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UWAGA: ABY ZAPOBIEC ROZPROSZENIA PŁOMIENI LUB PORA ŻENIA PRĄDEM, 
UNIKAĆ KONTAKTU POMIĘDZY URZĄDZENIEM A DESZCZEM LUB WODĄ  

 

UWAGA: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM, NIE 
ZDEJMOWAĆ OBUDOWY; NIE ZAWIERA ŻADNYCH 
CZĘŚCI, KTÓRE WYMAGAJĄ NAPRAWY PRZEZ 
UŻYTKOWNIKA; NAPRAWY PRZEPROWADZANE SĄ 
TYLKO PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL. 

 

SYMBOL BŁYSKAWICY WEWNĄTRZ TRÓJKĄTA 
RÓWNOBOCZNEGO MA NA CELU ZWRÓCENIE 
UŻYTKOWNIKOWI UWAGI NA POTENCJALNIE 
NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIA ELEKTRYCZNE W 
NIEIZOLOWANYCH ELEMENTACH. 

 

SYMBOL WYKRZYKNIKA WEWNĄTRZ TRÓJKĄTA 
RÓWNOBOCZNEGO SŁUŻY DO OSTRZEGANIA 
UŻYTKOWNIKA, ŻE MUSI ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ 
UWAGĘ NA TEMATYKĘ DZIAŁU W NINIEJSZEJ 
INSTRUKCJI. 

 
UWAGA 

 

Urządzenie musi być instalowane wyłącznie przez pracowników serwisu z 
odpowiednim wykształceniem technicznym i doświadczeniem, którzy są świadomi 
zagrożeń, na które są narażone. Operacje opisane w niniejszym dokumencie są 
podane wyłącznie dla personelu serwisowego. 

  
UWAGA 

 

Należy używać wyłącznie modemów, które są oficjalnie obsługiwane przez tę 
jednostkę monitorującą. Dixell S.r.l. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 
szkody powstałe w wyniku korzystania z nieobsługiwanych modemów. 

  
UWAGA 

 

Dixell S.r.l. zastrzega sobie prawo do zmiany instrukcji bez uprzedniego 
powiadomienia. Najnowszą dostępną wersję można pobrać ze strony internetowej. 

  
UWAGA 

 

Instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku są standardowe dla modeli „XWEB 
EVO 300D” / „XWEB EVO 500D” / „XWEB EVO 500” / „XWEB EVO 3000” / „XWEB 
EVO 5000”. Jakiekolwiek szczególne cechy są określone w sposób wyraźny. 

  
UWAGA 

 

Jednostka monitoringu spełnia wymagania normy EN 12830 do użytku z sondami 
do wykrywania pomiarów określonych w normie EN 13485 

  
UWAGA 

 

Jest to produkt klasy A. Może powodować zakłócenia radiowe w środowisku 
mieszkalnym. W takim przypadku użytkownik powinien podjąć odpowiednie środki 
zaradcze. 

  
UWAGA 

 

Dixell S.r.l. zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich produktów bez 
wcześniejszego powiadomienia klienta, zapewniając takie same i niezmienne 
cechy. 
 

 
 



 

XWEB EVO PL r4.2.1 2017.07.04.docx XWEB EVO 5/107 

WSTĘP 

Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakupu XWEB EVO. 
 
XWEB EVO reprezentuje jeden z najbardziej zaawansowanych systemów monitorowania, kontroli i nadzoru 
aktualnie dostępnych na rynku. Wykorzystuje on najbardziej zaawansowaną technologię do wyświetlania 
stron internetowych i jest oparty na systemie operacyjnym Linux™, co gwarantuje jego efektywną pracę i 
wydajność. Sprzęt bazuje na wysoce niezawodnych komponentach, które nie wymagają żadnej konserwacji. 
 
Na modelach XWEB3000/5000 EVO możliwe jest lokalne uruchomienie interfejs użytkownika, w przypadku  
bezpośrednio podłączonego monitora, myszy i klawiatury. Lokalny interfejs jest również dostępny w modelu 
XWEB500 z wbudowanym wyświetlaczem i klawiaturą. 
 
Dla wszystkich modeli można użyć interfejsu WWW, logując się do XWEB EVO pomocą przeglądarki 
internetowej, takiej jak Internet Explorer® lub Mozilla Firefox®. 
 
Modele XWEB300D/500D EVO mogą być łatwo montowane na szynie DIN, model XWEB500 EVO na 
ścianie. Modele XWEB3000/5000 EVO na biurku lub w szafie serwerowej 19”. 
 

  
 
XWEB EVO został zaprojektowany i opiera swoje działanie nie tylko na sieci sterowników Dixell. Jego 
główne zastosowania to supermarkety o dowolnej wielkości, chłodnictwo przemysłowe oraz klimatyzacja. 
W porównaniu do zwykłych systemów monitoringu XWEB EVO zapewnia m.in.: 
- rejestrowanie temperatur zgodnie z normami higieny żywności UNI EN 12830, HACCP 

- zarządzanie systemem oraz kontrola alarmów 

- harmonogram do zaplanowania operacji (tylko dla modeli XWEB500D/500/3000/5000 EVO) 

- programowanie parametrów sterownika 

- zarządzanie zestawami sprężarkowymi (funkcja Compressor Rack Optimiser, CRO) - dla lepszej kontroli 
dostępności mocy chłodniczej (tylko dla modeli XWEB500/5000 EVO) 

 
Następujące narzędzia dodawane są do modeli XWEB5000 EVO (5 CRO): 
- funkcja Nadzór (Supervision, SPV). Dla kontroli obciążeń, światła, itp.; 

- funkcja Zarządzanie grzałkami przeciwkondensacyjnymi (Anti-Sweat Heater Control, DEWP).  

Narzędzia te są szczególnie przydatne do optymalizacji oszczędzania energii. 

    
 
Zawartość tej instrukcji jest przeznaczona dla profesjonalistów, takich jak instalator XWEB EVO i/lub 
przeszkolony użytkownik końcowy. Procedury konfiguracji i użytkowania XWEB EVO stanowią integralną 
część niniejszej instrukcji. 
 
Zalecamy również zapoznać się z instrukcją instalacji dostarczoną w formie papierowej, wewnątrz 
opakowania lub dostępnej w formie elektronicznej na stronie internetowej, w sekcji „Dokumentacje”. 
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1 PROCEDURA KREATORA KONFIGURACJI – USTAWIENIA SYST EMU 

Gdy urządzenie zostanie włączone po raz pierwszy, XWEB EVO poprosi użytkownika przeprowadzającego 
instalację, aby określić kilka podstawowych parametrów dla pracy urządzenia.  
 
Procedura kreator konfiguracji uruchamia się przy bezpośrednim połączeniu za pomocą domyślnego adresu: 
 - XWEB300D/500D/500 EVO - http://192.168.0.150  
 - XWEB3000/5000 EVO - http://192.168.0.200  
 
Dla modeli XWEB3000/5000 EVO ta  sama strona jest dostępna w lokalnym interfejsie. 
 
Gdy pierwsza faza konfiguracji jest zakończona naciśnij przycisk „Uruchom ponownie”, aby zastosować 
konfigurację i ponownie uruchomić system. Odczekaj kilka minut po ponownych uruchomieniu, aby móc 
uzyskać dostęp do strony logowania. 
 
Możliwa jest zmiana ustawień po zakończeniu kreatora w Menu�USTAWIENIA SYSTEMU. Zakładka ta 
pozwala na bardziej szczegółową konfigurację. 
 
Zrzuty ekranu przedstawione poniżej przedstawiają zakładkę USTAWIENIA SYSTEMU.  
 
a) Język systemu / Układ klawiatury (tylko dla XWEB3000/5000 EVO) 

 
 
Język systemu. Oznacza on język, który system wykorzystuje w niektórych swoich funkcjach, np.: w 
przypadku zgłoszeń alarmowych i systemowych, ale nie łączą się z użytkownikiem, a tym samym z jego 
językiem.  
Klawiatura i układ klawiatury. Należy podać konfigurację klawiatury fizycznie podłączonej do XWEB (tylko dla 
XWEB3000/5000).
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b) Identyfikacja systemu. 

  
Pola opisujące system, wyświetlają zarówno nazwę jak i kilka innych informacji, identyfikujących system. 
Numer FAX jest dostępny tylko w XWEB3000/5000 EVO 
 
c) Ustawienie daty i godziny 

 
 
Parametry konfiguracyjne daty i godziny w XWEB EVO.  
Czas może być ustawiony ręcznie lub automatycznie za pomocą synchronizacji z serwerem czasowym NTP 
w cyklu dziennym/tygodniowym/miesięcznym. Zalecamy korzystanie z serwera NTP, który znajduje się w 
twoim regionie. Zalecamy kontakt z administratorem sieci w sprawie nazwy serwera NTP, który będzie 
używany.
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d) Konfiguracja sieci 

 
 
Konfiguracja sieci w XWEB EVO. Parametry te powinny być uzgodnione z administratorem sieci, dlatego 
zalecamy kontakt z administratorem. 
-  „Adres LAN IP XWEB”: to unikalny adres używany do dostępu do XWEB EVO. Istnieją dwa typy 

adresów IP: prywatny i publiczny. Pierwszy stosuje się, gdy klient (XWEB EVO) podłączony do sieci nie 
musi być osiągalny z zewnątrz; zamknięte środowisko jest tworzone tam gdzie komunikacja obydwa się 
tylko między komputerami w sieci. Przykład prywatnego adresu: 192.168.x.y. Publiczne IP są 
stosowane, gdy istnieje potrzeba widoczności w Internecie.  

- „Adres maski podsieci”: to filtr, który umożliwia kierowanie pakietów bezpośrednio do klientów 
należących do maski podsieci. Na przykład 255.255.255.0 - maska podsieci umożliwia XWEB 
bezpośrednio dotrzeć tylko komputery z adresami IP kompatybilny z maską, z wyjątkiem ostatniego 
oktetu. Wszystkie inne zapytania są kierowane do bramy (jeśli występuje). 

- „Adres bramki sieciowej”: Bramki są urządzeniami, które zajmują się kierowaniem ruchem sieciowym, 
który nie jest w stanie bezpośrednio dotrzeć do docelowego adresu IP, np.: 192.168.0.1  

- „Drugi port serwera WWW”: to port sieciowy, na którym serwer WWW nasłuchuje. Domyślnym portem 
jest numerem 80. Jednak niekiedy może być konieczne, aby zmienić domyślną wartość (porty 81 i 8080 
mogą być już używane). 

- „Port HTTPS” 

- „DNS1/DNS2 Adres IP”: W celu dotarcia do serwera WWW w Internecie, należy wprowadzić nazwę, na 
przykład www.dixell.com, w pasku adresu przeglądarki. W rzeczywistości, po zastosowaniu różnych 
protokołów komunikacyjnych wymaganych dla zapewnienia skuteczności i bezpieczeństwa sieci, nazwa 
przekształca się w liczbę (adres IP). Operacja ta jest wykonywana przez serwer DNS. ISP lub 
administrator sieci może dostarczyć IP serwera DNS, np.: 10.100.1.20 

- „Nazwa hosta”. Nazwa identyfikacji urządzenia w sieci, np.: XWEB-EVO 

- „DNS/Adres IP” 

- „Automatyczna konfiguracja z serwera DHCP”: włącz tę opcję, jeśli sieć udostępnia serwer DHCP. 
Wyłączenie oznacza, że użytkownik XWEB EVO musi wskazać następujące parametry: Adres LAN IP 
XWEB, Adres maski podsieci, Adres bramki sieciowej, DNS1 Adres IP, DNS2 Adres IP, Nazwa hosta, 
DNS/Adres IP 

- „Użyj XWEB jako serwera DHCP”: włączenie funkcji powinno się odbyć tylko wtedy, gdy użytkownik nie 
chce, łączyć XWEB z siecią, ale z komputerem, gdzie interfejs sieciowy nie określa IP. W razie 
wątpliwości, należy tę opcję pozostawić wyłączoną, aby uniknąć konfliktów sieciowych. 

- „Włącz New Speed Negotiation”: umożliwia automatyczną regulację prędkości karty z siecią, po 
zdarzeniu link-down.
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e) Konfiguracja modemu 

 
 
XWEB do wysyłania faksów, a w niektórych przypadkach do wysyłania e-maili, wymaga podłączenia 
modemu. W pierwszym przypadku, system działa niezależnie, natomiast w drugim, konieczne jest 
skonfigurowanie połączenia dial-up (patrz następny punkt). Uwaga: należy używać modemów 
zatwierdzone przez Dixell. W XWEB3000/5000 EVO dostępne są dwa modemy. 
 
Możliwe opcje: 

1. Wyłączony. 
2. Zewnętrzny modem Dixell. Jest to zewnętrzny modem XWEBMODEM 
3. Zewnętrzny modem GPRS. Modele TC35-KIT, GT-HE910-EUD-KIT, GT-HE910-NAD-KIT 
4. Modem zewnętrzny. 

 
f) Konfiguracja Dial-up  

 
 
Konfiguracja parametrów dial-up jest niezbędna do ustanowienia połączenia z dostawcą Internetu 
poprzez modem do wysyłania e-maili. Dial-up jest także przydatny w przypadkach, gdy XWEB EVO jest 
podłączony do sieci lokalnej za pomocą kabla Ethernet, gdzie jeszcze nie ma dostępu do serwera 
poczty. Parametry konfiguracyjne są zawsze dostarczane przez usługodawcę. 
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g) Konfiguracja E-mail 

 
 
XWEB EVO jest w stanie wysyłać wiadomości e-mail, powiadamiając o zmianach stanu alarmów. Aby 
włączyć tę funkcję, konieczne jest wypełnienie zakładki konfiguracji. Parametry konfiguracyjne mogą 
zostać dostarczone przez dostawcę Internetu lub administratora sieci. 
XWEB EVO obsługuje różne rodzaje protokołów uwierzytelniania: 
• Brak uwierzytelniania 

• Użytkownik/Nazwa normalny 

• Użytkownik/Nazwa TLS (bez STARTTLS) 

• Użytkownik/Nazwa TLS 

• Użytkownik/Nazwa SSL 

Protokół TLS jest związany z portami 25 i 587; protokół SSL jest zazwyczaj związany z portem 465. 
 

h) Ustawienia SMS 

  
XWEB może korzystać z bramki SMS. Można stosować kilka rodzajów usług: 
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• Za pośrednictwem bramki Netech, której wsparcie kończy się 31 grudnia 2020. Wejdź w poniższy 
link: http://www.netech.it/ir_smsalert, aby skonfigurować SMS. Po wypełnieniu formularza 
rejestracyjnego, otrzymasz e-mail z kodem aktywacyjnym, który należy użyć w konfiguracji XWEB. 

• Za pośrednictwem bramki SOPEN KOREA (dostępne tylko w Korei). 

• Za pośrednictwem modemu RAVEN XE. 

• Za pośrednictwem bramki MessageBird. Po zarejestrowaniu się w witrynie 
http://www.messagebird.com, należy utworzyć klucz dostępu, który będzie używany w konfiguracji 
XWEB EVO. Klucz dostępu jest dla linii kredytowej, z której pobierany będzie koszt każdego SMS-a, 
który ma zostać wysłany przez XWEB EVO. 

i) Konfiguracja drukarki (tylko XWEB3000/5000) 

  
Drukarkę można podłączyć lokalnie lub korzystać z drukarki sieciowej. Aby uzyskać listę testowanych 
drukarek, przejdź do www.dixell.com i odwiedzić sekcję pomocy XWEB lub kliknij na poniższy link: 
http://www.emersonclimate.com/europe/ProductDocuments/DixellLiterature/PrintersXWEB.pdf 

 
Drukarka lokalna 
Po wybraniu drukarki lokalnej, należy wybrać port, do którego jest podłączona drukarka, za pomocą listy 
drukarek lokalnych, a następnie wybrać właściwy sterownik drukarki. Jeśli drukarki nie ma na liście, wybierz 
model, który jest najbardziej zbliżony pod względem nazwy i obecności na liście. 
 
Drukarka sieciowa w systemie Windows 
Po wybraniu drukarki sieciowej w systemie Windows, system automatycznie wyszuka dostępnych drukarek 
sieciowych. Po kilku minutach (czas zależny od rozmiaru i złożoności sieci), pojawi się pełna lista drukarek. 
Jeśli drukarka nie pojawi się na liście, to nie może być użyta.  
Spróbuj wtedy powtórzyć procedurę wyszukiwania. Po wybraniu drukarki, wybierz odpowiedni sterownik 
drukarki. Jeśli drukarki nie ma na liście, wybierz model, który jest najbardziej zbliżony pod względem nazwy i 
obecności na liście. 

 
j) Konfiguracja powiadomie ń XCenter  (niedostępne w początkowym kreatorze, tylko w zakładce 

konfiguracja systemu)
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Możesz skonfigurować XWEB do komunikowania z systemem scentralizowanego zarządzania XCenter 
dla Biur Obsługi Klienta. 

 
k) Rejestracja 

 

Możliwe jest ustawienie automatycznego przywracania rejestracji po określonym czasie
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l) Konfiguracja wyjść dodatkowych 

  
 
• Ustawienia wyjść dodatkowych (SYSAUX dla XWEB300D EVO; AUX1 i AUX2 dla XWEB500/500D 
EVO; AUX2 i AUX3 dla XWEB3000/5000 EVO) 
 - Wyjście normalnie zamknięte: Pola określają logikę działania przekaźników AUX XWEB. 
 - Aktywuj po poziomie akumulacji: Pola określają, czy aktywacja ma nastąpić z opóźnieniem 
 - Limit czasu akumulacji: Czas w sekundach po jakim czasie od wystąpienia pierwszego alarmu, 
przekaźnik zostanie aktywowany. 
 
• Ustawienia urządzenia wyjść zdalnych (tylko dla XWEB500/500D/3000/5000 EVO) 
Ta część służy do konfigurowania XJR40D do używania jako rozszerzenie ilości przekaźników 
alarmowych w XWEB. 
 
• Wejście cyfrowe 
Ta cześć służy do konfigurowania poleceń wysyłanych do sterowników w sieci RS485, podczas zmiany 
stanu wejścia cyfrowego. 
 

m) Aktualizacje 
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Możliwe jest ustawienie automatycznego przeszukiwania źródeł w poszukiwaniu aktualizacji. 
Aktualizacja nigdy nie jest przeprowadzana automatycznie. Funkcja ma za zadnie tylko i wyłącznie 
poinformować użytkownika o takiej możliwości. Wybierz dziennie, aby XWEB mógł codziennie 
przeszukiwać źródła dla aktualizacji. 
 

n) Rozdzielczość monitora (tylko XWEB3000/5000 EVO) 
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2 LOKALNY INTERFEJS (TYLKO DLA MODELU XWEB500 EVO) 

Lokalny interfejs obejmuje 8 klawiszy: 
 

PRZYCISK FUNKCJA  
VIEW Bezpośredni dostęp do danych archiwalnych i 

aktualnych 
MENU Dostęp do menu konfiguracyjnego 
CLEAR Wyjście z bieżącego menu; usunięcie znaku 
ENTER Wejście w menu; Otwarcie lista bieżących alarmów 
� Przesunięcie w lewo 
� Przesunięcie w górę 
� Przesunięcie w dół 
� Przesunięcie w prawo 
 
Zazwyczaj na ekranie może pojawić się symbol � 
Aby uzyskać dostęp do niektórych okien, należy podać poprawną nazwę użytkownika i hasło użytkownika 
zarejestrowanego w systemie. Poświadczenia wprowadzone pozostają ważne przez 5 minut. 
 
Główny ekran, gdy system nie wykrywa żadnego alarmu, wyświetlacz LCD pokazuje: 
 
        X W E B 5 0 0   E V O           
        X W E B   E V O 1 2 3 4         
        R e j  e s t  r  a c j  a         
    0 9 :  1 8   1 8 /  0 9 /  2 0 1 5     
 
Gdy system wykryje alarm, na wyświetlaczu pojawi się: 
 
        X W E B 5 0 0   E V O           
          X W E B   E V O           
        R e j  e s t  r  a c j  a           
 A k t  y w n e  a l  a r  m y :   1   
 
2.1 WIDOK 

Z głównego ekranu, naciskając VIEW uzyskuje się dostęp do poniższej listy: 
       W i  d o k         

� D a n e                
  A l  a r  m y              
  N a r  z e d z i  a          � 

 
Pełna lista składa się z: 
 
Widok__ 

|__ Dane 
|      |__ Aktualne 
|      |__ Z archiwum 
|  |__ Dane główne 
|       |__ Dane tymczasowe 
|__ Alarmy 
|   Odmowa dost ępu wprowad ź u żytkownika i hasło 
|        Wyjd ź Zapisz WIELKIE/małe abcd...z   
|   |__ Aktualne 
|   |__ Z archiwum 
|            |__ z 3 dni 
|       |__ z 3 dni dla sterownika 
|__ Tools 
|       |__ Test linii 
|__ Wycisz brzeczyk 
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� Zakładka Dane pozwala na przeglądanie aktualnych danych lub archiwum 
� Zakładka Alarm może wyświetlać bieżące dane lub archiwum 
� Zakładka Narzędzia zapewnia dostęp do testowania RS485 
� Zakładka Wyciszenie brzęczyka pozwala zatrzymać dźwięk brzęczyka, potencjalnie 

aktywny w przypadku alarmu 

2.1.1 BIEŻĄCY EKRAN, ZMIANA PUNKTU NASTAWY I WPROWADZENIE 

Bieżące dane z sterownika wybranego w zakładce dane; możliwa zmiana punktu nastawy. Widok ekranu 
jest następujący: 
 
 R S 1 -  0 0 2  N e w _ X R 1 7 0 C  
.  > -  -  -  -  -  A N A L O G I  -  -  -  -  -  < 
  E v a p o r  a t  o r    (  P b 2   -  7 .  
  R o o m   (  P b 1 )    -  1 0 .  8   °  C 
  > -  -  -  -  -  -  S T A N -  -  -  -  -  -  -  < 
 O n :   O N              

 > -  -  P U N K T -  N A S T A W Y -  -  < 
 S e t   P o i  n t   1 .  3 °  C     
 > -  -  -  -  -  A L A R M -  -  -  -  -  -  -  < 
 E E P R O M  F a i  l  u r  e :   O f  f  
 E r  r  o r   P b 3 :   O f  f       
 E r  r  o r   P b 1 :   O f  f       
 O p e n  D o o r  :   O n       
 > -  -  -  -  -  W E J S C I  E -  -  -  -  -  < 
 G e n e r  i  c  A l  a r  m :   O f  f   
 > -  -  -  -  -  W Y J S C I  E -  -  -  -  -  < 
 C o o l  i  n g :   O f  f         
 A l  a r  m :   O f  f           
 D e f  r  o s t  :   O f  f         
 
Aby zmienić punkt nastawy, należy przejść do punktu nastawy i wcisnąć ENTER. Zmień nastawę strzałką „w 
górę” i „w dół”, a następnie wciśnij ENTER. 

2.1.2 DANE Z ARCHIWUM 

Zakładka Dane archiwalne pozwala na wybór sterownika i zmiennej (np.: czujnik „Room (Pb1)”) i na 
przewijanie wartości w wybranych przedziałach czasowych. 
 
       R o o m  (  P b 1 )             

1 8 /  0 9 /  2 0 1 5  1 1 :  5 1 :  2 3  -  1 0 .  8 °  C 
  1 8 /  0 9 /  2 0 1 5  1 1 :  4 6 :  2 3  -  1 0 .  8 °  C 
  1 8 /  0 9 /  2 0 1 5 1 2 :  0 1 :  2 3  -  1 0 .  8 °  � 
 

2.1.3 WYŚWIETLANIE ALARMÓW 

Menu alarmu. Wprowadź swoją ważną nazwę użytkownika i hasło; można zobaczyć alarmy. 
 

1. Aktywne alarmy 
   A k t  y w n e  a l  a r  m y        

� 5 9  (  R S 1 -  0 0 2 )   N e w _ X R 1 7 0 C 
 5 8  (  R S 1 -  0 0 2 )   N e w _ X R 5 7 0 C 
 5 7  (  R S 1 -  0 0 2 )   N e w _ X R 1 7 0 � 
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Wybranie alarmu pokazuje jego szczegóły. Przykładowy alarm: 
   A k t  y w n e  a l  a r  m y         
.  K o d :   5 9                  
 A d r  e s :   R S 1 -  0 0 2           
 U r  z a d z e n i  e :   N e w _ X R 1 7 0 C     
 K a t  e g o r  i  a  D e f  a u l  t         
 N a z w a :   O p e n  D o o r          
 R o z p .  :   2 0 1 5 /  9 /  1 8  1 0 :  1 1 :2  8 
 Z a k o n .  :   A k t  y w n e          
 C z a s  t  r  w a n i  a :   A k t  y w n e    
                         
 

2. Z archiwum 
   A r  c h i  w u m   a l  a r  m o w         
.  K o d :   5 6                    
 A d r  e s :   R S 1 -  0 0 2             
 U r  z a d z e n i  e :   N e w _ X R 1 7 0 C     
 K a t  e g o r  i  a  D e f  a u l  t           
 N a z w a :   O p e n  D o o r            
 R o z p .  :   2 0 1 5 /  9 /  1 8  1 0 :  1 1 :  2 8  
 Z a k o n .  :   2 0 1 5 /  9 /  1 8  1 0 :  1 1 :  2 8 
 C z a s  t  r  w a n i  a :   0 6 h  5 8 m      
 Z a k o n .    P r  z e z  S A M O          
 U w a g i  :   B r  a k                
 P o w i  a d .  :   B r  a k              
 
2.2 MENU 

Z głównego ekranu, naciskając MENU uzyskuje się dostęp do poniższej listy: 
              M e n u                   

� U s t  a w i  e n i  a                   
  W i  d o k               
  P o l  e c e n i  a          � 

 
Pełna lista składa się z: 
 
Menu__ 
      |__ Ustawienia 
 | |__ Odmowa dost ępu wprowad ź u żytkownika i hasło 
      |          Wyjd ź Zapisz WIELKIE/małe abcd...z   
      |           |__ XWEB500 EVO – Urzadzenie 
 |  | |__ Jezyk:pl-PL 
 |  | |__ Identyfikator 
 |  | |__ Usun archiwum 
 |  | |__ Siec 
 |  | |__ e-mail 
 |  |  
 |  |__ Rejestracja 
 |  | |__ Rozp. rejestracje 
 |  | |__ Zakon. rejestracje 
 |  |  
 |  |__ Data / Godzina 
 |  | |__ Data 
 |  | |__ Godzina 
 |  | |__ Format 
 |  | |__ Strefa czasowa 
 |  | |__ Serwer NTP 
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 |  | |__ Synchronizacja 
 |  | 
 |  |__ Sterowniki 
 |   |__ Dodaj 
 |   |__ Usun 1 sterownik 
 |   |__ Usun wiele sterownikow 

| 
 |__ Widok 
 | |__ (opis w dziale 3.2.1) 
 |  
 |__ Polecenia  
 | |__ Odmowa dost ępu wprowad ź u żytkownika i hasło 
      |          Wyjd ź Zapisz WIELKIE/małe abcd...z   

| 
|__ Polecenia globalne 

 | |__ Odmowa dost ępu wprowad ź u żytkownika i hasło 
      |          Wyjd ź Zapisz WIELKIE/małe abcd...z   

|  |__ polecenie 1 
|  |__ polecenie 2 

 | 
 |__ Wylogowanie 
 | 
 |__ O urzadzeniu 
 
� Konfiguracja konta umożliwia konfigurację parametrów XWEB 
� Zakładka „Widok” pozwala na przeglądanie aktualnych danych lub archiwum 
� Zakładka „Polecenia” umożliwia wysyłanie poleceń do instrumentów 

 
   P o l  e c e n i  a         

� R S 1 -  0 0 1  N e w _ X R 5 7 0 C  
 R S 1 -  0 0 2  N e w _ X R 1 7 0 C  
 R S 1 -  0 0 3  N e w _ X R 5 7 0 C � 
 
 R S 1 -  0 0 1  N e w _ X R 5 7 0 C       

� D e v i  c e  O F F               

 A l  a r  m  M u t  e               

 K e y b o a r  d  U N -  L O C K         

 D e v i  c e  O N                

 A c t  i  v e  D e f  r  o s t            

 K e y b o a r  d  L O C K            

 E n e r  g y  s a v i  n g  A c t  i  v e     

 E n e r  g y  s a v i  n g  N O T  A c t  i  v e 
 
� Polecenia globalne służą do wysyłania poleceń do grup sterowników, tak jak skonfigurowano na 

pulpicie „Przegląd” 
� Zakładka „Wylogowanie” 
� Zakładka „O urzadzeniu” pozwala na wyświetlenie informacji na temat urządzenia 

 
    O  u r  z a d z e n i  u          
.  O p r  o g .  :   4 .  1 .  1 -  -  b 2 c 6 f  3    
 I  l  o s c  s t  e r  .  :   1 0 0         
 K o d :   J N P P B Z Z 5 0 0          
 M A C :   0 0 0 A F 1 2 3 4 5 6 7        
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3 LOGOWANIE DO SYSTEMU 

Dostęp do systemu z komputera, można uzyskać wpisując adres IP XWEB EVO w pasku adresu 
przeglądarki.  
Z bezpośredniego połączenia lokalnego (podłączony ekran, mysz i klawiatura – tylko dla XWEB3000/5000), 
operacja ta nie jest konieczna, wystarczy włączyć ekran.  
 

 
 
Użytkownik zostanie przekierowany na stronę logowania, z której wszyscy użytkownicy będą mieć dostęp do 
interfejsu systemu. 
Wpisz nazwę użytkownika i hasło dostępu do systemu. Jeśli wprowadzone dane są prawidłowe, zostanie 
załadowana strona główna, w przeciwnym razie należy powtórzyć operację. Należy zwrócić uwagę na 
obecność znaków alfanumerycznych lub liter w haśle. 
Można podłączyć się tylko do systemu, który zakończył procedurę konfiguracji wstępnej: 
Nazwa użytkownika: Admin 
Hasło: Admin 
Uwaga : zalecamy jak najszybszą zmianę hasła.  
 

Ikona  może pojawić się w prawym dolnym rogu. Symbolizuje ona przypadek, w którym XWEB EVO 
wykrył alarm (np.: wysokiej temperatury). Konieczne będzie, zalogowanie się przy użyciu ważnej nazwy 
użytkownika i hasła, dla rozpoznania typu alarmu i przeanalizowania sytuacji systemu. Ikona alarmu nie 
oznacza aktywacji  wyjścia przekaźnikowego (np.: syrena alarmowa), ani że ktoś został powiadomiony o 
alarmie. To zależy od tego, jak administrator skonfigurował XWEB EVO.  
 

Ikona  może pojawić się w lewym dolnym rogu. Reprezentuje ona przypadki, w których dostęp do 
interfejsu użytkownika nie-administratora został zablokowany. Blokada ta jest zwykle wykonywana w celu 
operacji konserwacyjnych systemu wykonywanych przez administratora.   
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4 STRONA GŁÓWNA I PASEK NAWIGACJI 

Strona, która jest wyświetlana po logowaniu to pulpit o nazwie „Przegląd”. Jest to bardziej szczegółowo 
opisane w sekcji dotyczącej pulpitów. 
Użytkownik może przejść do innego pulpitu, za pomocą przycisku „Pulpity” na pasku nawigacji lub do innych 
zakładek za pomocą przycisku „Menu”. 
Pasek nawigacji jest widoczny w każdej zakładce oraz pulpicie, umożliwiając wylogowanie się, czyli 
przechodząc do strony logowania.  
 

 
 
Pasek nawigacji zawiera także inne dodatkowe informacje, jak np.: 

•  Data i godzina systemu XWEB 

 

 

• Informacje na temat zalogowanego użytkownika  

• Stan blokady dla użytkowników nie będących administratorami:  blokada aktywna;  blokada 
nieaktywna. 

Kliknij ikonę kłódki, aby włączyć lub wyłączyć blokadę: pojawi się okno dialogowe, aby potwierdzić 
operację. Gdy system jest zablokowany na stronie logowania pojawia się odpowiedni symbol. 

• Stan rejestracji:  aktywna;   nieaktywna. 

• Stan alarmów. Co najmniej jeden alarm powoduje aktywację ikony   

 
Pozostałe strony mogą być dostępne z poziomu paska nawigacyjnego, klikając na ikony: 
 

•  Przegląd 

•  Widok urządzenia 

•  Wykres 

•  Parametry 

•  Rejestr alarmów  

 
Okna Pulpit i Menu mogą być dostępne za pośrednictwem kliknięcia na ikony znajdujące się w dolnych 
prawym rogu strony. 
Na stronach dedykowanych dla komputerów stacjonarnych, nawigacja odbywa się poprzez okno, z której 
użytkownik może wybrać żądany pulpit. 
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Alternatywnie, możliwa jest  zmiana pulpitu za pomocą skrótów klawiszowych:  
 

ALT-H (Przegląd) 

ALT-W (Widok urządzenia) 

ALT-G (Wykres) 

ALT-P (Parametry) 

ALT-A (Rejestry alarmów) 

ALT-L (Rejestry systemu) 

 
W przypadku paska Menu, zakładki są podzielone na trzy grupy „USTAWIENIA SYSTEMU XWEB”, 
„NARZĘDZIA” i „REJESTRACJA”. 
 

 
 
Użytkownik może uzyskać dostęp do żądanej zakładki, klikając na nazwę.
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5 USTAWIENIA SYSTEMU XWEB 
 

5.1 WSTĘP 

XWEB EVO wymaga, aby sterowniki były podłączone za pośrednictwem interfejsu ModBUS. Upewnij się, że: 
1. Sieć sterowników jest odpowiednio połączona ze zwróceniem szczególnej uwagi na konfigurację 

adresów urządzeń, aby uniknąć ich powielania. 

2. Wszystkie sterowniki są prawidłowo zasilane. Stwórz listę wszystkich połączonych sterowników. 
Następnie porównaj tę listę z liczbą urządzeń wykrytych za pomocą procedury automatycznego 
wyszukiwania. 

XWEB EVO pozwala na zarządzanie różnymi liniami sieci urządzeń, w których można wykorzystać różne 
rodzaje połączeń fizycznych i konfiguracjach do komunikacji. Należy uzyskać dokumentację sieci. 
 
 
5.2 USTAWIENIA UŻYTKOWNIKÓW 

 Zakładka „Ustawienia użytkownika” pozwala na dodawanie, usuwanie i edytowanie użytkowników w 
XWEB EVO. Jest ujednolicona lista dla wszystkich operacji dotyczących użytkowników. Użytkownicy mogą 
być ustawieni jako ci, którzy mają dostęp do interfejsu WWW i/lub są skonfigurowani jako odbiorcy 
powiadomień alarmowych. 
Po pierwszym uruchomieniu XWEB, system będzie skonfigurowany tylko z jednym użytkownikiem: Admin, 
który gwarantuje pełny dostęp do interfejsu WWW w języku angielskim. Użytkownik ten należy do profilu 
„superadmin”. 
Osoba z prawem dostępu do Admina może: 
 

• Pulpit i parametry dostępu użytkownika/profilu 

Uprawnienia użytkownika pozwalają na wykonywanie szeregu operacji. 
 
Dostęp do pulpitów oraz pulpit główny, do którego wchodzi się bezpośrednio po logowaniu jest 
skonfigurowany w sekcji „Pulpity”. 
 

• Wyświetlić/modyfikować prawa dostępu innych użytkowników 

  

Kliknięcie na liście użytkowników aktualizuje sekcję na prawej stronie ekranu z zakładkami „Dane 
użytkownika”, „Uprawnienia użytkowników” i „Desktops” (Pulpity). Aby zastosować zmiany do tych sekcji, 
naciśnij przycisk „Zapisz” w sekcji „Użytkownicy” po lewej stronie. Aby usunąć użytkowników, wybierz 
użytkownika i naciśnij „Usuń”.  
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Uwaga: nie ma możliwości, aby usunąć profil użytkownika „superadmin”;  

Uwaga: uprawnienia użytkownika mogą różnić się od tych, które ustawione są w profilu powiązanym z tym 
samym użytkownikiem. Nazwa profilu przypisywana jest do użytkownika, podczas tworzenia użytkownika. 

• Wyświetlić/modyfikować prawa profilu 

  
 
Kliknięcie na liście profili aktualizuje sekcję na prawej stronie ekranu. Włączając zakładkę do sekcji 
„Uprawnienia profilu”, możliwe jest przeglądanie i/lub modyfikowanie atrybutów profilu. W przypadku 
jakichkolwiek modyfikacji, należy je potwierdzić poprzez naciśnięcie „Zapisz” w sekcji „Profile” po lewej 
stronie. 
 

• Tworzyć/Usuwać użytkowników 

Kliknij na „Nowy” w sekcji „Użytkownicy”, aby dodać nowego użytkownika. 
 

  
 
Wprowadź obowiązkowe dane i naciśnij „Potwierdź”. Każdy użytkownik jest tworzony z wybranym profilem 
uprawnień. Parametry login/hasło są potrzebne do dostępu do panelu administratorskiego. Imię i nazwisko 
są określane na potrzeby książki użytkowników. 
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• Tworzyć/Usuwać profile 

Kliknij na „Nowy” w sekcji „Profile”, aby dodać profil. 

  
 
Nazwij profil i wybierz profil do dziedziczenia uprawnień: nowy profil będzie miał takie same prawa jak profil, 
z którego się dziedziczy. Aby usunąć profil z systemu, zaznacz go i naciśnij przycisk „Usuń” w sekcji 
„Profile”. Uwaga: profile superadmin/admin/użytkownik nie mogą być usunięte. 
 

5.3 USTAWIENIA URZĄDZEŃ 

 Konfiguracja sterowników pozwala na połączenie każdego podłączonego urządzenia z systemem. 
Dla każdego sterownika, system skonfiguruje i będzie wyświetlać jego atrybuty i funkcje. System będzie 
pokazać tylko atrybuty (kategorie, alarmy, wejścia, itp.), które są typowe dla tego modelu sterownika. Aby 
modyfikować parametry, rejestracja musi być wyłączona. Gdy rejestracja jest włączona, pojawi się 
komunikat o błędzie: 
 

 
 
Po wejściu w tryb konfiguracji, będzie można wykonać następujące operacje: 
 
A. ZNAJDOWANIE URZ ĄDZEŃ 

 
Funkcja pozwala na wyszukiwanie urządzeń Dixell sieci sterowników. Ta procedura zostanie automatycznie 
uruchomiona, gdy nie zostało skonfigurowane żadne urządzenie. Procedura ta może być również ręcznie 
uruchomiona, gdy narzędzia są już skonfigurowane, otwierając zakładkę „Znajdź urządzenia”. 
 

 
 

 
 
Aby przeprowadzić wyszukiwanie sterowników (zwane także „węzłami”)  
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1. Określ protokół 

• mbtcpip : przeszukiwanie sieci ModBUS po TCP/IP (dla sterowników iPro) 

• dixell485-icool : wyszukiwanie sterowników, zoptymalizowane po kątem sieci bezprzewodowych 
(dla sterowników w sieci bezprzewodowej z modułami iCOOLL) 

• dixell485 : wyszukiwanie sterowników, zoptymalizowane po kątem sieci przewodowych 

• mdb_ASCII : wyszukiwanie sterowników, z protokołem ModBUS-ASCII 

• mb485tcpip:  wyszukiwanie sterowników, w sieci RS485 podłączone do bramki TCP/IP 

2. Wybierz linię RS485 

Modele XWEB300/500EVO mogą obsługiwać tylko 1 linię RS485. XWEB3000/5000EVO pozwala na 
jednoczesną obsługę dwóch linii. Każda linia zawierać maksymalnie 247 adresów. 

3. Należy określić, czy system powinien przeprowadzić wyszukiwanie, sprawdzając czas ciszy. Włączenie 
tego parametru umożliwia zatrzymanie procedury wyszukiwania w przypadku, gdy zostaną wykryte 
szumy na linii. Jeśli masz wątpliwości, czy tę funkcję włączyć, należy ją wyłączyć. 

4. Określ zakres wykrywanych adresów Modbus. 

5. Naciśnij przycisk „Rozpocznij przeszukiwanie”, aby uruchomić operację. 

Wyniki wyszukiwania można wyświetlić w formie listy wykrytych urządzeń, które mogą być dodawane do 
konfiguracji sieci. 
Obecność biblioteki urządzenia w systemie jest wskazana w kolumnie „Biblioteka” z symbolem . Brakujące 
biblioteki muszą zostać zainstalowane, wtedy wyświetlony zostanie inny symbol. 
Nazwa urządzenia i grupa może być skonfigurowana, gdy zostanie wybrany wiersz (jak pokazano poniżej). 
 

 
 
Aby potwierdzić konfigurację urządzeń, zaznacz je i naciśnij przycisk „Zatwierdź”. 
Uwaga: w tym oknie nie jest możliwe zastąpienie konfiguracji sterowników już obecnych w konfiguracji. 
Jeżeli co najmniej jeden z wybranych adresów jest już obecny w „Sieć (lista urządzeń)”, otrzymasz 
komunikat o błędzie: 
 

 
 
Jeśli fizycznie zmieniono urządzenie, należy najpierw usunąć go z konfiguracji urządzeń, aby zastąpić go w 
konfiguracji systemu. 
 
B. DODAJ USUŃ URZĄDZENIA, USTAWIENIA RĘCZNE 
 
Powiązanie z konfiguracją sieci urządzeń, może być ręcznie dodawane do lub usuwane ze sterowników 
przez użytkownika. Aby to zrobić należy otworzyć kartę „Dodaj/Usuń urządzenie”. 
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Lista wszystkich bibliotek w systemie są wyświetlane w tym oknie.  

• Dodawanie urządzenia 

1. Wybierz z listy bibliotekę, którą chcesz użyć, przeciągnij i upuść na „Dodaj urządzenie”: 

 
 

2. Określ parametry konfiguracyjne urządzeń w sieci. 

 

 
 
Prawidłowe wykonanie procedury zaktualizuje lewą stronę ekranu z listą skonfigurowanych sterowników. 
 

• Usuwanie urządzenia 

1. Wybierz urządzenie, które chcesz usunąć z sieci, przeciągnij i upuść na „Usuń urządzenie”: 
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2. Potwierdź usunięcie  

 
C. KONFIGUROWANIE GRUP STEROWNIKÓW 
 
Użytkownik może przypisać sterowniki do grup w taki sposób, aby skonfigurować je według schematu 
funkcjonalnego lub fizycznego umiejscowienia w supermarkecie. Reprezentację grup można zobaczyć na 
pulpicie „Przegląd”. 
Otwórz zakładkę „Grupy”, aby skonfigurować grupy. 
 

 
 

• Dodawanie grupy  

1. Wciśnij przycisk „Dodaj grupę” (+) 

 
2. Dodaj nazwę grupy, np.: komory chłodnicze 

 
3. Wybierz urządzenia z listy po lewej stronie, które mają być dodane do grupy. SHIFT i CTRL można 

wykorzystać do wielokrotnego wyboru. 

 
3. Przeciągnij i upuść sterownik na wybraną grupę. Uwaga : aby dokładnie wykonać działanie 

zaznacz/podświetl sterownik przed przeciąganiem. 

 
Możliwe jest również przypisanie urządzenia do grup bezpośrednio za pomocą funkcji „Znajdź urządzenia”. 
D. USTAWIENIA URZĄDZEŃ 
 
Możliwa jest zmiana ustawień sterownika, po dodaniu go do konfiguracji sieci sterowników. Na przykład, 
nazwę zmiennej, jak również inne funkcje. Wybierz kartę „Ustawienia urządzenia”, aby uzyskać dostęp do tej 
funkcji. 
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• Nazwa 

• Opis 

• Główne próbkowanie (mm:ss) 

Czas rejestracji głównych danych do historii. Przedstawia próbkowanie po dwóch dniach od pobrania. 

• Limit czasu braku połączenia (mm:ss) 

Czas, po którym system wykrywa stan odłączenia urządzenia. 

• Włączenie urządzenia 

Nie:  włączając tą opcję, XWEB nie komunikuje się z urządzeniem, dlatego też żadna wartość nie jest 
wyświetlana. Ta opcja jest przydatna, gdy chcemy zrobić wstępną konfigurację urządzenia, ale nie chcemy 
by XWEB widział to urządzenie w sieci sterowników. 
 
Tak, nie rejestruj w trybie wył ączenia:  włączając tą opcję, XWEB komunikuje się z urządzeniem. W 
przypadku, gdy sterownik jest włączony, XWEB wyświetla jego dane w czasie rzeczywistym i zapisuje je w 
archiwum. W czasie, gdy sterownik jest wyłączony, żadne dane nie są rejestrowane. 
 
Tak, zaloguj w trybie wył ączenia : włączając tą opcję, XWEB komunikuje się z urządzeniem. W obu 
przypadkach, gdy urządzenie jest lub nie jest włączone, XWEB wyświetla dane w czasie rzeczywistym i 
zapisuje je w archiwum. Ta opcja jest przydatna wtedy, gdy sterownik jest wyłączony, ale chcemy mieć 
ciągły monitoring urządzenia chłodniczego. Nie wszystkie sterowniki pozwalają na tą funkcję. 

• Synchronizuj zegar z XWEB 

Włącz synchronizację z XWEB w celu synchronizacji zegarów sterowników. Ta opcja jest dostępna tylko dla 
urządzeń z RTC. Operacja aktualizacji jest wykonywana automatycznie i regularnie przez system. 
 
Tabela: 

• Dostosowanie opisów zmiennych i jednostek miary 

Wybierz zmienną, której opis chcesz zmienić. Ciąg znaków jest edytowalny w kolumnie „Nazwa domyślna” 
lub „Jednostka”. 

 
 

• Szybkie próbkowanie (tylko dla zmiennych cyfrowych). 

Ta funkcja pozwala na zachowanie progu próbkowania dla zaznaczonych zmiennych cyfrowych, nawet 
poniżej głównego próbkowania, dla zachowania szczegółowych danych zmiennej przez czas powyżej dwóch 
dni. Aby włączyć tą funkcję, zaznacz zmienną. Uwaga: aktywowanie tej funkcji może drastycznie zmniejszyć 
ogólną pamięć w XWEB. Włącz tą funkcję tylko na krótkie okresy czasu, np.: kilka dni. 

• Wyświetlanie zmiennej na stronie „Widok urządzenia”. 

Zmienna jest wyświetlana na stronie Widok urządzenia jeśli pole odpowiadające tej samej zmiennej jest 
włączone. Domyślnie wyświetlanie każdej zmiennej jest włączone. 

• Wyświetlanie zmiennej w powiadomieniu 

Zmienna jest umieszczona w powiadomieniu, w tabeli stanu urządzenia. Jak widać na poniższym zrzucie 
ekranu, zmienna jest wyświetlana w wierszu 4 w tabeli. Wszystkie dane w tabeli są względne tym, które są 
wyświetlane podczas wysyłania powiadomienia. 
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• Wyświetlanie zmiennej na wykresie  

Zmienna jest umieszona w powiadomieniu, na wykresie stanu urządzenia. Jak widać na poniższym zrzucie 
ekranu, zmienna jest wyświetlana w wierszu 4 na wykresie.  

 

 
 

• Klonowanie konfiguracji sterownika 

XWEB EVO umożliwia klonowanie konfiguracji urządzenia w celu zmniejszenia liczby operacji na 
sterownikach. Aby to zrobić, należy wybrać źródło i kliknąć na „Klonuj ustawienia”. 
 

 
 
Z menu rozwijanego wybierz: 
- „Wszystko”: odnosi się wyłącznie do kompatybilnych urządzeń. Wybierz w celu uzyskania kopii 

wszystkich parametrów urządzenia. 

- „Ustawienia ogólne”: zastosowanie do wszystkich urządzeń. Aby otrzymać kopię tylko ogólnych 
ustawień (np.: próbkowanie), które mogą być wykrywane na sterowniku docelowym. 
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Wybierz urządzenia, do którego chcesz zastosować kopię parametrów konfiguracyjnych w sieci, a następnie 
kliknij przycisk Klonuj. 
 
Zaawansowana konfiguracja urz ądzenia 
 
Naciśnij przycisk „Tryb zaawansowany”, aby uzyskać dostęp do zaawansowanej konfiguracji parametrów. 
 

  
 
Użytkownik może zmodyfikować opis zmiennej urządzenia oraz skonfigurować: 
- Próbkowanie: określony czas rejestrowania danych. Jeśli jest ustawiony na 00:00, to interwał jest 

zgodny z globalnymi ustawieniami („Główne próbkowanie”). Domyślnie parametr ten jest ustawiony na 
„00:00”. Parametr ten odnosi się do odczytu do wszystkich dostępnych danych, a nie do sterowania. 

- Zapisz: włączenie rejestrowania danych zmiennej. Jeśli ta opcja jest wyłączona, zmienna jest 
wyświetlana na stronie „Widok urządzenia” w czasie rzeczywistym, ale nie jest zapisana w historii. Ten 
parametr jest domyślnie włączony. Parametr ten odnosi się do wszystkich dostępnych danych do 
odczytu, a nie do sterowania. 

- Częstotliwość odczytu: parametr ten określa działanie cyklu odpytywania sterowników. Zmniejszenie 
usprawnia komunikacje, obniżając ilość odczytów i zapisów. Wybierz „Każdy X”, aby włączyć opcję, 
gdzie X jest opóźnieniem w cyklu odpytywania. Domyślnie parametr ten jest ustawiony na wyłączony lub 
Każdy 1 (zmienna zarządza cyklami odpytywania dla danych analogowych i cyfrowych). Dla poleceń 
występują dwie opcje Włączony/Wyłączony. 

- Nazwa kategorii alarmu: parametr ten łączy stan zmiennych i alarmy, jego kategorię alarmową z 
powiadomieniami, które będą zarządzane lokalnie lub zdalnie za pośrednictwem interfejsu użytkownika 
za pomocą e-mail/FAX/SMS/itp. Ten parametr odpowiada dokładnie temu, co użytkownik może zrobić w 

konfiguracji Menu�USTAWIENIA SYSTEMU�Ustawienia alarmów�Urządzenia ( )�Kategoria 

- Wykres domyślny: parametr określający widoczność zmiennej oraz jej kolor, który jest wykorzystywany 
do wyboru zmiennych do wykresu na stronie „Widok urządzenia”. 

Na przykład: 

 

Gdy użytkownik wejdzie do pulpitu „Widok urządzenia” danego sterownika, na wykresie pojawi się 
domyślnie wybrana zmienna oraz jej domyślny kolor. 
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Eksport szablonu 
 

  
 
Możliwe jest wyeksportowanie konfiguracji wstępnej. Wybierz opcję „Pobieranie przeglądarkowe”, aby 
pobrać plik na komputer lub „Dysk systemu” aby zapisać konfigurację na dysk XWEB EVO. 
 
Ustawienia komunikacji 

  
 
Pozwala użytkownikowi (domyślnie tylko administratorowi) na zmianę konfiguracji adresów Modbus, w 
trakcie działania w sieci sterowników. Zmiana adresów Modbus sieci za pomocą tej funkcji zachowuje dane 
historyczne sterowników. Funkcja nie wpływa na konfigurację adresu Modbus w sterowniku. 
 
To samo okno pozwala dostosować konfigurację adresu Modbus tak, że XWEB może być używany do 
szeregowej komunikacji ze sterownikami innych firm. Aby połączyć sterowniki innych firm z XWEB, należy 
stworzyć bibliotekę. 
 

  
 
Zastosowanie ustawie ń 
 

 
Przycisk „Zatwierdź” służy do zastosowania zmian w konfiguracji. Zaleca się kliknięcie przycisku „Zatwierdź” 
do nawet najmniejszych zmian. 
 
E. KONFIGURACJA SZBLONU URZ ĄDZENIA 
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Konfiguracja wstępna może być importowana do galerii szablonów. Naciśnij „+”, aby dodać urządzenie. 
  
Urządzenia mogą być także dodawane za pomocą przycisku „Dodaj/Usuń urządzenia” jak pokazano na 
obrazku poniżej (przeciągnij i upuść): 
 

  
 

5.4 USTAWIENIA SYSTEMU 

 System XWEB jest skonfigurowany za pośrednictwem kreatora początkowego, opisanego w 
poprzednim dziale. Jednakże, ustawienia systemu mogą zostać zmodyfikowane za pośrednictwem dostępu 
do Menu�USTAWIENIA SYSTEMU XWEB�Ustawienia systemu. 
 
5.5 USTAWIENIA KALENDARZA 

  
 
Dostęp do tej funkcji pozwala na zarządzanie kalendarzem, który może być wykorzystywany przez system.  
 
Użytkownik musi wpisać nazwę zdarzenia oraz określić występowanie: 
 - Tygodniowe: należy zaznaczyć wybrane dni tygodnia 
 - Jednorazowe: należy wpisać datę rozpoczęcia i zakończenia oraz dodatkowo można zaznaczyć 
„Corocznie” oznaczające powtarzanie zdarzenia co roku. 
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Dla wybranego kalendarza, użytkownik dodaje okresy zdarzeń klikając na kalendarz lub na przycisk „Dodaj 
nowe wydarzenie”. 
 

 
 
 
5.6 MENADŻER LIST 

 Za pomocą tego narzędzia można globalnie zarządzać listami do szybkiej i wydajnej konfiguracji 
systemu. Lista oznacza listę zmiennych i/lub poleceń do wykorzystania w różnych funkcjach systemu  
XWEB. Na przykład listę poleceń można stosować w harmonogramie ustawiając czas wysłania poleceń. 
 
Kliknięcie na ikonę „Menadżer list” otworzy następujące okno 
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Każda pokazana lista jest identyfikowana przez ID (unikalny numer listy używanych do identyfikacji w 
przypadku połączenia telefonicznego z DIXELL) i etykietę, która opisuje listę.  
 

 
 
Kliknięcie na nazwę listy otwiera okno, które pozwala edytować szczegóły. Każde okno szczegółów jest 
określone w wierszach poniżej, zgodnie z typem listy. 

5.6.1 LISTY OGÓLNE 

„Listy ogólne” są podstawą wykorzystywaną do tworzenia „List do raportów HACCP” i „List do wykresów”.  
 

 
 
Edycja szczegółów okna: 

 
 
Wpisz etykietę listy oraz wybierz zmienne (bez poleceń). 
 
Okno do wyboru zmiennych jest takie same jak w Listach do raportów HACCP.  



 

XWEB EVO PL r4.2.1 2017.07.04.docx XWEB EVO 35/107 

 
 

 
Zauważ, że użytkownik do wyboru zmiennych może skorzystać z filtra tekstu (1.) oraz skrótów do 
odznaczenia/zaznaczenia wszystkich zmiennych i do klonowania (2). Zmienne są prezentowane 
użytkownikowi przy użyciu różnych kolorów, które identyfikują różne typy; w szczególności: Niebieski = 
analogi/nastawy; Zielony = stany; Pomarańczowy = alarm; Białe = wejścia i wyjścia cyfrowe 

5.6.2 LISTY DO RAPORTÓW HACCP 

 
 
Lista do raportów HACCP może być stosowana w: 
 
a. Okienko „Drukuj raport HACCP” na stronie głównej (pulpit „Przegląd”);  
b. Harmonogram (drukowanie i eksport wydarzeń) 
 
Poniższe zdjęcie przedstawia sposób użycia „Listy ogólnej” w „Listach do raportów HACCP”. 
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Raport standardowy wartości z danego okresu czasu: 

• dla okresu 24 godzin wyświetlane są dane co 4 godziny: 
• dla okresu 12 godzin wyświetlane są dane co 2 godziny: 

 

 
 
Raport rozszerzony – tutaj ustala się próbkowanie danych (np.: 15 minut) 

 

5.6.3 LISTY DO RAPORTÓW JAKO ŚĆ ŻYWNOŚCI 

 
Lista do raportów jakości żywności może być stosowana w: 
 
a. Okienko „Drukuj raport HACCP” na stronie głównej (pulpit „Przegląd”);  
b. Harmonogram (drukowanie i eksport wydarzeń) 
 
Poprzez użycie listy raportów jakości żywności możliwe jest utworzenie tabeli temperatur z wszystkich 
skonfigurowanych sterowników dla całego dnia. Wartości mogą przyjmować różne kolory w celu 
zidentyfikowania istotnego odchylenia pomiędzy temperaturą, a wartością zadaną. 
 
Podczas konfiguracji raportu użytkownik musi zaznaczyć dla każdego sterownika: 
• Temperaturę i zmienne wartości zadanej 
• Progi ostrzegawcze, czy nastała wysoka lub niska temperatura 
• Czas po odszranianiu 
Przy odszranianiu i po odszranianiu wartość temperatury jest przedstawiana w raporcie za pomocą ikony

. 
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XWEB EVO PL r4.2.1 2017.07.04.docx XWEB EVO 38/107 

5.6.4 LISTY DO POLECEŃ GLOBALNYCH 

Lista do poleceń globalnych może być stosowana w:  
 
a. Okienko „Polecenia globalne” na stronie głównej (pulpit „Przegląd”); 
b. Harmonogram (zdarzenie poleceń) 
 
Funkcja umożliwia wybranie 1 lub więcej poleceń: 
 

 

5.6.5 LISTY DO WYKRESÓW 

 

 

 
Poniższe zdjęcie przedstawia sposób użycia „Listy ogólnej” w „Listach do wykresów”. 
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Lista do wykresów może być stosowana tylko do tworzenia wykresów. 

 

5.7 USTAWIENIA ALARMÓW 

 Konfiguracja alarmów jest dostępna w Menu�USTAWIENIA SYSTEMU XWEB�Ustawienia 
alarmów. Dostęp do strony pozwala na dostosowanie kategorii alarmowych oraz parametrów 
powiadamiania: XWEB EVO wykorzystuje te informacje do wykrywania alarmów sterowników i 
powiadamiania o ich statusie użytkowników z książki. 
 

• Zasada działania 

XWEB EVO wykrywa obecność alarmu sterownika z danej kategorii alarmowej. Po wykryciu alarmu 
urządzenia, po pewnym okresie czasu, system potwierdza alarm (patrz parametr opóźnienia w „Edytuj 
kategorię”). Po potwierdzeniu alarmu, użytkownicy pierwszego poziomu są powiadamiani. Jeśli alarm nie 
ustępuje, inne powiadomienia mogą być wysyłane do tych samych odbiorców (patrz „Czas do ponownego 
wysłania” w „Edytuj poziom”). Jeśli alarm utrzymuje się powyżej maksymalnie dozwolonego okresu czasu 
tego poziomu (patrz „Czas zmiany poziomu” w „Edytuj poziom”), poziom ulega zmianie i następuje wysyłanie 
kolejnych powiadomień do odbiorców kolejnego poziomu. Dezaktywacja alarmu jest również ogłaszana: 
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istnieje wiele parametrów, które mogą być wykorzystane w celu dostosowania powiadomienia zgodnie z 
własnymi wymaganiami; będą one indywidualnie opisane na następnych stronach tej instrukcji. 

 

Powyżej przedstawiono przykład powiadomienia alarmowego w pliku PDF, jako załącznik w e-mailu. 

• Lista sterowników  

Lista skonfigurowanych sterowników występuje z lewej strony ekranu. Kliknięcie na lupę - jak pokazano 
poniżej - wybiera zakładkę „Ustawienia kategorii”, która dodatkowo wyświetla listę wszystkich zmiennych 
skonfigurowanych jako alarmy. 

  

 

Z lewej strony okna znajdują się przyciski: 

1. „Klonuj ustawienia konfiguracji alarmów” do kopiowania ustawień pomiędzy sterownikami. 

2. „Zapisz konfigurację” do zatwierdzania zmian. Uwaga : operację zapisu należy przeprowadzić za 
każdym razem, gdy karta jest zmieniana, w przeciwnym razie wszelkie zmiany zostaną utracone. 
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Po prawej stronie okna znajdują się cztery różne zakładki identyfikujące niżej opisane parametry 
konfiguracyjne. 

• Przegl ąd konfiguracji  

To okno umożliwia użytkownikowi na sprawdzenie konfiguracji alarmów z określonych raportów. Wybierz filtr 
identyfikujący raport i naciśnij przycisk „Zastosuj filtr”. 

- Lista alarmów urządzeń, niezwiązanych z jakimikolwiek kategoriami alarmowymi 

 

- Lista alarmów dla wybranego użytkownika 

 

- Pełna konfiguracja 
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• Ustawienia kategorii 

Kategoria alarmowa jest listą typów alarmów, zgrupowane z punktu widzenia wykrywania alarmów i ich 
notyfikacji. 

Otwórz zakładkę, aby wyświetlić kategorie alarmowe.  

- Nacisnąć przycisk „+”, aby dodać nową kategorię.  

- Zmodyfikuj kategorię, naciskając  

- Usuń kategorię, naciskając  

- Wyświetl typy alarmów skonfigurowanych dla danej kategorii, naciskając  

Na przykład, możliwe jest utworzenie kategorii o nazwie „Alarmy temperaturowe” lub „Alarmy ciśnienia” i 
skojarzyć wszystkie alarmy tego typu w powyższych kategoriach alarmowych. 

 

Parametry kategorii: 

- Nazwa kategorii : identyfikuje kategorię; 

- Opóźnienie : okres od czasu kiedy wykryto alarm w sieci sterowników do czasu, kiedy alarm jest uznany 
za pewny: jeśli alarm został zakończony zanim skończy się czas opóźnienia, źródło alarmu jest 
ignorowane. Parametr ten jest przydatny do stanu „otwartych drzwi”, który pochodzi od wejścia 
cyfrowego: zmienna nie jest alarmem, ale XWEB EVO może uznać za alarm i z pewnym opóźnieniem o 
nim informować. 

- Opóźnienie wysłania informacji z XWEB o resecie alarmu:  system wysyła powiadomienie, gdy alarm 
zostanie skasowany. Jednakże, przed wysłaniem skumulowanego powiadomienia, system czeka na 
skasowanie innych alarmów przez okres wskazany w tym parametrze. To zmniejsza ilość powiadomień, 
co jest dobrym zabiegiem, gdy linia komunikacji jest wolna (np. linia faksu). Parametr ten działa 
podobnie do „Czas zbierania” w parametrach powiadomień alarmowych – „Ustawienia poziomu”, ale w 
przypadku kategorii alarmowych, czas jest podzielony między wszystkie „Ustawienia poziomu 
alarmowych”; 

Ponadto po prawej stronie okna znajduje się: 

- Ustawienie poziomu alarmowego : poziom powiadomień. Kolejność jest ważna: poziom, który powinien 
zostać poinformowany jako pierwszy to ten z najniższym numerem, który jest oznaczony jako Poziom 1. 
Wzrost poziomu powiadomień bazuje na ustawieniach Poziom 2 do 5. 

Oraz tabela: 

- Typy alarmów : lista wszystkich typów alarmów rozpoznawanych przez XWEB w skonfigurowanych 
sterownikach. Sam wybór typów alarmów nie zmienia konfiguracji kategorii alarmowej. Jest to jedynie 
przygotowanie do powiązania alarmów sterowników z kategorią. Przykład: mając stworzoną kategorię 
alarmów „Wysoka temperatura”, zaznacz i przeciągnij wybrane sterowniki z listy po lewej strony, a 
następnie upuść na kategorię alarmową. W ten sposób powiążesz alarmy wysokiej temperatury 
wszystkich wybranych urządzeń z tą kategorią. 



 

XWEB EVO PL r4.2.1 2017.07.04.docx XWEB EVO 43/107 

 
• Ustawienia poziomu 

Parametry powiadamiania o stanie alarmu określają poziom powiadomień. Każdy poziom zawiera 
użytkowników, którzy otrzymują powiadomienia alarmowe. 

 

- Nacisnąć przycisk „+”, aby dodać nowy poziom 

- Zmodyfikuj parametry poziomu, naciskając   

- Usuń poziomy, naciskając   

Niektóre alarmy powinny być przypisane do każdego Poziomu: 

XWEB300D: 
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XWEB500: 

  

XWEB500D:  

 

XWEB5000: 
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- Nazwa poziomu : identyfikuje poziom powiadomień 

- Powiadom o rozpocz ęciu alarmu : włączone oznacza wysyłanie powiadomień o nowych alarmach 

- Powiadom o zatrzymaniu alarmu : włączone oznacza wysyłanie powiadomień o zakończeniu alarmu 

- Wyślij pojedyncze powiadomienie : aktywowanie tego parametru unieważnia „Czas zbierania”. Jeśli 
system wykryje dwa alarmy jednocześnie, użytkownicy otrzymają dwa oddzielne powiadomienia. 

- Czas zbierania : czas, w którym system czeka na wykrycie nowych alarmów do wysłanie zgłoszenia 
skumulowanego 

- Czas do ponownego wysłania : odstęp czasu pomiędzy powiadomieniami o utrzymującym się alarmie. 
Przykładowo, jeśli wiadomość o nowym alarmie zostaje zignorowana lub utracona, system wyśle 
ponownie te same powiadomienie po wskazanym czasie. Parametr ten jest kluczowy do zmiany 
poziomu powiadomienia: jeśli wartość tego parametru wynosi 0, to po pierwszym zgłoszeniu poziom 
zwiększa się. 

- Czas zmiany poziomu: po tym czasie poziom powiadomi eń zwiększa si ę 

- Aktywacja usługi : 

1. AUX: zgłoszenie alarmu następuje za pośrednictwem lokalnego przekaźnika w XWEB EVO. 
Parametry konfiguracyjne tego przekaźnika są dostępne na stronie „Menu�USTAWIENIA 
SYSTEMU XWEB�Ustawienia systemu� Wyjścia AUX i wejścia cyfrowe”. 

2. DRUKARKA (TYLKO DLA XWEB3000/5000) : zgłoszenie alarmu następuje za pomocą lokalnej 
drukarki fizycznie podłączonej/skonfigurowanej do XWEB EVO. Parametry konfiguracyjne 
drukarki są dostępne na stronie „Menu�USTAWIENIA SYSTEMU XWEB�Ustawienia 
systemu� Drukarki” 

3. XCENTER: zgłoszenie alarmu zostanie wysłane do systemu Dixell XCenter. Skonfiguruj system 
poprzez dostęp do strony „Menu�USTAWIENIA SYSTEMU XWEB�Ustawienia systemu� 
XCenter” 

4. RAUX: zgłoszenie alarmu następuje za pomocą zdalnego przekaźnika fizycznie obecnych w 
module XJR40D podłączonego do sieci Modbus. Parametry przekaźnika tego modułu są 
dostępne na stronie „Menu�USTAWIENIA SYSTEMU XWEB�Ustawienia systemu� Wyjścia 
AUX i wejścia cyfrowe” 

5. FAX (TYLKO DLA XWEB3000/5000) : zgłoszenie alarmu odbywa się za pomocą faksu 
przesyłanego przez linię telefoniczną 

6. FAX OCR (TYLKO DLA XWEB3000/5000) : zgłoszenie alarmu odbywa się za pomocą faksu 
przesyłanego przez linię telefoniczną, w stałej szerokości formatu czcionki, a zatem 
automatycznie segmentowanego  

7. e-mail: zgłoszenie alarmu odbywa się za pomocą wiadomości e-mail, co zostało przedstawione 
poniżej: 

 
Część HTML jest formatowana przez przeglądarkę. Tekst jest lepiej przystosowany do 
automatycznego analizatora i jest następujący. 

 
Content-Type: text/plain; charset=„UTF-8” 
Content-Transfer-Encoding: 8bit 
 
Alarm Report: XWEBEVO Xweb EVO system name|XWEB EVO  system description 
START|18/10/2013 17:26|RS1-007 New_XR170Cxxxxx|Low Value Pb1 
 
 
Tekst jest wspólny dla wszystkich innych formatów pocztowy elektronicznej. 
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8. e-mail ze zdjęciem (TYLKO DLA XWEB3000/5000) : zgłoszenie alarmu odbywa się poprzez 
wysłanie wiadomości e-mail z załączonym plikiem PDF. 

9. e-mail z załącznikiem: zgłoszenie alarmu odbywa się poprzez wysłanie wiadomości e-mail z 
załączonym plikiem PDF. 

10. SMS: zgłoszenie alarmu odbywa się poprzez wysłanie wiadomości SMS.  

- Nagłówek Email/Fax : własny tekst umieszczany w polu tematu wiadomości e-mail i faksów. 

- Kalendarz : filtrowanie zgłoszeń alarmowych według kalendarza; kalendarz wskazuje okres, w którym 
wiadomości zgłoszenia nie zostaje wysłane:

Kalendarz jest ustawiany w „Menu�USTAWIENIA SYSTEMU XWEB�Narzędzia” . 

 
Wszystkie formaty e-mail mogą być analizowane przez automatyczne roboty badające rozdział „text/ plain”. 
Poniżej znajduje się przykład alarmowej wiadomości e-mail: 
 

 
 

• Alarmy systemu 

 

Włącz alarmy systemowe, które muszą być w powiadomieniach, np.: za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. 
Po wybraniu opcji „e-mail” + „e-mail info”, wybierzesz rozszerzony format e-mail przedstawiony na obrazku 
poniżej. Wiadomość e-mail na kliencie pocztowym Outlook 2007: 



 

XWEB EVO PL r4.2.1 2017.07.04.docx XWEB EVO 47/107 

 
Ten sam adres e-mail w formacie tekstowym może być podzielony, a najbardziej istotne informacje 
podświetlone na żółto : 
Date: Tue, 1 Oct 2013 15:38:58 +0000 
To: <xyz> 
From: Xweb EVO system name <example@domain.com> 
Subject: Caution: Cpu HT / Stp 
MIME-Version: 1.0 
Content-Type: multipart/alternative; boundary=„---- -----EVO40DFF36D5A44ECBC” 
Return-Path: example@domain.com 
X-OriginalArrivalTime: 01 Oct 2013 15:38:57.0073 (U TC) FILETIME=[5774E210:01CEBEBC] 
 
-----------EVO40DFF36D5A44ECBC 
Content-Type: text/plain; charset=„utf8” 
Content-Transfer-Encoding: 8bit 
 
IP:10.100.81.208 
GATEWAY:10.100.81.1 
EXTERNAL-IP:10.100.81.208 
DNS1:10.100.80.20 
DNS2: 
 
-----------EVO40DFF36D5A44ECBC 
 

 
Skróty opisów błędów 
Acq OFF        Rejestracja jest zatrzymana  
Cpu HT         Wysoka temperatura procesora  
Ist LS         Alarm pełnego dysku historii  
Log LS         Alarm pełnego dysku rejestrów  
Tmp LS         Alarm pełnego dysku plików tymczasowych.  
Eml            Alarm bł ędu wysyłania email  
Fax            Alarm bł ędu wysyłania faksu  
Sms            Alarm bł ędu wysyłania SMS  
Prn            Alarm bł ędu drukowania  
Trap           Bł ąd wysyłania alarmu do XCenter  
Di1            Alarm stanu wyj ścia cyfrowego 1  
Di2            Alarm stanu wyj ścia cyfrowego 2  
BlackOut       Alarm po przerwie w dostawie pr ądu  
Stp            Bł ąd konfiguracji systemu.  
 
Inne informacje 
 
IP:             => Adres IP  
GATEWAY:        => Adres bramki  
EXTERNAL-IP:    => (pokrywa si ę z adresem IP)  
DNS1:           => Pierwszy DNS  
DNS2:           => Drugi DNS  
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5.8 AKTUALIZACJA SYSTEMU 

 Wejdź do „Menu�USTAWIENIA SYSTEMU XWEB�Aktualizacja systemu” aby uzyskać dostęp do 
panelu aktualizacji. To okno wyświetla wszystkie już zainstalowane aktualizacje i umożliwia sprawdzenie, 
czy istnieją nowsze wersje oprogramowania. 
W zależności od konfiguracji systemu, istnieją trzy sposoby instalowania nowych aktualizacji: 

• Repozytorium. W przypadku zdalnej instalacji za pośrednictwem połączenia internetowego z 
serwerów Dixell. Jak skonfigurowano w sekcji „Menu�USTAWIENIA SYSTEMU 
XWEB�Ustawienia systemu� Aktualizacje”. 

• USB. Dla lokalnej instalacji patch’a poprzez pendrive USB. 

• Wyślij. W przypadku zdalnej instalacji z przesyłaniem pliku aktualizacji z przeglądarki internetowej  

5.9 TRYB EDYCJI PODKŁADU (TYLKO DLA MODELI 500D/500 /3000/5000) 

 Wejdź do „Menu�USTAWIENIA SYSTEMU XWEB�Tryb ustawień podkładu”, aby stworzyć 
niestandardowy pulpit z widżetami.  

 
 
Użytkownik wypełnia pulpit widżetami poprzez przeciąganie ich na podkład z palety dostępnej poprzez 
naciśnięcie „Menu”. Procedura wymaga, aby użytkownik przytrzymując lewy klawisz myszy nad wybranym 
widżetem, np.: obrazem, przeciągnął go do obszaru roboczego i upuścił go wybranym miejscu. 
 
Gdy widżet jest już na swoim miejscu, zmień wymiary i konfigurację, poprzez naciśnięcie przycisku „Klucz”. 
 

 
 
Strona, która określa parametry obiektu jest inna dla każdego typu widżetu. 
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Obsługiwane są następujące widżety: 
 

 
 

  

Urządzenie Pogoda Wykres kołowy Mały widok urządzenia 

 

 

 
 

Zdjęcie Termometr Wskaźnik Polecenie globalne 

 

 

 
Prostokąt Wejście cyfrowe Obrazek 

 
5.10 PONOWNE URUCHOMIENIE 

 Wejdź do „Menu�USTAWIENIA SYSTEMU XWEB�Ponowne uruchomienie”, aby ponownie 
uruchomić oprogramowanie urządzenia. Ponowne uruchomienie jest przeznaczone tylko dla 
wykwalifikowanego personelu. 
 
5.11 ZAMYKANIE (TYLKO DLA MODELI XWEB3000/5000) 

 Wejdź do „Menu�USTAWIENIA SYSTEMU XWEB�Wyłączenie” aby wyłączyć urządzenie. 
Wyłączenie jest przeznaczone tylko dla wykwalifikowanego personelu. !!Uwaga !! Operacja ta jest 
nieodwracalna, więc gdy urządzenie zostało wyłączone, nie włączy się ponownie, dopóki urządzenie jest 
zasilane lub przycisk włączenia jest wciśnięty. Zaleca się nie używanie tej operacji użytkownikom 
uzyskujących dostęp do systemu zdalnie.  
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6 MENU NARZĘDZIA 

XWEB EVO pozwala na wykorzystanie różnych narzędzi do zarządzania skonfigurowanymi urządzeniami. 
Aby uzyskać dostęp do tych narzędzi, otwórz Menu i wybierz NARZĘDZIA, jak pokazano poniżej. 
 

 
 

6.1 KOPIA ZAPASOWA/PRZYWRACANIE 

 Procedura ta pozwala na zapisanie danych systemowych i/lub przywrócenie ich w razie 
potrzeby. Możliwe jest utworzenie kopii zapasowej w pamięci XWEB lub na dysku twardym komputera 
użytkownika, jak i na urządzeniach magazynujących podłączonych za pośrednictwem USB.  
 
Uwaga: urządzenia USB służące do przywracania i tworzenia kopii zapasowej, muszą być włożone do portu 
USB przed rozpoczęciem takich procedur i odłączone, gdy zostaną one zakończone.  
 
Procedura przywracania nadpisuje dane zapisane w XWEB. Oznacza to, że przywrócenie stanu XWEB do 
dnia, kiedy została wykonana kopia zapasowa.  
 
Po kliknięciu na ikonę, użytkownik musi wybrać, jaki rodzaj pracy ma być wykonany: 

 
 
Procedura kopii zapasowej i odzyskiwania może być uruchamiana na części danych XWEB, takich jak: 
- Konfiguracja systemu: podstawowa konfiguracja urządzenia XWEB EVO. 
- Konfiguracja działania: konfiguracja sterowników, alarmy, harmonogram, inne. 
- Rejestry systemowe i alarmowe. 
- Główne dane historyczne. 
Kopia zapasowa 

Procedura pozwala na zapisywanie danych wybranych w „Sekcje”, na urządzenie wybrane „Miejsce 
przeznaczenia”. 
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Najbardziej kompletna kopia zapasowa jest przeprowadzana przez zaznaczenie wszystkich elementów w 
„Sekcje”.  
 
Naciśnij „Rozpocznij tworzenie kopii zapasowej”, aby dokończyć operację. 
 
Odzyskiwanie 

Procedura ta pozwala na wgranie danych do pamięci XWEB, nadpisując starsze dane. 

 
 
Użytkownik musi wybrać „Źródło kopii zapasowej” do przywrócenia. 
- Dysk kopii zapasowej systemu: pozwala na przesyłanie kopii zapasowej, z wcześniej wykonanej kopii na 

dysku XWEB 
- Podłączona pamięć USB: umożliwia przesyłanie danych z urządzenia USB 
- Wyślij: pozwala na zdalne przesyłanie kopii zapasowej przez przeglądarkę. 
 
Po wybraniu źródła danych, wybierz dane, które mają być przywrócone w „Sekcje”.  
 
Naciśnij przycisk „Rozpocznij przywracanie”, aby dokończyć operację. 
 
6.2 TEST LINII KOMUNIKACYJNEJ STEROWNIKÓW 

 Kliknij w „Menu�NARZĘDZIA�Test linii komunikacyjnej urządzeń”, aby wejść do strony 
testowej sieci sterowników. 
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Dostęp do okna pokazuje tabelę statystyk dotyczących komunikacji ze skonfigurowanymi urządzeniami. 
Każde urządzenie zostało przedstawione w kolumnach: 
- Urządzenie: nazwa urządzenia 
- Powodzenie(%): wartość procentowa całkowitej skutecznej komunikacji. 
- Czas zwłoki(%): wartość procentowa błędów związanych z końcem czasu. Ten typ błędu występuje w 

przypadku wyłączonego sterownika lub gdy jest on nieosiągalny. 
- Wyjątek(%): wartość procentowa błędów wyjątku. Ten typ błędu występuje w przypadku, gdy sterownik 

jest osiągalny, ale istnieją rozbieżności pomiędzy konfiguracją jego parametrów i pokazaną na XWEB 
EVO. 

- Błąd CRC(%): wartość procentowa błędów w cyklicznym kodzie nadmiarowym. Ten typ błędu występuje 
w przypadku, gdy sterownik jest osiągalny, ale istnieją problem z siecią, np.: interferencja. 

- Overrun(%):wartość procentowa błędów nieoczekiwanych w przesyle pakietów danych. Ten typ błędu 
występuje w przypadku, gdy sterownik jest osiągalny, ale istnieją problem z siecią, np.: interferencja. 

- Brak odpowiedzi(%): wartość procentowa innych wykrytych błędów, różne o tych, które są 
przedstawione poprzednich podpunktach, np.: równość lub inne błędy 

 
Tabela umożliwia sortowanie według kolumn. Wskazane jest, aby nacisnąć „Powodzenie (%)”, dla łatwiejszej 
identyfikacji adresów najbardziej problematycznych urządzeń. 
Tabela nie jest automatycznie odświeżana, ale może być aktualizowana ręcznie przez naciśnięcie „Odśwież 
statystyki”. Statystyki można wyzerować za pomocą klawiszy „Wybrane” i „Wszystkie”. 
 
Identyfikacja błędów konfiguracyjnych urządzeń: 
Jeżeli test wykazuje błędy wyjątkowe, możliwe jest wykonanie dodatkowego testu dla konkretnego 
urządzenia, który wykazuje największe błędy. Poniższy przykład przedstawia identyfikację sterownika, z 
pewnym procentem błędów typu „Wyjątki (%)”, ale z żadnym inny rodzajem błędu komunikacji: 
 

 
 
Urządzenie zostało wybrane do wykonania testu. Wartość „Cykle testu” określa liczbę odczytów, które 
zostaną przeprowadzone dla każdej zmiennej sterownika. 
 

 
 
Po naciśnięciu przycisku „Rozpocznij test”, zostaje wyświetlona skonfigurowana zmienna, która nie 
odpowiada, np.: Pb3, która nie jest wyłączona w parametrach urządzenia. 
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6.3 PODGLĄD WIELU 

 Dostęp do tej opcji pozwala na monitorowanie ogólnego stanu systemu. Z rozwijanego menu 
w lewym górnym rogu użytkownik musi wybrać grupę urządzeń, których stan chce monitorować. 
 

 
 
Urządzenia w stanie alarmowym są podświetlone na czerwono. 
W tym oknie można również wysyłać polecenia do wybranych sterowników. Aby wybrać wystarczy kliknąć na 
ich obszarze i wybierz polecenie z zakładki „Polecenia” (prawy górny róg), gdy pojawi się strzałka po lewej 
stronie urządzenia, jak przedstawiono na obrazku poniżej. 

 
 
6.4 STATUS REJESTRU DANYCH 

 Dostęp do tej opcji pozwala na monitorowanie ilości danych przechowywanych w XWEB.  
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a. Stan pamięci: pamięć używana 
b. Pierwsze dane: data najstarszego rekordu w pamięci trwałej 
c. Ostatnie dane: data najnowszego rekordu w pamięci trwałej 
d. Przybliżony okres rejestracji: przybliżona data trwania rejestracji 
e. Przybliżony pozostały czas: przybliżona data skończenia się pamięci. Wyświetlanie może 

zmieniać się w czasie w zależności od zastosowania XWEB. Czas ten jest obliczany na 
podstawie całkowitej pamięci XWEB i pamięci zajętej. 

f. Czas rejestracji: czas próbkowania w sieci. 
 
6.5 HARMONOGRAM (TYLKO DLA MODELI XWEB500D/500/3000 /5000) 

 Za pomocą tego narzędzia, możliwe jest szybkie i skutecznie zarządzanie wysyłaniem 
powtarzających się poleceń do sterowników. Polecenia te, to np.: włączenie lub wyłączenie oświetlenia lub  
odszranianie. Wyświetlanie harmonogramu w formie  graficznej wspomaga zarządzanie pojedynczymi 
poleceniami. Aby uruchomić „Harmonogram” wejdź do  „Menu�NARZĘDZIA”, a następnie naciśnij przycisk 
„Harmonogram”. Pojawi się następujące okno: 
 

 

 
Pełny dzienny zakres (od 00:00 do 24:00) jest pokazany na osi OX. Każda godzina jest oznaczona pionową 
linią. 
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6.5.1 ZAPISYWANIE KONFIGURACJI 

Kliknij „Zapisz” w górnym prawym rogu, aby zapisać konfigurację. Uwaga, po zapisaniu nie jest już możliwe, 
przywrócenie poprzedniej wersji. 

6.5.2 DRUKOWANIE KONFIGURACJI HARMONOGRAMU 

Kliknij „Ustawienia�Ogólne�Drukuj”, aby rozpocząć drukowanie lokalne na przeglądarce internetowej. Na 
przykład: 

   
 

6.5.3 EKSPORT KONFIGURACJI HARMONOGRAMU 

Kliknij „Ustawienia�Ogólne�Eksport”, aby rozpocząć eksport  Harmonogramu do pliku .txt. Po wybraniu tej 
opcji, użytkownik zostanie poproszony, aby wskazać ścieżkę i nazwę pliku, który ma być zapisany. Zalecamy 
zapisanie pliku z rozszerzeniem .txt (na przykład „scheduler_xweb.txt”). 

 
 

6.5.4 WŁĄCZANIE HARMNOGARMU 

Dla bezwarunkowego włączenia Harmonogramu, kliknij „Ustawienia� Ustawienia stanu harmonogramu� 
Włączony”. 
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Aby całkowicie wyłączyć Harmonogram, kliknij „Ustawienia� Ustawienia stanu harmonogramu� 
Wyłączony”. 
 

 
 
Harmonogram można także włączać i wyłączać z wejścia cyfrowego. Logika aktywacji/dezaktywacji jest 
ustawiona poprzez zaznaczenie jednej z pozycji „Włącz harmonogram poprzez wejście cyfrowe X Y”, gdzie 
X oznacza 1. lub 2. wejście cyfrowe i Y oznacza otwarty/zamknięty. 

6.5.5 MODYFIKOWANIE ZDARZEŃ 

Po kliknięciu na zdarzenie otworzy się okno edycji zdarzenia. Można także usunąć 

zdarzenie  

6.5.6 WIADOMOŚCI O ZDARZENIACH SYSTEMOWYCH 

Aby wysyłać wiadomości systemowe, kliknij na  
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• Nazwa: wprowadź nazwę zdarzenia. 
• Czas: ustaw godzinę zdarzenia. 
• Symbol: wybierz symbol zdarzenia. 
• Kolor: wybierz kolor zdarzenia. 
• Włączony: zaznacz, aby włączyć zdarzenia. 
• Dodaj do wszystkich dni: zaznacz, aby dodać zdarzenie do wszystkich dni skonfigurowanych typów 

dni. 

Zdarzenia systemowe są wysyłane do odbiorców skonfigurowanych w Ustawienia� Zdarzenia systemowe. 

 

6.5.7 ZDARZEŃIA POLECEŃ DO STEROWNIKÓW  

Aby stworzyć „Zdarzenie polecenia”, kliknij .  

 

• Nazwa: wprowadź nazwę zdarzenia. 
• Czas: ustaw godzinę zdarzenia. 
• Symbol: wybierz symbol zdarzenia. 
• Kolor: wybierz kolor zdarzenia. 
• Włączony: zaznacz, aby włączyć zdarzenia. 
• Dodaj do wszystkich dni: zaznacz, aby dodać zdarzenie do wszystkich dni skonfigurowanych typów 

dni. 
• Listy poleceń globalnych: wybierz listę poleceń. 

Lista może zawierać polecenia do każdego sterownika i mogą być to różne polecenia. 

6.5.8 ZDARZENIA RAPORTU HACCP  

Aby stworzyć „Zdarzenie raportu HACCP”, kliknij .  
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• Nazwa: wprowadź nazwę zdarzenia. 
• Czas: ustaw godzinę zdarzenia. 
• Symbol: wybierz symbol zdarzenia. 
• Kolor: wybierz kolor zdarzenia. 
• Włączony: zaznacz, aby włączyć zdarzenia. 
• Dodaj do wszystkich dni: zaznacz, aby dodać zdarzenie do wszystkich dni skonfigurowanych typów 

dni. 
• Listy do raportów HACCP: wybierz listę zmiennych użytych do stworzenia raportu. 
• Drukarka: zaznacz, aby wydrukować raport HACCP. 
• FAX: zaznacz, aby wysłać faks z raportem HACCP. 
• e-mail: zaznacz, aby wysłać wiadomość z raportem HACCP; wybierz typ załącznika z listy Eksportuj 

załącznik; wybierz odbiorców wiadomości klikając przycisk „Wybierz odbiorców”. 

Zdarzenia raportów HACCP są zwykle używane jako automatyczne raporty HACCP. Każde zdarzenie 
odpowiada tworzeniu raportu i wysłania go do użytkowników w formie skonfigurowanej w systemie 
(drukarka, faks, e-mail). 

 

 

Raport tworzony jest na podstawie wybranych zmiennych; wybierz je pojedynczo lub z utworzonej wcześniej 
listy zmiennych. 

Istnieją dwa rodzaje utworzonego raportu: migawka lub z danych archiwalnych.  

Pierwszy, czyli migawka wykonuje „zdjęcie” stanu sterowników o określonej godzinie, jak przedstawiono na 
rysunku poniżej: 
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Drugi, czyli z danych archiwalnych pokazuje stan sterowników w wybranym okresie czasu.  

 

Wyróżniamy dwa typy prezentacji danych: 

- Standardowy: odnosi się do reprezentacji danych w postaci jednego wiersza dla jednej zmiennej. 
Wartości prezentowane są 6 razy, dlatego próbkowanie zależy od okresu czasu jaki jest brany pod 
uwagę do stworzenia raportu. 

 

 

- Rozszerzony: odnosi się do reprezentacji danych w postaci jednej kolumny dla jednej zmiennej. 
Próbkowanie zależy od ustawień (domyślnie jest 15 minut). 
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6.5.9 ZDARZENIA GENEROWANIA PLIKU EXCEL Z DANYMI HISTORYCZN YMI  

XWEB EVO jest w stanie stworzyć pliki Excel danych historycznych. Istnieje limit 48 godzin od pierwszego 
wystąpienia zdarzenia. 

 

• Nazwa: wprowadź nazwę zdarzenia. 
• Czas: ustaw godzinę zdarzenia. 
• Symbol: wybierz symbol zdarzenia. 
• Kolor: wybierz kolor zdarzenia. 
• Włączony: zaznacz, aby włączyć zdarzenia. 
• Dodaj do wszystkich dni: zaznacz, aby dodać zdarzenie do wszystkich dni skonfigurowanych typów 

dni. 
• Listy do raportów HACCP: wybierz listę zmiennych użytych do stworzenia raportu. 

Ustaw parametry serwera, na którym chcesz utworzyć plik Excela zawierający dane z raportu: 
• Adres serwera: adres musi być poprawnym IP. 
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• Port serwera: wybierz odpowiedni port serwera. 
• Protokół serwera: FTP/SFTP/SCP. 
• Ścieżka serwera: musi być prawidłową ścieżką, alfanumeryczną, oddzieloną „/” (np.: „mojaSciezka/ 

mojaPodsciezka „). Ścieżka, na którym chcesz utworzyć plik, musi istnieć. Jeśli ścieżka nie istnieje, 
XWEB utworzy ją, ale polecenie utworzenia katalogu musi być włączone na odbiorczym serwerze 
dla wybranego protokołu. 

• Nazwa: nazwa pliku musi być ciągiem alfanumerycznym 
• Użytkownik: wpisz nazwę użytkownika 
• Hasło: jest wymagane, aby połączyć się z serwerem odbierającym pliki Excel. Dla poprawnych 

ustawień adresu serwera, portu, itp., zalecamy kontakt z administratorem sieci.  
• Powtórz: wybierz wartość od 0 do 3. 

Po skonfigurowaniu, pliki Excel zostaną utworzone jako: <SCIEZKA>/<BRANCH>-<datetime>.XLS, jak na 
poniższym zrzucie ekranu. 
 

 
 
Formatowanie pliku jest takie, jak pokazano poniżej. Każdy arkusz Excel dedykowany jest do pojedynczego 
urządzenia. 
 

 

 

6.5.10 UŻYWANIE KALENARZA W HARMONOGRAMIE 

Domyślnie dla wszystkich dni kalendarzowych, system wykorzystuje dzień: „Domyślny dzień”. Podczas 
konfigurowania Harmonogramu po raz pierwszy, ten dzień jest zaproponowany przez system konfiguracji. 

 

Aby utworzyć nowy dzień kliknij na „Ustawienia�Dzień”. 
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Inne rodzaje dni mogą być tworzone, a następnie powiązane w Kalendarzu. Harmonogram będzie 
wykonywać związane z nimi wydarzenia, dla powiązanych dni. 

 

Na przykład, można skonfigurować specjalne wydarzenie na weekend, a kalendarz będzie wyglądać jak to 
przedstawiono poniżej, przy czym „Dni wolne od pracy” jest powiązany także z dniami świątecznymi. 

 

Aby utworzyć nowy dzień, wejdź zakładki „Ustawienia�Dzień�Nowy dzień”. System zażąda konfiguracji 
następujących parametrów: 

Konieczne jest wskazanie nazwy dnia, np.: „Weekend” i nadać mu kolor według uznania. Kolor będzie 
ważny dla wizualnego rozpoznania dnia w kalendarzu. 
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Parametr „Włączony” wskazuje, czy zdarzenia skonfigurowane są aktywne.  

Parametr „Corocznie” określa, czy dzień ma występować w każdym roku, np.: Nowy Rok jest zawsze 1. 
Stycznia, więc warto zaznaczyć opcję „Coroczny”. Dla świąt ruchomych tej opcji nie należy zaznaczać. 
Uwaga: jeżeli dzień został stworzony z zaznaczonym parametrem „Rocznie”, to nie może być odznaczony. 

Aby zmodyfikować istniejące typy dni, wybierz dzień do modyfikowania z zakładki „Dzień” w zakładce 
„Ustawienia”. Aby usunąć bieżący dzień, wejdź do „Ustawienia�Dzień”. 

Aby skojarzyć dni w kalendarzu z typem dnia, wejdź do „Ustawienia�Kalendarz”. Kliknij na datę i wybierz 
pożądany dzień. Możliwe jest również, aby skojarzyć dzień z dniami tygodnia, klikając nazwę dnia, np.: 
zastosowanie „Dni wolne od pracy” dla wszystkich niedziel. 

Uwaga: w systemie XWEB pierwszy dzień tygodnia to niedziela. 

6.5.11 WYŚWIETLANIE REJESTRÓW 

Wejdź do menu „Pokaż rejestry”, aby wyświetlić rejestry Harmonogramu. 

  

 

6.6 OPTYMALIZACJA PRACY ZESTAWU SPR ĘŻARKOWEGO (TYLKO MODELE XWEB500/5000 EVO) 

 C.R.O. wykorzystuje zastrzeżony algorytm opracowany przez Dixell, który łączy złożone zależności w 
układzie chłodniczym z kilkoma prostymi parametrami, które użytkownik musi ustawić w programie. Funkcja 
działa na dwóch podstawowych parametrach, dla zapewnienia możliwie najlepszego dopasowania pracy 
układu chłodniczego: ciśnienie ssania zestawu sprężarkowego (wykryte przez sterownik serii XC1000D 
ver.1.1 lub wyższej) i bardziej krytycznego sterownika pod względem zapotrzebowania na chłód. 
W zależności od modelu, XWEB EVO może mieć różną liczbę silników CRO: XWEB500 EVO 1 silnik, 
XWEB5000 EVO 2 lub 5 silników.  
 
Następujące typy parametrów są wspólne dla obu modeli. Poniższe okno pojawia się, gdy zostanie otwarte 
menu CRO.  
 

 
 
 

Po kliknięciu w Edytuj otworzy się okno parametrów funkcji CRO: 
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- Sterowniki: W celu skorzystania z C.R.O. należy wybrać sterowniki na podstawie których zostaną 

wykonane obliczenia dla optymalizacji. 

- Interwał wysyłania (min) : określa jak często nowa nastawa będzie wysłana do zestawu 
sprężarkowego. 

- Okres czasu danych do analizy (min) : określa z jak odległego czasu dane historyczne mają być 
analizowane.  

- Sterownik zestawu spr ężarkowego : sterownik, który będzie po wpływem funkcji CRO.  

- Punkt nastawy : pozwala wybrać, który punkt nastawy ciśnienia ssania będzie modyfikowany (XC1011D 
i XC1015D mają do wyboru dwa punkty nastawy). 

- Nastawa najgorszego przypadku (% chłodzenia) : umożliwia definiować próg interwencyjny dla 
algorytmu C.R.O., środek strefy martwej 

- Strefa martwa (%) : określa pasmo zmian, wewnątrz którego algorytm nie interweniuje. 

- Nastawa pocz ątkowa : początkowy punkt nastawy. Wartość może być oszacowana: w czasie, wartość 
punktu nastawy wysłana do instalacji zmieni się; według algorytmu (typowo w °C). 

- Nastawa maksymalna/minimalna : wartości graniczne związane z minimalnym i maksymalnym 
ciśnieniem ssania: aby zabezpieczyć C.R.O. przed nadmiernym zwiększeniem lub zmniejszeniem 
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ciśnienia, aby uniknąć aktywacji urządzeń zabezpieczających (w °C). Dobrze jest gdy wartość 
minimalna, jest jak największa, gdyż wpływa to zużycie energii. 

- Podwy ższenie/Obni żenie nastawy : podwyższenie i obniżenie nastawy są dwoma parametrami, które 
decydują jak dużo punkt nastawy ma zostać zwiększony lub zmniejszony. Parametr „Obniżenie nastawy” 
jest używany, gdy nastawa ma zostać zmniejszona. Warto ustawić parametr „Obniżenie nastawy” wyżej 
niż „Podwyższenie nastawy”, dla szybkiego obniżenia temperatury (w m°C/%). 

- Opóźnienie po odszranianiu:  czas po odszranianiu, który jest ignorowany w obliczeniach (w minutach). 

- Tryb symulacji:  włączenie trybu symulacji nie wysyła wartości punktu nastawy obliczonej przez 
algorytm. 

- Tryb cykliczny:  włączenie cyklu włączania i wyłączania funkcji CRO. Tryb ten jest przydatny do kontroli 
efektywności funkcji. Zazwyczaj cykle są ustawione na czas nie dłuższy niż trzy dni. Gdy algorytm jest 
wyłączony, sterownik przywraca wartość początkową nastawy. 

Zazwyczaj, jednostki miary instalacji są wyrażone w °C, jednakże, C.R.O. przystosowuje się do jednostki 
miary w instalacji. Jeżeli jednak jednostka miary będzie modyfikowana w następnym etapie, konieczne 
będzie ponowne skonfigurowanie CRO. 
 
Przykład działania funkcji CRO: 

 
Przykład 1. 
Gdy wartość procentowa sterownika o największym zapotrzebowaniu na moc chłodniczą (najgorszy 
przypadek) była większa od nastawy najgorszego przypadku (powyżej strefy martwej), formuła stosowana 
do nowego punktu nastawy jest następująca: 
 









⋅∆−=

1000
% gain

starynowy

CALL
SetSet  

=∆% (różnica pomiędzy wartością procentową najgorszego przypadku, a strefą martwą)  

=gainCALL  wartość obniżenia nastawy 
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Przykład 2. 
Gdy wartość procentowa sterownika o największym zapotrzebowaniu na moc chłodniczą (najgorszy 
przypadek) była mniejsza od nastawy najgorszego przypadku (poniżej strefy martwej), formuła stosowana do 
nowego punktu nastawy jest następująca: 









⋅∆+=

1000
% gain

starynowy

RLS
SetSet  

=∆% (różnica pomiędzy strefą martwą, a wartością procentową najgorszego przypadku) 

=gainRLS  wartość podwyższenia nastawy 

 
Uwaga: 
Obliczona wartość procentowa odnosi się do zakresu analizy (okres czasu danych do analizy) i zmienia się 
od czasu do czasu na podstawie rzeczywistych warunków. 
 
Każdy silnik musi być aktywowany przez naciśnięcie włączenia systemu. Aby ją wyłączyć, naciśnij przycisk 
wyłączania systemu. 
Stan silnika wyświetlany jest w górnej części okna. 
 
- Dane z analizy 
Aby wyświetlić stan 3 najgorszych przypadków, uszeregowane według czasu chłodzenia kliknij Dane z 
analizy: 
 

 
 
Wybierz klasę, a następnie urządzenia chcesz zgłosić. Na ekranie pokazane zostaną trzy urządzenia 
uważane za najgorsze z ostatniego okresu (patrz zdjęcie poniżej). Najgorsze możliwe urządzenie znajduje 
się w czerwonej kolumnie. 
Wygląd okna w wersji 4.1.1.: 

 
Wygląd okna w wersji starszej: 

 
 
Dla każdego urządzenia, oprócz jego nazwy, tabela przedstawia ilość aktywacji chłodzenia, jako. „Akt. ch.” ( 
rozpoczęcie pracy sprężarki). „On/Off” odpowiada na wezwanie ewentualnego elektronicznego zaworu 
rozprężnego. 
 
Każdy wiersz odpowiada innemu momentowi, w którym algorytm C.R.O. wysłał nowy punkt nastawy do 
instalacji: ten punkt nastawy jest pokazany po prawej stronie, kolumna „Nastawa”. 
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Z wcześniej opisanego okna, naciśnij „Wykres wyników” dla wyświetlania tych samych informacji na 
wykresie. Użytkownik jest proszony o wskazanie narzędzi graficznych, z których mają być wyświetlany 
wykres. 

 
 
Wykres pokazuje dane zebrane dla wybranego okresu wraz z punktem nastawy dla instalacji (linia 
przerywana). Z wyłączonym C.R.O., główny punkt nastawy będzie poziomą linią: obszary pomiędzy stałą 
nastawą i zmienną nastawą to obszary oszczędzania energii. 
Punkt nastawy instalacji jest przedstawiony w pierwszym wykresie następnego obrazu, podczas gdy na 
drugim wykresie znajduje się wykres dotyczący zużycia energii w tym samym czasie. 
 

 
 

 



 

XWEB EVO PL r4.2.1 2017.07.04.docx XWEB EVO 68/107 

6.7 ZARZĄDZANIE PUNKTEM ROSY (TYLKO XWEB5000 5XCRO) 

 Zarządzanie punktem rosy umożliwia XWEB EVO wpływać na sterowanie grzałkami 
przeciwkondensacyjnymi w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, przesyłając do sterowników punkt 
nastawy temperatury punktu rosy. Kondensat zbiera się na przedniej szybie urządzenia chłodniczego.  
 
Funkcja ta jest dostępna tylko w XWEB5000-60010. 
 
W celu uzyskania informacji na temat tej funkcji skontaktuj się z DXL Sp. z o.o. 
 
 
6.8 SYSTEM NADZORU XWEB5000 (TYLKO XWEB5000 5XCRO) 

 Koncepcja nadzoru znacznie rozszerza możliwości interwencji ze strony XWEB5000 w sprawie 
zarządzania systemem. Nadzór jest przeznaczony do niezależnej interwencji jednostki monitorującej w 
monitorowanych urządzeniach. Inaczej mówiąc jest to blok funkcjonalny ze wszystkimi zmiennymi wykrytymi 
przez sterownik (temperatury, ciśnienia, stany, alarmy, itp.) jako wejście oraz jako wyjście, możliwość 
wysyłania konkretnych poleceń do tych samych sterowników.  
Z uwagi na oczywiste znaczenie tej nowej funkcji, Dixell stara się, aby jego użytkowanie dla użytkownika 
końcowego było tak proste, jak to tylko możliwe. Dlatego też działanie jest programowane poprzez graficzny 
interfejs użytkownika i z tego powodu nie jest wymagana znajomość programowania (w przeciwieństwie do 
języków programowania dla sterowników PLC). 
 
Funkcja ta jest dostępna tylko w XWEB5000-60010. 
 
W celu uzyskania informacji na temat tej funkcji skontaktuj się z DXL Sp. z o.o. 
 
 
6.9 EKSPORT DZIENNY 

 Procedura ta pozwala na konfigurację XWEB tak, żeby utworzył nowy plik dziennika danych z całego 
dnia, który może być zawsze osiągalny dla zewnętrznego serwera przez połączenie HTTP oraz pobierany 
na pamięć USB. 
 

 
 
Użytkownik musi wybrać zmienne, dla których wykonywany jest plik historii. Wybierz je poprzez kliknięcie 
myszką. Wybrane zmienne są oznaczone kolorem żółtym. 
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- Okres danych : okres czasu, z którego będą eksportowane dane. 
- Próbkowanie (minuty) : filtr, który określa minimalny czas pomiędzy próbkami, które zostaną 

wyeksportowane z systemu. 
- Format pliku : CVS/XLS 
- Eksportuj na USB po podł ączeniu : kopiowanie danych na pamięć USB przeprowadzane 

automatycznie do włożeniu pamięci do portu. 
- Aktualizacja o : określa godzinę wykonania eksportu na pamięć XWEB dostępne dla zewnętrznych 

serwerów oraz na pamięć USB. 
 

Po skonfigurowaniu, użytkownik musi potwierdzić przyciskiem „Zapisz”. 

 
Aby odzyskać dane połączyć z:  
http://IP_EVO/getdailydata?g=1&u=<username>&p=<md5 password> 
gdzie: 
- <username> należy zmienić na nazwę użytkownika 
- <md5 password> należy zmienić na hasło użytkownika zaszyfrowany przez algorytm kryptograficzny 

MD5 
 
EVO przesyła plik zip o nazwie „export_xls_YYYYMMGGhhmm.zip” lub 
„export_csv_YYYYMMGGhhmm.zip”. 
np.:  
- export_xls_201311271234.zip (dla eksportu xls) 
- export_csv_201311271234.zip (dla eksportu csv) 
 
W przypadku, gdy wykonałeś eksport na pamięć USB, pliki zostaną skopiowane tak samo, jak na obrazku 
poniżej: 

 
 
W przypadku, gdy dane zostały wyeksportowane jako CSV zauważ, że zastosowano: 
- przecinek, jako separator kolumny 
- kropka, jako separator dziesiętny 
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- Dzień/Miesiąc/Rok 

 

 
6.10 MENADŻER JĘZYKÓW 

 Dostęp do panelu „Menadżer języków” pozwala użytkownikowi zarządzać językami, które są w 
systemie. System fabryczny prezentuje użytkownikowi następujące języki: 
1. Niemiecki  
2. Angielski (Wielka Brytania) 
3. Angielski (Stany Zjednoczone Ameryki) 
4. Hiszpania 
5. Francuski 
6. Włochy 
7. Polski 
8. Portugalski (Brazylia) 
9. Rosyjski 
10. Turecki 

 
Inne języki mogą być dodawane/usuwane, a tłumaczenia są pobierane z plików Excel. 
XWEB może posiadać w sumie do 10 języków. Zainstalowanie dodatkowych języków może skrócić okres 
przechowywania danych rejestrowanych ze sterowników do mniejszego niż jeden rok. 
 
Dodaj nowy j ęzyk 

 
W celu dodania nowego języka określić 
1. Źródło języka: język już obecny w systemie jako podstawa do tłumaczenia 
2. Tag języka: nazwa języka jako akronim. Okno po lewej stronie wskazuje język, a po prawej stronie 
pokazuje kraj 
3. Nazwa języka: pełna nazwa języka  
 
Eksportuj j ęzyk 
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Eksportowanie jest wstępnym krokiem do tłumaczenia. Wybierz 
1. Tłumaczenie języka źródłowego (np.: Angielski) 
2. Język, w którym chcesz zrobić tłumaczenie (np.: Chiński) 
 
XWEB wyeksportuje pliki Excela zawierające wszystkie napisy w języku źródłowym i w języku 
przeznaczenia. Jeżeli tekst w języku źródłowym oraz przeznaczenia będę takie same wtedy zostaną 
oznaczone na kolor czerwony.  
 

 
  
Import j ęzyka 

 
Aby zaimportować tłumaczenie systemu. Format powinien być taki, jak w arkuszu kalkulacyjnym Excel. 
 
Klonuj j ęzyk 

 
Aby skopiować tłumaczenie z jednego języka na inny. 
 
Usuń język 
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Aby usunąć język. 
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7 REJESTRACJA 

XWEB EVO wyróżnia dwa wzajemnie wykluczające się stany: 
1. Zatrzymanie rejestracji. Stan ten umożliwia konfigurację głównych parametrów. Na przykład, 

zapewnia użytkownikowi dostęp do niezbędnych parametrów konfiguracji systemu i sterowników. 
Ten stan uniemożliwia monitorowanie i nadzór. Dlatego alarmy sterowników nie mogą być wykryte i 
zgłoszone. 

2. Rozpoczęcie rejestracji. Stan ten powoduje nawiązanie stałej komunikacji między XWEB, a  siecią 
sterowników, umożliwiając na jej monitorowanie i nadzór. Uwaga: stan ten musi być włączony pod 
koniec konfiguracji urządzenia przez instalatora. 

Stan rejestracji jest wyświetlany na pasku nawigacyjnym, dzięki czemu może być zidentyfikowany przez 
użytkownika na każdej stronie XWEB EVO. 
 

Rejestracja aktywna:  

Rejestracja nieaktywna:  
 
Dostęp Menu�REJESTRACJA�Rozpocz ęcie rejestracji  aby rozpocząć rejestrację. 

 
 
Dostęp Menu� REJESTRACJA �Koniec rejestracji  aby zakończyć rejestrację. 
 
8 PULPITY 

Pulpity zawierają główne funkcje, które XWEB EVO oferuje swoim użytkownikom. 
 
8.1 PULPIT PRZEGLĄD  

Pulpit „Przegląd” jest pulpitem, który pojawia się użytkownikowi tuż po zalogowaniu. Ten pulpit zapewnia 
przegląd stanu urządzeń w sieci i umożliwia wykonanie procedur takich jak wysyłanie poleceń globalnych 
(np.: włącznie/wyłączenie świateł) i wydruk HACCP. 
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Przegląd w XWEB500D/500/3000/5000 EVO 

 
 
Przegląd w XWEB300D EVO (brak poleceń globalnych oraz raportu HACCP po prawej stronie) 
 

 
- Skonfigurowane sterowniki 
Każde skonfigurowane urządzenie jest reprezentowane przez kolorowe pole. Urządzenia są automatycznie 
pogrupowane w sekcje w zależności od konfiguracji grup. 
 
Kolor  Znaczenie  
Zielony Brak alarmów 
Czerwony Alarm 
Szary Rejestracja wyłączona 
 

Przesuń kursor myszy nad urządzenie. Otwierające się wyskakujące okienko zawiera nazwę urządzenia 
oraz inne informacje. 
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• Pojedyncze kliknięcie 

Kliknij na pole urządzenia, aby otworzyć pulpit „Widok urządzenia”, które zapewnia pełne informacje na 
temat sterownika. 

• Podwójne kliknięcie 

Podwójne kliknięcie uruchomi okno zarządzenia trybem konserwacji.  

 

Do wyboru użytkownik ma do dyspozycji 2 opcje: Service (serwis urządzenia) lub Cleaning (czyszczenie 
urządzenia). Ponadto, możliwe jest ustawienie automatycznego zakończenia trybu po określonym czasie. 

Gdy sterownik znajduje się w trybie konserwacji, jego sposób wyświetlania na pulpicie jest następujący: 

 

W trybie konserwacji nie następuje rejestracja danych ze sterownika oraz zatrzymane są alarmy. 

Zakończenie odbywa się poprzez podwójne kliknięcie na sterownik: 

 

Widok sterownika podczas trybu konserwacji w pulpicie „Rejestry systemu”: 

 

- Tabela aktywnych alarmów 
Dział „Alarmy aktywne” przedstawia listę aktywnych alarmów skonfigurowanych sterowników w czasie 
rzeczywistym. 
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W liście alarmów można używać filtrów wyświetlanych w pierwszym wierszu tabeli. 

 

- Wydruk raportu HACCP (TYLKO DLA MODELI 500/3000/5000)  
Klawisz „Drukuj raport HACCP” musi być tak skonfigurowany, zanim będzie można wykonywać operacje 
drukowania. Dlatego użytkownik wykonujący konfigurację musi wejść do menu konfiguracyjnego, klikając na 
ikonę klucza, jak pokazano poniżej. 
 

 
- Po kliknięciu na przycisk konfiguracji, otworzy się okno konfiguracji: 

 
 
gdzie należy wskazać listę zmiennych do raportu HACCP oraz typ wyjścia: 

1. Pobieranie za pośrednictwem przeglądarki: do otwarcia pliku w przeglądarce. Przeglądarka musi 
mieć zainstalowaną wtyczkę dla plików odczytu plików PDF. 

2. Wydrukowanie na domyślnej drukarce XWEB: do drukowania za pomocą drukarki skonfigurowanej 
w Menu�USTAWIENIA SYSTEMU XWEB �Ustawienia systemu�Drukarka 

3. Wyślij e-mail do: do wysyłania raportu w formie maila. Serwer poczty musi być skonfigurowany w 
Menu�USTAWIENIA SYSTEMU XWEB �Ustawienia systemu�Email  
 

- Wykonywanie druku raportu HACCP 
Klawisz „Drukuj raport HACCP” pozwala na drukowanie lub wysyłanie raportu HACCP. Po naciśnięciu 
klawisza pojawia się następujące okno: użytkownik jest proszony o modyfikację, w razie potrzeby, i 
potwierdzenie okresu, dla którego jest raport. 
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Typ raportu stanowi podsumowanie konfiguracji raportu. 

- Polecenie globalne (TYLKO DLA MODELI 500/3000/5000) 

 

- Konfiguracja poleceń globalnych 
Naciśnij przycisk klucza w oknie Polecenia globalne 

 

- Wykonywanie polecenia globalnego 
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8.2 PULPIT WIDOK URZĄDZENIA  

Pulpit „Widok urządzenia” pozwala użytkownikowi na monitorowane wszystkich zmiennych wybranego 
urządzenia. Wymienione zostaną wszystkie zmienne monitorowane przez instalację, w tym: 
 

• Zmienne analogowe: punkt nastawy i wejścia/wyjścia analogowe: wartości czujników lub wyjść 
analogowych (np.: wyjście 4÷20mA) 

• Zmienne cyfrowe: stan urządzenia, wejścia/wyjścia cyfrowe, alarmy (np.: stan „stand-by”, alarmy 
wejścia cyfrowego lub wysokiej temperatury) 

 
Okna w pulpicie „Widok urządzenia”: 
• Zmienne poukładane według grup (Zmienne analogowe, Stany, Punkty nastawy, Alarmy, Wejścia 

cyfrowe, Przekaźniki i wyjścia analogowe); 
• Wykres urządzenia; 
• Polecenia 
• Miernik wydajności dla XWEB500D/500/3000/5000 lub programowanie parametrów dla XWEB300D 

8.2.1 WYBÓR URZĄDZENIA 

 
 
Za pomocą filtru urządzeń, wybierz sterownik. Strona pokazuje informacje w czasie rzeczywistym, 
zapewniając użytkownikowi aktualne informacje na temat wybranego urządzenia. Możliwe jest również 
przeglądanie urządzeń za pomocą przycisków „<>”: są one wykorzystywane, aby przejść do najbliższego 
adresu ModBUS. 
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8.2.2 WYŚWIETLANIE ZMIENNYCH 

Ta sekcja pokazuje, dla wybranego urządzenia, listę monitorowanych zmiennych oraz ich wartości w czasie 
rzeczywistym. Zmienne są podzielone na sekcje: Zmienne analogowe, Stany, Punkty nastawy, Alarmy, 
Wejścia cyfrowe, Przekaźniki i wyjścia analogowe.  
Istnieją dwa typy wyświetlania: 

• pełne: po naciśnięciu klawisza . Wszystkie zmienne urządzeń są wyświetlane. 

• pomniejszone: po naciśnięciu klawisza . Wyświetlane są tylko aktywne: Stany, 
Alarmy, Wejścia cyfrowe, Przekaźniki i wyjścia analogowe. Tryb ten umożliwia zmniejszenie listy, aby 
wyświetlić tylko określone zmienne, ułatwiając operatorowi czytanie. Zmienne analogowe i Punkty 
nastawy wyświetlane są tak jak w „Pokaż wszystkie”. 

Pełne  Pomniejszone  

  
 
Aktywne Stany, Wejścia cyfrowe, Przekaźniki i wyjścia analogowe wyświetlane są na niebiesko 

, a na czerwono  Alarmy.  
W trybie pełnego widoku, możliwe jest, aby zaznaczyć lub odznaczyć zmienne. Dobór każdej wartości 
pozwala na zawarcie jej w różnych elementach strony, jak pokazano na obrazie poniżej. 
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8.2.3 ZMIANA PUNKTU NASTAWY 

Nastawę można szybko zmienić, klikając na jej wartość. Otworzy się okno edycji, jak pokazano poniżej.  

 
 
Wpisz nową wartość nastawy i naciśnij „ENTER”, aby potwierdzić. Należy potwierdzić zmianę, aby wartość 
została wysłana do sterownika. Po zapisaniu użytkownik zostanie poinformowany o tym, czy dana operacja 
została przeprowadzona pomyślnie. 

 

8.2.4 TRYB SZYBKIEJ REJESTRACJI (FSM) 

Tryb FSM przeprowadza szybki monitoring zmiennych w czasie do 10 minut. Ten rodzaj monitoringu 
pozwala użytkownikowi wykonać debugowanie sterownika i/lub jego urządzenia, tak jakby inne urządzenia 
były „odłączone” od sieci. Opóźnienie czasu rejestracji wartości sterownika jest minimalne, więc urządzenie 
jest rejestrowane mniej więcej w czasie rzeczywistym. 
Uwaga: umożliwienie wyższej prędkości rejestracji sterownika, będzie miał wpływ na inne sterowniki. W 
czasie trybu szybkiego próbkowania, próbkowanie innych sterowników może się zwiększyć. 
Aby uruchomić tryb FSM na sterowniku, po pierwsze, wybrać zmienne z sekcji „Widok urządzenia”, a 

następnie nacisnąć przycisk „Szybkie próbkowanie”.  Gdy przycisk zostanie naciśnięty, pojawi się 
następujący komunikat żądający potwierdzenia przed rozpoczęciem procedury: 
 

 
Po potwierdzeniu, użytkownik zostanie ostrzeżony, że rejestracja dla tego urządzenia weszła w tryb FSM. 
 
Tryb FSM zapisuje wszystkie sczytane próbki w głównym archiwum danych. Wszystkie dane z trybu FSM są 
oznaczone i reprezentowane na wykresach przez jasnoniebieskie tło. 
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8.2.5 MIERNIK WYDAJNOŚCI (TYLKO DLA XWEB500D/500/3000/5000) 

 

Kliknięcie przycisku „Więcej” otwiera wyskakujące okienko dla porównania osiągów wszystkich urządzeń  

 

Dla każdego sterownika XWEB automatycznie wyszukuje wartości punktu nastawy i czujniki, a także oblicza 
wartości minimalne i  maksymalne, w zależności od wartości punktu nastawy sterownika: 

- Minimum = pkt. nastawy - 10 
- Maksimum = pkt. nastawy + 10 

Możliwe jest ręczne dokonanie tych zmian dla każdego sterownika, a także skopiowanie ustawień na inne 
sterowniki. 

 

8.2.6 WYSYŁANIE POLECEŃ DO STEROWNIKA 

Polecenia, takie jak „Device OFF”, „Device ON”, „Active Defrost”, itp., mogą być ręcznie wysłane do 
wybranych urządzeń, za pośrednictwem okna „Widok pojedynczy”. Aby wysłać polecenie, naciśnij przycisk, 
jak pokazano poniżej: 
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Zostanie wyświetlone potwierdzenie, w którym użytkownik jest informowany, czy polecenie zostało wysłane 
pomyślnie. 

8.2.7 WYBÓR ZMIENNYCH DLA WYKRESU W CZASIE RZECZYWISTYM 

Wykres na pulpicie „Widok pojedynczy” jest wykresem w czasie rzeczywistym i domyślnie pokazuje zmienną 
„Pb1”. Interwał wyświetlania jest z trzech ostatnich godzin. 
 

 
 
W tej sekcji użytkownik może również zobaczyć inne zmienne: aby dodać/usunąć je z wykresu, wybierz 
zmienne z sekcji „Widok urządzenia” podczas widoku pełnego. Używaj klawisza „Ctrl” i „Shift”, aby 
zaznaczyć kilka. 
 
Kursora „flaga” wyświetla dokładną wartość zmiennych na wykresie. 
 
IDENTYFIKACJA MINIMALNYCH I MAKSYMALNYCH WARTO ŚCI DLA OKRESU WYKRESU  
 

Są one graficznie oznaczone kolorowymi kropkami. Wykres wyświetla także wartości i 
daty każdej z nich. 
 
 
 
 
 
 
 

USTAWIENIA WYKRESU 
  
Kliknij ikonę klucza, aby otworzyć menu: 
• Okres czasu: stąd możliwy jest wybór okresu czasu wyświetlanego przez wykres  

• Ustawienia wykresu: pokazanie/ukrycie minimalnych/maksymalnych wartości, wyświetlanie tła, siatki 
oraz włączenie funkcji precyzyjnego wskaźnika  
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Poprzez naciśnięcie przycisku „Lupa” na wykresie na stronie „Widok urządzenia”, następuje przejście do 
pulpitu „Wykres”. 
 

 
 
 
8.3 PULPIT WYKRES 

Pulpit „Wykres” pozwala użytkownikowi na tworzenie wykresu zmiennych monitorowanych przez XWEB. Po 
pierwszym wejściu do pulpitu, pojawi się puste okno. Później, będzie się pojawiało okno wykresu takie, jak to 
miało miejsce, gdy użytkownik się wylogował z poprzedniej sesji. 

8.3.1 KONFIGURACJA WYKRESU 

Kliknij na klucz (prawa górna ikona na pulpicie), aby otworzyć okno konfiguracji. 
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Wykres zostanie zaktualizowany, gdy zostaną potwierdzone wyświetlane parametry. 
- Pokaż wartości min./maks.:  

aktywowanie tej opcji pozwala użytkownikowi na łatwy podgląd wartości minimalnych i maksymalnych, 
które oznaczone są czerwonymi kropkami (dla maksimum) i niebieskimi kropkami (dla minimum). W 
pobliżu kropki pokazane są ich wartości z datą wystąpienia. Wartości minimalne i maksymalne dotyczą 
okresu czasu wybranego dla wykresu i są wartościami rzeczywistymi. 
 

 
 
- Pokaż tło:   

Umożliwia wyświetlanie tła. Jeśli wykres wyświetla dane z jednego sterownika, kolory tła są następujące: 

 
 
Jeżeli wykres pokazuje dane z dwóch lub większej liczby urządzeń, informacje podane przez kolory tła 
są następujące  

 

 
 

- Pokaż siatkę:   

Wyświetlanie/Ukrywanie siatki na wykresie 
 

- Pokaż precyzyjny znacznik: Wyświetlanie/Ukrywanie znacznika flagowego. 

 

8.3.2 LISTA 

Listy używa się do wczytania wcześniej zapisanej konfiguracji wykresu XWEB. Naciśnij przycisk „Menadżer 
list” , aby otworzyć okno list. Przycisk „Zapisz” daje użytkownikowi możliwość zapisania nowej listy z bieżącej 
konfiguracji. 
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8.3.3 ŹRÓDŁO DANYCH 

- Dane główne:  ta opcja musi być włączona, jeśli chcesz utworzyć wykres przy użyciu danych 
archiwalnych  

- Dane tymczasowe: ta opcja pozwala na stworzenie wykresu w oparciu o dane tymczasowe, gdzie 
rekordy zapisane są z maksymalną prędkością rejestracji. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz debugować 
system z powodu ostatnio otrzymanego powiadomienia alarmowego 

Uwaga: dane tymczasowe są przetrzymywane w XWEB 300D/500D/500 przez 6 godzin. Dla 
XWEB3000/5000 dane przechowywane są dwa 24 godziny. 

8.3.4 OKRES CZASU DANYCH 

Kliknij na listę, aby wybrać zakres danych jakie mają być wyświetlone przez wykres. 

Ostatnie x godzin(y) – pozwoli na wyświetlenie wykresu z wybranego okresu czasu + obszar przeglądu 
wykresu. Wykres nie będzie zmieniać się w czasie. 

Czas rzeczywisty x – pozwoli na wyświetlenie wykresu z wybranego okresu czasu, który będzie 
aktualizowany w czasie rzeczywistym. 

8.3.5 WYBÓR ZMIENNYCH 

W oknie „Wybierz zmienne” możesz wybrać zmienne, które mają być przedstawione na wykresie. Zmienne 
mogą być związane z dowolnym sterownikiem. Można także wybrać kolor do reprezentowania zmiennej. 
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8.3.6 CZYTANIE WYKRESU 

 
 
Obszar wykresu jest podzielony na następujące sekcje: 
 

A) Obszar Osi OX (niebieski): zmienne są pogrupowane według osi, na przykład wszystkie temperatury 
w °C będą miały odpowiednią oś i zużycie w watach również będzie miało własną oś. 

B) Obszar wykresu zmiennych analogowych (zielony). Wszystkie zmienne analogowe, nawet jeśli 
powiązane z różnymi sterownikami, mogą być wyświetlane na tym samym obszarze. 

C) Obszar wykresu zmiennych cyfrowych (fioletowy). Wszystkie zmienne cyfrowe, nawet jeśli 
powiązane z różnymi sterownikami, mogą być wyświetlane na tym samym obszarze.  

D) Obszar przeglądu wykresu (pomarańczowy). Ten wykres przedstawia wybrany okres czasu danych i 
nie uwzględnia powiększenia. Wykres ten może być używany do nawigacji. Wyświetlany tylko dla 
okresów „Ostatnie x godzin(y)”. 

8.3.7 ODCZYTYWANIE WARTOŚCI DANEJ CHWILI  

Poruszając się kursem myszy po wykresie, wyświetla się flaga, jak pokazano poniżej. Wartości zmiennych 
wybranych w tym momencie są wyświetlane w obszarze flagi. 

 

8.3.8 POWIĘKSZANIE OBSZARU 

Aby powiększyć obszar wykresu, kliknij i przytrzymaj przycisk myszy w punkcie (1) i przeciągnij go do 
żądanego obszaru (2), aby powiększyć. 

   
 

8.3.9 POWIĘKSZANIE OBSZARU PRZEGL ĄDU WYKRESU 

Aby powiększyć obszar przeglądu wykresu, kliknij i przytrzymaj przycisk myszy w punkcie i przeciągnij 
go do żądanego obszaru. 
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8.3.10 EKSPORT DANYCH DO PLIKU EXCEL 

Dane wykresu mogą być eksportowane w formacie Excel. Aby uzyskać dostęp do tej procedury, naciśnij 

przycisk na pasku narzędzi wykresu. 
 

 
 
Wybierz przycisk Eksport XLSX, aby zapisać plik w formacie XLSX lub wybierz przycisk Eksport CSV, aby 
zapisać plik w formacie CSV. System zapisuje plik programu Excel na komputerze użytkownika. 
 

 
 
Zawartość pliku będzie podobna do następującego obrazu: 
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Komórki zwykle nie mają koloru tła, za wyjątkiem: 
RÓŻOWY => Rejestracja wyłączona. 
SREBRNY => Brak połączenia. 
ZIELONY => Urządzenie wyłączone 
ŻÓŁTY => Aktywny tryb FSM 
NIEBIESKI => Zmienne zapisane w trybie szybkiego próbkowania 
 

8.3.11 EKSPORT DO OBRAZU 

Przycisk  umożliwia otwarcie i zapisanie pliku w formacie PNG zawierającego 
aktualnie wyświetlany wykres odpowiedni do druku na białym papierze.  
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8.4 PULPIT PARAMETRY 

Pulpit „Parametry” pozwala użytkownikowi na odczyt i modyfikację parametrów sterowników podłączonych 
do sieci. 
 

 

8.4.1 ODCZYT PARAMETRÓW 

Wybierz urządzenie do odczytu parametrów. Wybierz „Czytaj” z menu po prawej stronie i uruchom 
przyciskiem „Wykonaj”. Strona będzie aktualizowana wraz z listą parametrów. Ładowanie zależy od wielu 
parametrów, w tym od prędkość połączenia. 
 

 
 
Występują następujące kolumny: 
Pole wyboru: wybór parametrów, które mają być użyte 
Indeks:   numer parametru 
Grupa:  grupa parametrów 
Etykieta:  opis parametrów 
Wartość: aktualna wartość parametru 
Nowy:  miejsce edycji wartości parametru 
Min./Max.: przedział wartości dopuszczalnych dla parametru 
Jednostka: jednostka miary 
Opis:  opis funkcji parametru 
Poziom: aktualny poziom, w którym znajduje się parametr 
Nowy:  miejsce edycji poziomu parametru 

8.4.2 ZAPIS PARAMETRÓW 

Wybierz urządzenie i uruchom odczyt parametrów. Po uruchomieniu, zmień wartość parametru poprzez 
wejście do kolumny „Nowy”. 
 

 
 
Gdy wszystkie parametry są modyfikowane, wybierz „Zapisz” i naciśnij przycisk „Wykonaj”. XWEB EVO 
otworzy listę wszystkich kompatybilnych urządzeń, na których można wykonać zapis. Wybierz sterowniki i 
naciśnij przycisk „Zapisz”. 
 
Domyślną opcją jest „Cała tabela”, ale użytkownik może również wybrać zapisanie grupy parametrów, jeśli 
wcześniej zostały oznaczone z lewej strony.  
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 � (cała tabela) 
 

 � (tylko wybrane) 

8.4.3 EKSPORT MAPY PARAMETRÓW 

Zapisz mapę parametrów poprzez wykonanie kopii zapasowej. Mapa parametrów może być zapisana w 
takim samym XWEB EVO lub ściągnięta na komputer za pośrednictwem przeglądarki w postaci pliku ZIP. 

 

Dostępne opcje to: 

a. Plik formatu CSV 

b. Plik formatu PDF 

 

c. Plik formatu XLS 

d. Plik formatu WIZMATE (skompresowany do formatu TAR) 
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8.4.4 IMPORT MAPY PARAMETRÓW 

Prześlij mapę parametrów z wcześniej zapisanej kopii zapasowej. Funkcja może załadować mapy z pliku, 
albo z innego XWEB EVO. 

 
 
8.5 PULPIT REJESTRY ALARMÓW 

Pulpit „Rejestry alarmów” umożliwia użytkownikowi wizualizację listy alarmów całej sieci sterowników 
wykrytych przez system. Podczas pierwszego wejścia, pojawi się domyślna lista alarmów, które może być 
później zmieniona przez użytkownika: 

 

8.5.1 FILTR WYŚWIETLANIA ALARMÓW 

Użytkownik może korzystać z filtrów: 
- Poziom . Do wizualizacji alarmów zgłaszanych tylko do określonego poziomu. Na przykład „Serwis”; 

- Kategoria . Do wizualizacji tylko alarmów skonfigurowanych w danej kategorii. Na przykład „Poważny 
alarm”; 

- Grupa . Do wizualizacji tylko alarmów generowanych przez grupę urządzeń. Na przykład „BT”. 

- Urządzenia . Do wizualizacji tylko alarmów wytwarzanych przez dane urządzenie. Na przykład „RS2-005 
New_XW90T”; 

- Filtr czasu . Do wizualizacji alarmów wykrytych tylko w danym okresie. Na przykład z „ostatnich 10 dni” 
lub z okresu od 01/01/2017 do 31/01/2017. 

- Uwagi.  Do wizualizacji tylko alarmów z dopiskiem wprowadzonym do systemu przez danego 
użytkownika. 

- Powiadomienia.  Do wizualizacji tylko alarmów zgłaszanych do konkretnego użytkownika. 
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Za każdym razem, gdy filtr zostanie zmodyfikowany, naciśnij przycisk „Zatwierdź”, aby zaktualizować stronę. 
Lista alarmów jest generowana, dostarczając użytkownikowi następujące informacje: 
 

 
- Kod : unikalny kod identyfikacyjny alarmu. Kod odpowiada określonemu alarmowi wykrytemu w 

określonym momencie. 

- Adres : adres urządzenia, do którego odnosi się alarm. 

- Urządzenie : nazwa urządzenia, do którego odnosi się alarm. 

- Kategoria : kategoria alarmu  

- Nazwa: nazwa alarmu 

- Rozpocz ęcie : data/godzina, gdy system wykrył alarm. Opóźnienie czasowe, które może być 
skonfigurowane do zarządzania alarmami nie jest brane pod uwagę. 

- Koniec : data/godzina, gdy system wykrył reset alarmu. Informacje określająca datę i czas resetu lub 
AKTYWNE, jeśli alarm nadal jest aktywny. 

- Czas trwania : czas trwania alarmu. Informacje dostępne tylko do skasowanych alarmów. 

- Zakończony przez : reset alarmu.  

	 SAMO: reset alarmu wskazany przez sterownik.  

	 BRAK POŁĄCZENIA: reset alarmu na skutek błędów komunikacji między XWEB EVO i 

sterownikiem;  

	 SYSTEM ZATRZYMANY: reset alarmu na skutek przerwania rejestracji przez sterowniki;  

	 WYŁĄCZ URZĄDZENIE: reset alarmu na skutek wyłączenia sterownika; 

	 ZMIANA KONFIGURACJI: reset alarmu na skutek zmiany konfiguracji alarmu. 

- Uwagi : alarmy, do których zostały przypisane uwagi. 

- Powiadomienia : alarmy, z którego powodu zostały wysłane powiadomienia. 

Zazwyczaj dane w tabeli są wyświetlana zgodnie z wartością „Kod”. Podstawowa kolumna sortowania może 
być zmieniona przez wybranie go klikając w nagłówek; w tym przypadku, „Kod” będzie wykorzystywane jako 
drugi wskaźnik sortowania. 
Kod jako podstawowa kolumna sortowania: 
 

 

Adres jako podstawowa kolumna sortowania (kod jako druga kolumna sortowania): 
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8.5.2 EKSPORT LISTY ALARMÓW 

Naciśnij przycisk , aby zapisać plik (XLSX, HTML, CSV) zawierający tabelę alarmów na 
komputerze. Przykład XLSX, jak na poniższym rysunku: 

 

8.5.3 WYŚWIETLANIE SZCZEGÓŁÓW ALARMU 

Klikając na alarm, strona jest aktualizowana o szczegółowe informacje o alarmie, który właśnie został 
wybrany. W sekcji „Szczegóły alarmu” znajduje się lista uwag i lista użytkowników powiadomionych o 
alarmie. 

8.5.4 ODCZYT/ZAPIS UWAG ALARMÓW 

Uwagi można dodawać, klikając na „Nowa uwaga” w „Szczegóły alarmu”. 
 

  
 
Aby zapisać uwagę, kliknij na szarym obszarze tej samej linii. 
Aby usunąć uwagę, kliknij ikonę kosza obok tekstu uwagi. 

8.5.5 KONTROLA POWIADOMIE Ń O ALARMACH 

Warunki alarmowe są zwykle zgłaszane użytkownikom z poziomem, dla której alarm jest skonfigurowany. 
Jeśli alarm nie ustępuje, system XWEB EVO kontynuuje działanie powiadomień. Są one rejestrowane w 
systemie i dostępne za pośrednictwem sekcji „Powiadomienia”, jak pokazano poniżej.  
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8.5.6 ZRZUT DANYCH URZĄDZENIA 

Po lewej stronie okna znajduje się zrzut danych urządzenia ukazujący aktualny stan wejść i wyjść sterownika 
w momencie wystąpienia alarmu oraz wykres z ostatnich 24 godzin przed wystąpieniem alarmu. 
 
8.6 PULPIT REJESTRY SYSTEMU 

Pulpit „Rejestry systemu” pozwala użytkownikowi na wyświetlanie listy zdarzeń opisujących najważniejsze 
czynności wykonywane przez system i przez użytkowników z dostępem do niego. 

 
 
Po wejściu, system wyświetla listę wszystkich zdarzeń, które miały miejsce w ciągu ostatnich trzech dni. 
Użytkownik może zdecydować się na zastosowanie różnych filtrów wyświetlania.  
- ID: numer identyfikacyjny zapisu 

- Czas trwania : ustawienie okresu czasu do analizy 

- Użytkownik : aby zobaczyć wydarzenia wszystkich użytkowników lub tylko jednego 

- Adres IP : aby wyświetlić zdarzenia, których źródło jest zdeterminowane przez adres IP. Adres 
„127.0.0.1” odpowiada adresowi zdarzenia wygenerowanego przez sam XWEB EVO  

- Poziom : aby zobaczyć wydarzenia z wszystkich poziomów lub tylko jednego 

- Kontekst : aby zobaczyć wydarzenia z wszystkich kontekstów lub tylko jednego 

8.6.1 EKSPORT REJESTRU SYSTEMU 

Użytkownik mający dostęp do strony może wyeksportować tabelę w pliku Excel, klikając na „Wyeksportuj do 
pliku”. Przeglądarka pobierze plik XLS, jak pokazano poniżej: 
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DOSTĘP DO SYSTEMU Z PDA/SMARTFONU 

Otwórz przeglądarkę i wprowadź adres IP XWEB z następującą składnią 
http://<IP>/xwebmobile/index.html  - zamiast <IP> wpisz adres IP XWEB bez nawiasów. 
 
Spowoduje to otwarcie panelu konfiguracyjnego, w którym wyświetlane są XWEBy. 
 

 
 
Zmień język panelu konfiguracyjnego naciskając ikonę koła zębatego w lewym górnym rogu. 
Wybierz z listy Polski (Polska) (Custom). W przypadku braku tego języka na liście wybierz Polski (Polska). 
 

 
 
Po wybraniu języka zapisz zmianę. 
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Następnie przejdź do głównego okna naciskając strzałkę w górnym lewym rogu. 
Uwaga! Naciśnięcie przycisku cofania z przeglądarki spowoduje wylogowanie z XWEB. 
Odśwież stronę, aby język strony zmienił się na polski. 
 

 
 
Dodaj XWEB, naciskając przycisk (+). Podaj nazwę XWEB oraz jego adres IP. 
Uwaga: logując się przez WiFi do sieci lokalnej (LAN) używaj IP lokalnego (np.: 192.168.0.150). Logując się 
przez sieć komórkową użyj IP zewnętrznego do serwera oraz portu do którego przypisany jest XWEB. 
Po wpisaniu nazwy i IP kliknij dodaj, aby dodać XWEB do listy urządzeń. 
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Kliknij na XWEB z listy, aby przejść do logowania. 

 
 
Nastąpi przekierowanie na stronę logowania. Podaj login i hasło użytkownika, z którego chcesz otrzymać 
dostęp do EVO. Jeśli urządzenie ma aktywne alarmy, to pojawia się w prawym dolnym ikon sygnalizacji 
czerwonego alarmu.  
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Po wejściu, na ekranie pojawi się menu nawigacji strony. 

 
 
1. Naciśnięcie „Urządzenia”, wyświetla listę zmiennych pierwszego skonfigurowanego urządzenia. Jeśli 
chcesz zmienić swoje urządzenie, należy wybrać go z menu rozwijanego. 

 
 
Możliwa jest także zmiana wyświetlania sterownika: 
a) Aktywne zmienne 

 
 
b) Wszystkie zmienne 
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c) Polecenia 

 

 
 
2. Naciśnięcie „Alarmy” wyświetla stronę alarmów. 

 
 
Wybierz intersujące Cię filtry 
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Naciśnięcie „Zatwierdź” potwierdza filtry wyświetlania. 

 
 
Naciśnięcie na konkretnym alarmie otwiera stronę szczegółów: 
a) Alarm aktywny 

 
 
b) Alarm zakończony 
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. 
 
Aby przejść do poprzedniej strony, kliknij na strzałkę w lewym górnym rogu (<). 
ZNAKI HANDLOWE 

Consider It Solved i Intelligent Store są znakami towarowymi i logo Emerson Climate Technologies są 
znakami usługowymi i znakami towarowymi Emerson Electric Co. 
Windows i Internet Explorer są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach 
Zjednoczonych i innych krajach. 
Oracle i Java są zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Oracle i/lub jej filii. 
Firefox jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Mozilla Foundation. 
Yahoo! jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Yahoo! Inc. 
Linux jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Linus Torvalds. 
Inne nazwy mogą być znakami towarowymi ich właścicieli. 
 
AKCESORIA 

TYP OPIS NAZWA  KODY DO ZAMÓWIEŃ 

MODEM Modem analogowy, kompatybilny z PDA, 
56kbps. XWEB MODEM 

XWEBMODEM-200 24Vac 
XWEBMODEM-400 110Vac 
XWEBMODEM-500 230Vac 

MODEM Modem GSM, tylko do SMS (2G) TC35-KIT TC35-KIT 

MODEM Modem GSM, tylko do SMS – UMTS/HSPA+ 
(EMEA, APAC i Brazylia) GT-HE910-EUD-KIT GT-HE910-EUD KIT 

MODEM Modem GSM, tylko do SMS –  GPRS/UMTS 
(Północna Ameryka) GT-HE910-NAD-KIT GT-HE910-NAD KIT 

PRZEWÓD Przewód sieciowy, 3m - CAB/WEB/NET 
PRZEWÓD Przewód sieciowy skrosowany, 1m - CAB/WEB/PC 
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FAQ 
 

1 PROCEDURY KONSERWACJI DLA MODELI 3000/5000 

W razie konieczności odłączyć XWEB EVO, aby go przenieść lub do celów czyszczenia. Należy pamiętać, 
że urządzenie nie powinno zostać otwarte w żadnym wypadku, albo gwarancja zostanie unieważniona. 
Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, zwracając uwagę na rysunek tylnego panelu zawarty w instrukcji 
montażu. Schemat ten jest załączony do instrukcji w formie papierowej dołączonej do opakowania oraz w 
formie elektronicznej na stronie internetowej Dixell, w rozdziale „Instrukcje”. 
Naciśnij i szybko zwolnij przycisk zasilania (2); 
Poczekaj, aż wszystkie diody LED wyłączą się, w tym PWR; 
Odłącz modem zewnętrzny, jeśli jest obecny (7); 
Odłącz drukarkę lub USB (6); 
Odłącz monitor, klawiaturę i mysz (5); 
Odłącz linię telefoniczną i/lub kabel sieci LAN (4); 
Odłącz przewody z złącza RS485, przekaźników i wejść cyfrowych (3) 
Teraz odłącz kabel zasilający (1) i przesuń XWEB; 
 
 
 

Wciśnij i przytrzymaj przycisk (2), aby wymusić natychmiastowe wyłączenie systemu. Gdy 
nastąpi wyłączenie w ten sposób, XWEB zarejestruje zdarzenie, ale nie może zapewnić 
prawidłowego utrzymania danych. To samo dotyczy „wymuszonego” wyłączenia, które 
występuje, gdy kabel zasilający jest odłączony, zanim system zostanie wyłączony. 
 

 
 
2 NIE MOGĘ ZALOGOWAĆ SIĘ DO SYSTEMU ZA POMOCĄ MOJEGO HASŁA 

Sprawdź wielkie i małe litery. System XWEB EVO rozróżnia wielkość liter. 
 
3 MOJA PRZEGLĄDARKA NIE MOŻE OTWORZYĆ SYSTEMU XWEB EVO 

Sprawdź używane przewody, zaczynając od podłączenia Twojego komputera do sieci. Gdy kable zostały 
sprawdzone, sprawdź, czy można osiągnąć adres IP XWEB EVO: uruchom polecenie PING z wiersza 
polecenia, aby sprawdzić routing pakietów w sieci. Na przykład:  
 

 
 

Rysunek 1 

W przypadku braku odpowiedzi, komputer nie jest w stanie komunikować się z XWEB EVO. Sprawdź kable 
ponownie lub skontaktuj się z administratorem sieci. Uwaga, jeśli odpowiedź została otrzymana, może ona 
nie pochodzić z XWEB EVO: może pochodzić z innego urządzenia w sieci. W tym przypadku mając w 
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dalszym ciągu trudności z dostępem przez przeglądarkę, należy skontaktować się z administratorem sieci, 
aby uzyskać poradę. 
 
 

4 WYŚWIETLANIE NIEKOMPLETNYCH LUB NIEPOPRAWNE STRON Z PC   

Tymczasowe pliki przeglądarki lub Java, znane również pod nazwą cache, mogą czasem uniemożliwić 
prawidłowe korzystanie z XWEB EVO. Dzieje się tak, gdy na przykład XWEB EVO zostanie zastąpione i 
uzyskuje się dostęp za pomocą tego samego IP. 
Aby rozwiązać ten problem, należy usunąć pliki tymczasowe z komputera. Ich usuwanie może się różnić w 
zależności od systemu operacyjnego i jego ustawień. Zapoznaj się z dokumentacją komputera i/lub uzyskaj 
wsparcie eksperta komputerowego lub administratora sieci. 

 
• Poniżej procedura usuwania cache z przeglądarki Internet Explorer 9: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2 

• Poniżej procedura opróżniania cache Java 1.6: 

kliknij przycisk Start , kliknij Panel sterowania, a następnie kliknij na ikonę Java. Kliknij na „Ustawienia” i 
„Usuń pliki ...” (patrz rysunek poniżej): 

    
Rysunek 3 
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5 KTOŚ OTRZYMAŁ WIADOMOŚĆ O KONFLIKCIE ADRESÓW IP W SIECI 

Może to oznaczać, że XWEB EVO używa adresu IP, który jest również używany przez inne urządzenie w 
sieci. Zalecamy zmianę IP XWB EVO na nowy, wolny adres. W razie wątpliwości, który adres użyć, 
skontaktuj się z administratorem sieci. 
 
6 ILOMA STEROWNIKAMI MO ŻE ZARZĄDZAĆ XWEB EVO 

XWB3000/5000EVO może obsługiwać jednocześnie dwie oddzielne linie RS485, z których każda może 
zawierać maksymalnie 247 sterowników. Dlatego można zaadresować do 494 sterowników w sieci RS485. 
XWEB300/500EVO może obsługiwać tylko jedną linię RS485. XWEB300DEVO może zarządzać 
maksymalnie 18 sterownikami i XWEB500EVO może zarządzać maksymalnie 100 sterownikami. 
 
7 JAK ALARMY S Ą ZARZĄDZANE 

XWEB EVO monitoruje stany alarmowe i powiadamia o odchyleniach w zależności od konfiguracji, która 
musi być ustawiona przez użytkownika. Osoba konfigurująca XWEB EVO musi wykonać następujące kroki w 
celu uzyskania pełnej konfigurację: 

1. System. System XWEB EVO wychodzi z założenia, że wszystkie zgłoszenia do zewnętrznego 
źródła (np.: serwer e-mail) są skonfigurowane w ustawieniach systemowych. Patrz rozdział Błąd! 
Nie mo żna odnale źć źródła odwołania.  - Błąd! Nie mo żna odnale źć źródła odwołania.  w tej 
instrukcji. 

2. Książka. Wszyscy odbiorcy powiadomień alarmowych muszą być zarejestrowani w systemie i 
muszą mieć podane swoje dane kontaktowe e-mail/fax. Patrz rozdział Błąd! Nie mo żna 
odnale źć źródła odwołania.  - Błąd! Nie mo żna odnale źć źródła odwołania.  w tej instrukcji. 

3. Sterowniki. Konieczne jest zdefiniowanie sieci sterowników,  w której XWEB EVO wykryje stan 
alarmowy sterowników. Patrz rozdział Błąd! Nie mo żna odnale źć źródła odwołania.  - Błąd! Nie 
można odnale źć źródła odwołania.  w tej instrukcji. 

4. Alarmy. Konieczne jest określenie zasad, według których wykryte alarmy muszą być zgłaszane 
do odbiorców. Patrz rozdział Błąd! Nie mo żna odnale źć źródła odwołania.  - Błąd! Nie mo żna 
odnale źć źródła odwołania.  w tej instrukcji. Alarmy są podzielone na kategorie alarmowe, które 
określają, w jaki sposób alarm należy traktować i do kogo i w jaki sposób należy je wysłać. 
Informacja ta jest określona przez poziom powiadomień. 

 

8 JAK E-MAILE O ALARMACH S Ą PONOWNIE WYSYŁANE 

XWEB EVO jest często instalowany, aby powiadamiać o alarmach za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
Konfiguracja tego sposobu przekazu przewiduje wszystkie czynności opisane w punkcie Błąd! Nie mo żna 
odnale źć źródła odwołania.  - Błąd! Nie mo żna odnale źć źródła odwołania. . 
Usługa ta może być skonfigurowana na różne sposoby, aby ponownie wysłać e-mail, gdy warunki alarmowe 
przekraczają określony czas:  

1. Pierwszy typ ponownego przesłania jest przeprowadzany podczas okresu trwania poziomu, gdzie 
wiadomości są zawsze ponownie wysłane do tych samych odbiorców. Parametry wpływające na ten 
typ ponownego wysyłania to „Czas do ponownego wysłania” i „Czas zmiany poziomu”, w 
ustawieniach poziomu.  

2. Drugi typ ponownego wysyłania odbywa się przy wykorzystaniu wzrastającego poziomu 
powiadomień i w konsekwencji tego powiadomienia są wysyłane do nowej grupy odbiorców. 
Parametry („Czas trwania ponowienia”) wpływające na ten typ ponownego wysyłania są powiązane 
z poziomami i wybiera się je w „Ustawienia kategorii” (patrz obrazek poniżej). 

 
 

3. Trzeci typ ponownego wysyłania odbywa się przy wykorzystaniu wzrastającego sposobu przekazu  
powiadomień i w konsekwencji na routingu powiadomień e-mail. Oznacza to, że jeżeli e-maile 
wysłane za pośrednictwem interfejsu LAN nie wysłały się, możliwe jest zarządzenie ich ponownego 
wysyłania poprzez Dial-up (modem). Parametry wpływające na ten typ zgłoszenia są przedstawione 
na poniższym obrazie zrobionym w „Ustawienia systemu�Email”. 
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9 WSPÓŁPRACA Z TABLETEM 

Interfejs użytkownika XWEB EVO jest dostępny także za pośrednictwem przeglądarek tabletów. Strony 
HTML są dostosowanego w zależności od rozmiaru ekranu.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Strony konfiguracji urządzenia, jak również niektóre inne stanowią wyjątek i nie są kompatybilne: 
• Menu� Narzędzia �CRO (tylko dla modeli XWEB500/5000) 

• Menu� Narzędzia �Miernik wydajności (tylko dla modeli XWEB500D/500/5000) 

• Menu� Narzędzia �Zarządzanie punktem rosy (tylko dla modeli XWEB5000) 

• Menu� Narzędzia �Nadzór (tylko dla modeli XWEB5000) 

Błąd przeglądarki może pojawić się na powyższych stronach 
“Your browser understands the <APPLET> tag but is not running the applet for some reason. Your browser 
is completely ignoring the <APPLET> tag!” 
oznacza, że nie jest to możliwe otwarcie danej strony na tablecie. 
 
10 JAK WYŚWIETLANE SĄ POWIADOMIENIA ALARMOWE W SMS 

XWEB EVO po wykryciu alarmu w sieci urządzeń, wyśle powiadomienie SMS w dwóch dostępnych 
formatach: STANDARD i LIGHT. 
Dla polepszenia czytelności wiadomości SMS, została dodana opcja LIGHT jako format wiadomości SMS. 
Dzięki takiej funkcji, adres ModBUS i kod alarmu zostały usunięte, aby zwiększyć ilość znaków dostępnych 
jako opis alarmu.
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STANDARD 
 

LIGHT 

 
NETECH 

 

 

 

 
MESSAGEBIRD 

 

 

 

 
 
 Informacje w SMS: 
 
- Nazwa XWEB 
- Nazwa poziomu powiadomień 
- Typ: NOWY ALARM lub ZAKOŃCZONY ALARM  
- Data/godzina zdarzenia 
- Adres i nazwa sterownika – dla standard i nazwa sterownika – dla light 
- Nazwa alarmu 
- Unikalny identyfikator alarmu jak w rejestrze alarmów XWEB – tylko dla standard 
 
11 KOMUNIKATY O BŁ ĘDZIE MODEMU 

W „Rejestry systemu” rejestr związanym z komunikatem „Błąd wysyłania SMS” zawiera kod błędu widoczny 
po najechaniu myszą na wiadomość. 
 
+ Wysłać wiadomość za pomocą fizycznego urządzenia GSM podłączonego do fizycznego urządzenia 
szeregowego  
+------------------------------------------------------------------------------- 
+1 => (GSM) Nie można uzyskać model evo z xwebconfig.json 
+2 => (GSM) Brak wsparcia dla skonfigurowanego gsm  
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+3 => (GSM) Określono nieznany modem (wewnętrzny/ zewnętrzny) 
+4 => (GSM) Oczekiwanie na rejestrację do sieci: Błąd zapisu poleceń do modemu urządzenia. 
+5 => (GSM) Przekroczenie czasu rejestracji sieci. 
+6 => (GSM) Error exec fork() to run xwgsmsms module. 
+7 => (GSM) Timeout waiting end xwgsmsms module (20 Seconds). 
+8 => (GSM) Child xwgsmsms module dead itself. 
+9 => (GSM) nu. 
+10=> (GSM) [xwgsmsms] => Invalid parameters passed 
+11=> (GSM) [xwgsmsms] => No destination number or device specified. 
+12=> (GSM) [xwgsmsms] => Brak dostarczonych wiadomości SMS. 
+13=> (GSM) [xwgsmsms] => Nie można otworzyć urządzenia modemu. 
+14=> (GSM) [xwgsmsms] => Błąd w odczycie wiadomości odebranych przez modem. 
+15=> (GSM) [xwgsmsms] => [send parth message] => Error init modem. 
+16=> (GSM) [xwgsmsms] => [send parth message] => Error reinit modem after try send message. 
+17=> (GSM) [xwgsmsms] => [send parth message] => Error send sms rich last retry. 
 
+ Wysłać wiadomość za pomocą bramki internetowej netech.it 
+------------------------------------------------------------------- 
+50=> (NETECH) Error on provided 'dest number' or 'dest message' or 'service code subscription' 
+51=> (NETECH) Can't resolve the gateway address. 
+52=> (NETECH) Error on create socket. 
+53=> (NETECH) Error on set socket options. 
+54=> (NETECH) Error connect to netech server. 
+55=> (NETECH) Error write socket data (to the netech server). 
+56=> (NETECH) Error receive response data from the server. 
+57=> (NETECH) The netech server report a error on request send sms (subscription expired/invalid ?). 
+58=> (NETECH) The netech server have close the connection. 


