWIĄZANIA NADZORU i MONITORINGU dla BRANŻY RETAIL

KLIMATYZCJA i 
ZASTOSOWANIA SPECJALNE

LADY I KOMORY 
CHŁODNICZE

ZESTAWY SPRĘŻARKOWE
i APLIKACJE DLA CO

2

OŚWIETLENIE, MONITORING 
ENERGII i DETEKCJA WYCIEKÓW

PUsługi ProActTM

- Zarządzanie alarmami

- Monitoring zużycia energii 
 i raporty celów

- Zarządzanie punktami 
nastaw

- Inteligentne wysyłanie

- Nadzorowanie obiektów

- Raporty jakości żywności

- Rozszerzone usługi Retail

XCENTER

Scentralizowane zarządzanie 
obiektami Retail dla
centrów obsługi telefonicznej

ROZWIĄZANIA MONITORINGU I NADZORU

Hipermarkety

Supermarkety

Restauracje

Sklepy spożywcze

Stacje benzynowe

Monitoring i zarządzanie 

alarmami

Nadzór 

i monitoring

Nadzór i monitoring 

w hipermarketach

Monitoring, optymalizacja zużycia 

energii, sterowanie i nadzór

Hip arkark



Stacja XWEB300D EVO dla instalacji z 6-cioma lub 18-stoma sterownikami przeznaczona jest dla takich obiektów jak stacje benzynowe, mini-

markety, małe centra magazynowe. XWEB300D EVO jest idealnym rozwiązaniem dla zdalnej pomocy dla instalacji. Połączenie z PC odbywa się 

poprzez standardową przeglądarkę (Microsoft Internet Explorer® lub Firefox®); informacje wyświetlane są jak na stronie internetowej.

 Moduł 10DIN na szynę do montażu bezpośrednio w szafie sterowniczej lub na konsoli ściennej

 Zapis temperatur do 1 roku zgodny z HACCP

 Wizualizacja sterownika przez “Widok pojedynczy” lub funkcję “Przegląd”

 Możliwość zdalnej modyfikacji parametrów podłączonych sterowników

 Eksport danych do pendrive'a poprzez USB

 Powiadomienia alarmowe przez FAX, SMS lub e-mail

XWEB300D
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dadada

XWEB300D EVO

Bezpiecznik

Wejście cyfrowe
(tylko dla XWEB500D)

Przyłącze 

zasilania

Złącze 

RS485

Wyjście 

przekaźnika 

alarmowego 1 
(tylko dla XWEB500D)

Zasilanie modemu 

zewnętrznego

Przekaźnik 

alarmu 

systemowego

Wyjście 

przekaźnika 

alarmowego 2
(tylko dla XWEB500D)

Złącze do podłączenia modemu 

zewnętrznego

Złącze USB połączenia zewnętrznych 

nośników danych

Złącze modemu wewnętrznego

Złącze RJ45 do Ethernetu

STACJA MONITORINGU i ZARZĄDZANIA ALARMAMI
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XWEB500D EVO & XWEB500 EVO

Przekaźnik 

alarmu 

systemowego

Wyjście 

przekaźnika alarmowego 2

Wyjście 

przekaźnika alarmowego 1

Złącze USB połączenia 

zewnętrznych nośników danych

Złącze RJ45 do Ethernetu

Przyłącze zasilania

Przekaźnik 

resetu 

modemu

Wejście 
cyfrowe

Złącze 

RS485

Złącze modemu wewnętrznego

Port do podłączenia modemu 

zewnętrznego

Złącze USB połączenia z 

komputerem

Stacje XWEB 500 są idealnym rozwiązaniem dla średnich instalacji do 20, 36, 50 lub 100 sterowników m.in. dla stacji benzynowych, 

supermarketów lub centrów magazynowych. Innowacyjne i użyteczne funkcje czynią te urządzania doskonałe dla średniej wielkości instalacji, 

jak np.: fabryki oraz magazyny. Dzięki dostępnym dwóm wersjom obudowy, mogą być instalowane na szynie w szafie sterowniczej, na konsoli 

ściennej lub panelowo. Nadają się także jako urządzenia biurkowe. Połączenie z PC odbywa się poprzez standardową przeglądarkę (Microsoft 

Internet Explorer® lub Firefox®); informacje wyświetlane są jak na stronie internetowej.

 Moduł 10DIN na szynę do montażu bezpośrednio w szafie sterowniczej lub na konsoli ściennej (XWEB500D EVO)

 Zapis temperatur do 1 roku zgodny z HACCP

 Wizualizacja sterownika przez “Widok pojedynczy” lub funkcję “Przegląd”

 Samodzielna obsługa dzięki podświetlanemu wyświetlaczowi LCD i klawiaturze (XWEB500 EVO)

 Możliwość zdalnej modyfikacji parametrów podłączonych sterowników

 Konfigurowalny interface użytkownika (indywidualne podkłady), np.: rzuty rozmieszczenia mebli chłodniczych

 Miernik nastaw dla automatycznej modyfikacji zapotrzebowania na chłodzenie

 Eksport danych do pendrive'a poprzez USB

 Łatwe zarządzanie instalacją za pośrednictwem “Harmonogramu” do wysyłania poleceń zgodnie z kalendarzem użytkownika 

 Powiadomienia alarmowe przez FAX, SMS lub e-mail

 Wydruki raportów HACCP formacie pdf

 Funkcja CRO dla optymalizacji pracy zestawu sprężarkowego

CRO

XWEB500D EVO & XWEB5
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Stacja XWEB3000 EVO została zaprojektowana dla obszernych instalacji do 494 sterowników, m. in. dla supermarketów, hipermarketów, 

dużych centrów magazynowych lub logistycznych, jak również dla zakładów produkcji i przetwórstwa żywności, jak np.: fast-food'y, restauracje 

i stołówki. XWEB3000 EVO idealnym rozwiązaniem by zaspokoić potrzeby klienta dzięki zdalnej łączności. Pozwala na kontrolę temperatur, 

drukowanie raportów i innych czynności bez potrzeby korzystania z komputera, ale łącząc monitor, klawiaturę i mysz bezpośrednio do  stacji. 

Obsługa odbywa się poprzez standardową przeglądarkę (Microsoft Internet Explorer® lub Firefox®); informacje wyświetlane są jak na stronie 

internetowej.

 Montaż biurkowy lub typu RACK 19”

 Zapis temperatur do 1 roku zgodny z HACCP

 Wizualizacja sterownika przez “Widok pojedynczy” lub funkcję “Przegląd”

 Podwójna sieć sterowników, by zwiększyć bezpieczeństwo oraz długość całkowitą (do 2km)

 Możliwość zdalnej modyfikacji parametrów podłączonych sterowników

 Konfigurowalny interface użytkownika (indywidualne podkłady), np.: rzuty rozmieszczenia mebli chłodniczych

 Miernik nastaw dla automatycznej modyfikacji zapotrzebowania na chłodzenie

 Łatwe zarządzanie instalacją za pośrednictwem “Harmonogramu” do wysyłania poleceń zgodnie z kalendarzem użytkownika

 Powiadomienia alarmowe przez FAX, SMS lub e-mail

 Wydruki raportów HACCP formacie pdf

STACJE NADZORU i MONITORINGU w HIPERMARKETACHSTACJE NADZORU i MONITORINGU w HIPERMA
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STACJE INTELIGENTENEGO NADZORU MONITORINGU Z ALGORYTMAMI 
REGULACYJNYMI DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU ORAZ FUNKCJĄ 
SUPERVISION
Stacja XWEB5000 EVO jest dedykowana dla dużych instalacji (do 494 urządzeń) chłodniczych, klimatyzacyjnych i automatyce budynku, gdzie 

potrzebne jest by zaprogramować wiele różnych interakcyjnych działań, do wykonania przez sterowniki. Jest bardzo dobrze dopasowany dla 

hipermarketów, dużych centrów logistycznych i magazynowych, jak również dla zakładów produkcji i przetwórstwa żywności, a także idealnie 

nadaje się do centów obsługi klienta. System zarządza transmisją alarmów do ekip serwisujących (przez FAX, e-mail, SMS, a także przez wyjścia 

przekaźników). Nie potrzeba dodatkowego komputera, dzięki bezpośredniemu połączeniu monitora, klawiatury i myszki.

 Montaż biurkowy lub typu RACK 19”

 Zapis temperatur do 1 roku zgodny z HACCP

 Wizualizacja sterownika przez “Widok pojedynczy” lub funkcję “Przegląd”

 Podwójna sieć sterowników, by zwiększyć bezpieczeństwo oraz długość całkowitą (do 2km)

 Możliwość zdalnej modyfikacji parametrów podłączonych sterowników

 Konfigurowalny interface użytkownika (indywidualne podkłady), np.: rzuty rozmieszczenia mebli chłodniczych

 Miernik nastaw dla automatycznej modyfikacji zapotrzebowania na chłodzenie

 Łatwe zarządzanie instalacją za pośrednictwem “Harmonogramu” do wysyłania poleceń zgodnie z kalendarzem użytkownika 

 Powiadomienia alarmowe przez FAX, SMS lub e-mail

 Wydruki raportów HACCP formacie pdf

 Silnik nadzoru z wbudowanym edytorem i symulatorem instalacji.

 Funkcja CRO dla optymalizacji pracy zestawu sprężarkowego

 Zarządzanie punktem rosy dla sterowania grzałką przeciwkondensacyjną szyby

SUPERVISION
W XWEB5000 EVO możliwe jest wysyłanie poleceń interwencyjnych do monitorowanych jednos-

tek, dzięki algorytmowi stworzonymi przez instalatora. Można szybko i łatwo stworzyć “Projekt” 

nadzoru programując połączenia pomiędzy zmiennymi wchodzącymi (wejścia, stany i wyjścia 

sterowników) oraz defi niując jakie działania musi podjąć, kiedy zaistnieje dana sytuacja; kilka pro-

jektów może działać jednocześnie.

Możliwe jest by np.: sterować oświetleniem budynku, wewnętrznymi lub zewnętrznymi sygnałami, 

ładowaniem lub rozładowaniem baterii wózków widłowych, zwiększaniem oszczędności energii. 

W przypadku uszkodzenia sprężarki lub kiedy próg pobieranej mocy z sieci przekroczy nastawę, 

stacja podejmie działanie adekwatne do zaistniałej sytuacji.

CRO
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XWEB5000 EVO



FUNKCJE XWEB EVO

PULPIT PRZEGLĄDOWY

Przejrzysta i intuicyjna strona, która reprezentuje panel kontrolny 

całej instalacji. Raz skonfi gurowana sieć sterowników, jest fun-

damentem do automatycznej budowy pulpitu, redukując czas. 

Użytkownik może szybko sprawdzić stan jednostek (działanie, 

alarm, czuwanie) wyświetlanych jako kolorowe prostokąty. U 

dołu ekranu wyświetlania jest lista aktywnych alarmów i przy-

cisków dla szybkiego i łatwego wydruku raportu HACCP. Raport 

może być wysłany za pośrednictwem poczty elektronicznej, wyd-

rukowany lub zapisany jako plik PDF.

WIDOK URZĄDZENIA

To narzędzie pozwala użytkownikowi na dostęp do aktualne-

go, odświeżanego na bieżąco, stanu pojedynczego sterownika, 

wysłanie poleceń do sterownika (np.: wymuszenie odszraniania), 

ustawianie punktu nastawy lub zmodyfi kowanie parametrów. 

Mapa parametrów może eksportowana w różnych formatach: 

CVS/XLS/WIZMATE i może być ponownie wykorzystana w innych 

sterownikach, tego samego lub innego systemu monitoringu.

WYKRESY

Nowe narzędzie wykresów zapewnia szybką i łatwą analizę 

danych układem wielu osi, pionowym kursorem oraz automatycz-

nym powiększaniem. Wiele zmiennych analogowych może być 

reprezentowane przez ten sam układ grafi czny, tak samo jak 

przebieg wyjść oraz stany alarmowe. Wysoka częstotliwość prób-

kowania wykresów dostarcza bardziej szczegółowych informacji i 

jest pożądana przez ekipy serwisujące dla diagnostyki instalacji.

PODKŁAD

XWEB EVO oferuje możliwość tworzenia niestandardowych 

rzutów kondygnacji. Nowy zestaw narzędzi grafi cznych może 

być wykorzystywany do grafi cznej prezentacji strony bez 

konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania 

na komputerze, zarówno do tworzenia i korzystania z funkcji 

podkładu.



LISTA ALARMÓW

Ta strona podaje pełną listę alarmów wykrytych przez system. 

Możliwe jest fi ltrowanie listy po urządzeniu, typie i czasie alar-

mu. XWEB EVO zapewnia wszystkie informacje dotyczące każde-

go alarmu i określa stan urządzenia po wykryciu alarmu, trendy 

dwóch godzin około alarmu i przedstawia listę powiadomień 

alarmowych z ich stanami.

EKSPORT DANYCH

Możliwy jest eksport wszystkich danych do pliku Microso"  

Excel®. Użytkownik może użyć tych danych do budowy wykresów 

lub analizy danych. Możliwe jest ustawienie interwału danych i 

fi ltrów, aby wybrać odpowiednie sterowniki.

HARMONOGRAM

Harmonogram jest narzędziem służącym do zarządzania 

wysyłaniem poleceń do sterowników wg kalendarza i czasu 

rzeczywistego. Każda strona dostarcza przegląd wszystkich dzien-

nych działań. Dzięki temu łatwo można zarządzać procedurami 

oszczędzania energii oraz odszranianiem.

MIERNIK WYDAJNOŚCI

Ta ceniona funkcja pozwala użytkownikom na sprawdzenie 

właściwej temperatury każdego pojedynczego urządzenia (szafy, 

lady, komory, itp.). Grafi czna prezentacja oferuje pełny wgląd na 

tryb pracy instalacji.



ŁĄCZNOŚĆ XWEB EVO

XWEB EVO dostarcza zaawansowany system integracji za 

pośrednictwem protokołów HTTP/FTP/XML. Poniżej znajduje się 

przegląd kilku metod połączeń z systemem XWEB EVO.

POŁĄCZENIE PRZEZ TABLET i 

SMARTFON
Użytkownik może uzyskać szybki dostęp do interfejsu 

użytkownika XWEB EVO za pośrednictwem przeglądarki 

internetowej w tablecie lub smar( onie.

POŁĄCZENIE LOKALNE
XWEB EVO może być bezpośrednio połączony z PC. Ponadto, XWEB3000 EVO i XWEB5000 EVO mogą być obsługiwane samodzielnie za 

pośrednictwem monitora, klawiatury i myszy, dzięki zastosowanej zaawansowanej platformie sprzętowej.

POŁĄCZENIE ZDALNE
Serwery systemu XWEB EVO mogą być dostępne zdalnie dzięki połączeniu za pośrednictwem następujących metod:

 przez modem z protokołem PPP;

 przez sieć Ethernet za pośrednictwem wejścia RJ45;

 przez Internet, za pośrednictwem publicznego i statycznego adresu IP.

XWEB EVO

ETHERNET

MODEM
(wew./zew.)

Router

INTRANET

E-MAIL / SMS

ZDALNE POŁĄCZENIE
(poprzez przeglądarkę)
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za 
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u 

ki 
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PRZEWODNIK PO XWEB EVO

XWEB300D EVO XWEB500D EVO XWEB500 EVO XWEB3000 EVO XWEB5000 EVO

Zastosowania małe i średnie średnie i duże średnie i duże duże duże z supervision

Format Szyna 10 DIN Szyna 10 DIN 210x230x87h 350x235x47h 350x235x47h

Zasilanie 24Vac lub 110÷230Vac 24Vac lub 110÷230Vac 110Vac lub 230Vac 110÷230Vac 110÷230Vac

Wyświetlacz   •   

Liczba urządzeń 6-18 20-36-50-100 20-36-50-100 494 494

Wyjście USB 1 1 1 6 6

Wyjście przekaźników 1 3 3 3 3

Wejście cyfrowe  1 1 2 2

Wyjście LAN 1 1 1 2 2

Wyjście RS485 1 1 1 2 2

Modem zewnętrzny analogowy lub GSM analogowy lub GSM analogowy lub GSM analogowy analogowy

Modem wewnętrzny analogowy analogowy analogowy analogowy analogowy

Test linii RS485 • • • • •

Programowanie parametrów • • • • •

Podgląd na stronie głównej • • • • •

Pogdląd urządzenia • • • • •

Tryb szybkiego próbkowania • • • • •

Wykresy • • • • •

Eksport danych do Excel® • • • • •

Wykresy Circular (6h - wykresy 

wysokiej rozdzielczości)
• • • • •

Wykresy czasu rzeczywistego • • • • •

Rejestr systemowy • • • • •

Ustawienia użytkownika • • • • •

Ustawienia urządzenia • • • • •

Ustawienia systemu • • • • •

Ustawienia kalendarza • • • • •

Aktualizacja systemu • • • • •

Ustawienia alarmów • • • • •

XCENTER • • • • •

Kopia zapasowa/Przywracanie • • • • •

Run* me • • • • •

Status rejestru danych • • • • •

Moduł dziennego eksportu • • • • •

Zarządzanie językami • • • • •

Raporty HACCP • • • •

Podkład • • • •

Polecenia globalne • • • •

Alarmy na module XJR40D • • • •

Funkcja harmonogramu • • • •

Moduł CRO • • •

Miernik wydajności • • • •

Funkcja lokalnego druku • •

Moduł punktu rosy •

Funkcja supervision •
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Wszystkie znaki handlowe są własnością ich właścicieli.

Dixell zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ponieważ warunki środowiskowe są poza kontrolą Dixell, nie możemy zagwarantować odpowiedzialności za uzyskane wyniki, ani jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w wyniku niewłaściwego stosowania.

Instrukcje i aktualizacje są dostępne na naszej stronie internetowej EmersonClimate.com/Dixell.
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