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VAROVÁNÍ: ABY JSTE ZABRÁNILI POŽÁRU NEBO ELEKTRICKÉMU ZKRATU, 
ZAJISTĚTE ABY TOTO ZAŘÍZENÍ NEPŘIŠLO DO STYKU S VODOU NEBO NEDOŠLO 
KE ZKRATOVÁNÍ SVOREK  

 

UPOZORNĚNÍ: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU 
ELEKTRICKÝM PROUDEM NESUNDÁVEJTE KRYT. 
VNITŘNÍ ČÁSTI ZAŘÍZENÍ NEOBSAHUJÍ ŽÁDNÉ 
SOUČÁSTI VYŽADUJÍCÍ SERVIS. SE ZAŘÍZENÍM SMÍ 
MANIPULOVAT POUZE KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL 

 

SYMBOL BLESKU UVNITŘ ROVNOSTRANNÉHO 
TROJÚHELNÍKU SE POUŽÍVÁ K UPOZORNĚNÍ 
UŽIVATELE O POTENCIÁLNĚ NEBEZPEČNÝCH 
NEIZOLOVANÝCH ČÁSTECH ZAŘÍZENÍ POD 
ELEKTRICKÝM NAPĚTÍM 

 

SYMBOL VYKŘIČNÍKU UVNITŘ ROVNOSTRANNÉHO 
TROJÚHELNÍKU SE POUŽÍVÁ JAKO VAROVÁNÍ 
UŽIVATELE, ŽE MUSÍ VĚNOVAT VELKOU 
POZORNOST TÉMATU POPSANÉMU V TOMTO 
MANUÁLU 

 
VAROVÁNÍ 

 

Toto zařízení vyžaduje instalaci pouze kvalifikovaným personálem s vhodným 
technickým vzděláním a zkušenostmi, který je si vědom nebezpečí, kterému je 
vystaven. Pokyny popsané v tomto manuálu jsou uvedeny pouze pro obslužný 
personál. 

  

VAROVÁNÍ 

 

Používejte pouze modemy, které jsou oficiálně podporované tímto monitorovacím 
systémem. Společnost Dixell nemůže nest odpovědnost za případné škody 
způsobené použitím nepodporovaných modemů. 

  

VAROVÁNÍ 

 

Společnost Dixell si vyhrazuje právo změnit tento manual bez předchozího 
upozornění. Nejnovější dostupnou verzi lze stáhnout z internetových stránek 
společnosti Dixell. 

  

VAROVÁNÍ 

 

Pokyny obssažené v tomto manuálu jsou určeny pro standardní modely “XWEB-
EVO 300D” / “XWEB-EVO 500D” / “XWEB-EVO 500” / “XWEB-EVO 3000” / “XWEB-
EVO 5000”. Jakékoliv odlišnosti jsou výslovně uvedeny. 

  

VAROVÁNÍ 

 

Tato řídící a monitorovací jednotka splňuje normu EN 12830 pro použití se snímači 
určenými k měření, uvedenými v 13485. 

  

VAROVÁNÍ 

 

Toto je produkt třídy A. Může způsobovat radiové interference v obytných 
prostorech. Pokud k tomu dojde, uživatel by měl přijmout vhodná protiopatření.  

  

VAROVÁNÍ 

 

Dixell slr si vyhrazuje právo změnit své výrobky bez předchozího upozornění 
zákazníka. 
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1. ÚVOD 

Gratulujeme k zakoupení tohoto produktu. 
Dixell XWEB-EVO představuje jeden z nejpokročilejších systémů pro monitorování, kontrolu a dohled, 
dostupných na současném trhu. Uživatel ocení kvalitu tohoto nástroje, který je snadno použitelný a vysoce 
přizpůsobitelný pro většinu požadavků. Využívá nejmodernější technologie pro zobrazování webových 
stránek a je založen na operačním systému Linux ™, což zaručuje jeho účinnost a spolehlivost. Hardware je 
založen na vysoce spolehlivých průmyslových PCB, které nevyžadují žádnou údržbu. 
Webové rozhraní je k dispozici lokálně na modelech XWEB3000 / 5000 EVO s připojeným monitorem, 
klávesnicí a myší. Místní rozhraní s LCD a klávesnicí je k dispozici také u modelu XWEB500D. 
Dálkový přístup je dostupný pro všechny modely. Ke komunikaci se systémy XWEB-EVO můžete použít 
webové rozhraní přes standardní internetový prohlížeč, jako je Intenet Explorer®, nebo Mozilla Firefox®. 
 

  
 

Dixell XWEB-EVO je navržen a pro provoz nejen na síti regulátorů Dixell ale i regulátorů a zařízení jiných 
výrobců. Jeho hlavní využití je v supermarketech jakékoliv velikosti, aplikacích průmyslového chlazení a 
klimatizací. Na rozdíl od běžných monitorovacích systémů, XWEB-EVO poskytuje (pro všechny modely): 
- Zaznamenávání teploty v souladu s nařízeními pro hygienu potravin dle norem UNI EN 12830, HACCP 

- Sledování a řízení systému a řízení alarmů (a centralizovanou správu pro XCenter) 

- Řízení regulátorů s plánováním operací (pouze u modelů 500//500D/3000/5000) 

- Programování parametrů připojených regulátorů 

- Řízení optimalizace skupiny kompresorů (Compressor Rack Optimiser, CRO). Pro lepší, efektivnější 
řízení a dostupnost chladicího výkonu 

- a mnohem víc 

Následující nástroje jsou přidány do modelů XWEB-EVO 5000: 

- Dohled (SPV). Pro kontrolu nákladů, řízení osvětlení, atd. 

- Řízení Anti-Sweat ohřívačů (DEWP) pro zamezení rosení skel. 

Tyto nástroje jsou zvláště užitečné pro optimalizaci úspory energie. 
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2. KOMU JE TENTO MANUÁL URČEN 

Obsah této příručky je určený pro profesionální uživatele, kteří jsou seznámeni s možnostmi systému XWEB-
EVO a dalších navazujících systémů, jako jsou jednotlivé regulatory (přístroje) zapojené do sériové sítě 
RS485. Postupy konfigurace a používání XWEBu-EVO jsou součástí tohoto manuálu. Předpokládá se, že 
mezi koncové uživatele systému patří profesionálové jako jsou například osoby zodpovědné za energy 
management a ředitelé jednotlivých provozoven, kde je nasazen tento systém.  
 
Kromě tohoto návodu, doporučujeme také přečíst návod k instalaci v papírové formě, který je uvnitř obalu 
výrobku a v elektronické podobě na stránkách výrobce Dixell, v sekci "Manual". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. POUŽÍVÁNÍ XWEB-EVO 

 
 

3.1 VÝCHOZÍ NASTAVENÍ 

Systém XWEB EVO je dodáván pro český trh včetně české lokalizace. Výchozí IP adresa zařízení je z 
výroby nastavena na http://192.168.0.150 (pro modely 300D/500D/500 ) nebo http://192.168.0.200 (pro 
modely 3000/5000).  
 
Vstupem do “MENU” -> “NASTAVENÍ” -> “SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ” zobrazíte následující záložky s 
nastavením systému XWEB EVO. 
 
 
 
 
a) Identifikace systému 

 

 
 

 
Záložka Identifikace systému umožňuje nastavit údaje sloužící k jednoznačné identifikaci systému . 
 
 
 
 
 
 

http://192.168.0.150/
http://192.168.0.200/
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b) Nastavení data / času 

 

 
 

 
Záložka Čas/datum umožňuje nastavit aktuální datum a čas, zvolit časovou zónu, případně nastavit 
automatickou synchronizaci času včetně adresy NTP serveru. V případě využití automatické 
synchronizace je třeba nastavit vhodné směrování. 
 
 
POZOR:  
Tato nastavení by měla měnit osoba zodpovědná za správu a chod počítačové sítě Ethernet v 
místě instalace systému XWEB EVO!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Síť 
 

 
 

Záložka “Síť” umožňuje změnit nastavení ethernetového rozhraní systému XWEB EVO.  
 
 
POZOR: 
Tato nastavení by měla měnit osoba zodpovědná za správu a chod počítačové sítě Ethernet v 

místě instalace systému XWEB EVO!!!   
 
POZOR: 
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Nevhodným nastavením je možné omezit funkčnost ostatních zařízení připojených do počítačové 
sítě Ethernet!!!  

 
 
 
 

 

d) Modemy 

 

 
 
Tato záložka umožňuje nastavit modemy, připojené přímo k systému XWEB EVO. Pozor: Je možné 
použít pouze výrobcem schválené modemy!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Vytáčené připojení  

 

 
 
 
Zde je možné nastavit vytáčené připojení systému pomocí modemu a pevné telefonní linky. 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) Email 
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Systém XWEB EVO umožňuje také odesílat emaily, aby informoval o změnách stavu systému a 
připojených zařízení. Pro správnou funkci odesílání emailů je třeba správné a kompletní vyplnění 
konfigurace. 
  
 
POZOR: 
Tato nastavení by měla měnit osoba zodpovědná za správu a chod počítačové sítě Ethernet v 
místě instalace systému XWEB EVO!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

XWEB EVO CZ v16           LOGITRON S.R.O. XWEB300D/500D/500/3000/5000 EVO   11/121 

 
g) Služba SMS 

 

 
 
 
Systém XWEB EVO umožňuje také odesílat SMS, aby informoval o změnách stavu systému a 
připojených zařízení. Na čaském trhu však není dostupné zařízení schválené výrobcem systému pro 
zpřístupnění této funkce.  
 
 
POZOR: 
Odesílání SMS na mobilní telefon zodpovědné osoby lze řešit konverzí emailových zpráv na SMS 
pomocí služby poskytované mobilními operatory na našem trhu.  
 
 
 
 
 
 

 
 

h) XCenter  
 

 
 
 
 
Tato záložka umožňuje konfiguraci systému pro komunikaci s nadřazeným centralizovaným systémem 
managementu Dixell Xcenter. 
 
 
 
 
 
 
 

i) Aux výstupy a digitální vstupy (jen pro XWEB EVO 500, 3000/5000) 
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• Nastavení pomocného výstupu 
Umožňuje nastavit výchozí logiku pomocných výstupů (výstup v klidu spojen / rozpojen).  Funkce 
“Aktivovat po akumulaci úrovně” umožňuje nastavit zpoždění výstupů, které je určené nastavením úrovní 
alarmů. 
 
• Nastavení vzdálených výstupů přístroje 
Tato část nastavení umožňuje konfigurovat jakýkoliv modul vzdálených výstupů XJR40D připojený k 
systému XWEB EVO a využít jej jako rozšířené alarmové relé XWEBu EVO. 
 
• Digitální vstupy 
Tato část umožňuje konfigurovat příkazy, které mají být odeslány pomocí sítě RS485 / Modbus  do 
připojených přístrojů v návaznosti na změnu stavu digitálního vstupu. 
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j) Aktualizace 

 
 
 
Tato záložka umožňuje automatickou nebo ruční kontrolu aktualizací systému XWEB EVO a nastavení 
oprávnění aktualizace systému. 
 
 
 
 
 
 
Po provedení požadovaných změn v nastavení je třeba restartovat systém XWEB EVO. Toho lze docílit 
vstupem do “MENU” -> “NASTAVENÍ” -> “RESTART” 
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3.2 LOKÁLNÍ OVLÁDÁNÍ Z KLÁVESNICE (JEN MODELY “COOLMATE”) 

Klávesnice na těchto modelech disponuje 8mi tlačítky: 
 

Tlačítko Funkce 

VIEW Přímý přístup do archivu a k aktuálním datům 

MENU Přístup do konfiguračního menu 

CLEAR Opuštění menu, vymazání znaku 

ENTER Vstup do menu, otevření seznamu aktuálních 
alarmů 

 Vlevo 
 Nahoru 
 Dolů 
 Vpravo 

 
 
Pro přístup k některým obrazovkám je vyžadován přístup ověřený platným uživatelským jménem a heslem. 
Zadané platné přihlašovací údaje zústávají v platnosti 5 minut po zadání. 
 
Hlavní obrazovka LCD, pokud není detekován žádný alarm, vypadá následovně: 
 

        X W E B 5 0 0   E V O           

        X W E B   E V O 1 2 3 4         

        A c q u i s i t i o n           

    0 9 : 1 8   1 8 / 0 9 / 2 0 1 5     

 
Pokud systém detekuje alarm, LCD zobrazí: 
 

        X W E B 5 0 0   E V O           

        X W E B   E V O 1 2 3 4         

        A c q u i s i t i o n           

    A c t i v e   A l a r m s :   8     

 
3.2.1 ZOBRAZENÍ MENU 

Z hlavní obrazovky, stiskem tlačítka VIEW zobrazíte menu: 

              V i e w                   

D a t a                               

  A l a r m                             

  T o o l s                           
 
Schéma kompletního dostupného menu: 
 
View__ 

|__ Data 

|      |__ Actual 

|      |__ From Archive 

|  |__ Main Data 

|       |__ Circular Data 

|__ Alarm 

|   Access denied insert username and password 

|        Exit Save Caps abcd...z   

|   |__ Actual 

|   |__ From Archive 

|            |__ Last 3 days 

|       |__ Last 3 days by device 

|__ Tools 

|       |__ Line test 

|__ Mute buzzer 
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 Menu Data umožňuje zobrazit aktuální nebo archivovaná data 

 Menu Alarm umožňuje zobrazit aktuální nebo archivované alarmy 

 Menu Tools umožňuje přístup k testování linky RS485 

 Menu Mute buzzer umožňuje vypnutí alarmového hlášení pomocí bzučáku 

AKTUÁLNÍ DATA A ZMĚNA ŽÁDANÉ HODNOTY 
V zobrazení aktuálních dat je možné změnit žádanou hodnotu. Zobrazení vypadá následovně: 
 

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

. > - - - - - A N A L O G - - - - - - < 

  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 T U S - - - - - - <

 O n :  O N             

 > - - - - - S E T P O I N T - - - - <

 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       

 > - - - - - I N P U T - - - - - - - <

 G e n e r i c  A l a r m :  O f f  

 > - - - - - O U T P U T - - - - - - <

 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        

 
Pro změnu aktuální žádané hodnoty je třeba vybrat aktuální žádanou hodnotu (Setpoint) a stisknout ENTER, 
poté pomocí šipek nahoru a dolů změnit hodnotu a stisknout ENTER. 

PŘÍSTUP K DATŮM Z ARCHIVU 
V menu DataFrom Archive je možné přistupovat k datům jednotlivých proměnných (např. “Room Pb1”. 
Pohybem dolů lze procházet všechny zaznamenané hodnoty.  
 
Vyberte Circular data pro zobrazení aktuálních dat s vysokou rychlostí záznamu 

       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 °  

 

ZOBRAZENÍ ALARMŮ 
Pro přístup do zobrazení alarmů je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Po úspěšném přihlášení do 
systému je možné zobrazit výpis alarmů. 

1. Aktuální a aktivní 

   A c t i v e  A l a r m s         

 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  
 

Vybráním alarmu je možné zobrazit podrobnosti: 
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   A c t i v e  A l a r m s          

. C o d e :  5 9                 

 A d d r e s s :  R S 1 - 0 0 2         

 D e v i c e :  N e w _ X R 1 7 0 C       

 C a t e g o r y  D e f a u l t         

 N a m e :  O p e n  D o o r          

 S t a r t :  2 0 1 5 / 9 / 1 8  1 0 : 1 1 :2 8 

 E n d :  A c t i v e              

 D u r a t i o n :  A c t i v e         

                         

 
2. Z archivu 

   A l a r m  A r c h i v e          

. C o d e :  6 9                 

 A d d r e s s :  R S 1 - 0 0 2         

 D e v i c e :  N e w _ X R 1 7 0 C       

 C a t e g o r y  D e f a u l t         

 N a m e :  O p e n  D o o r          

 S t a r t :  2 0 1 5 / 0 9 / 1 8  1 4 : 4 5 : 1 3 

 E n d :  2 0 1 5 / 0 9 / 1 8  2 1 : 4 3 : 1 4 

 D u r a t i o n :  0 6 h  5 8 m        

 T e r m i n a t e d  B y  S E L F       

 N o t e s  P r e s e n t            

 N o t i f y  N o t  P r e s e n t       

 
3.2.2 NABÍDKA MENU 

Z hlavní obrazovky, po stisku tlačítka MENU je možné vstoupit do nabídky funkcí systému XWEB-EVO. 

              M e n U                   

S e t u p                            

  V i e w                             

  D e v i c e 

 

C o m m a n d         
 
Schéma kompletního dostupného menu: 
 
Menu__ 

      |__ Setup 

 | |__ Access denied insert username and password 

      |          Exit Save Caps abcd...z   

      |           |__ XWEB500 EVO – Device 

 |  | |__ Language 

 |  | |__ Identification 

 |  | |__ Delete archive 

 |  | |__ Network 

 |  | |__ e-mail 

 |  |  

 |  |__ Start-Stop Acquisitions 

 |  | |__ Start Acquisitions 

 |  | |__ Stop Acquisitions 

 |  |  

 |  |__ Date / Time 

 |  | |__ date 

 |  | |__ hour 

 |  | |__ Format 

 |  | |__ NTP server 

 |  | |__ Sync mode 

 |  | 
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 |  |__ Devices 

 |   |__ Add 

 |   |__ Delete Single Device 

 |   |__ Delete multiple devices 

| 

 |__ View 

 | |__ ( come menu VIEW, vedi sopra )  

 |  

 |__ Device Command  

 | |__ Access denied insert username and password 

      |          Exit Save Caps abcd...z   

| 

|__ Global command 

 | |__ Access denied insert username and password 

      |          Exit Save Caps abcd...z   

|  |__ command 1 

|  |__ command 2 

 | 

 |__ Logout 

 | 

 |__ About 

 
 Menu Setup umožňuje změnu nastavení systému XWEB-EVO 
 Menu View umožňuje zobrazit aktuální nebo archivovaná data 
 Menu Device Command umožňuje odesílání příkazů jednotlivým připojeným přístrojům 

 

   D e v i c e  C o m m a n d    

 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 

 
 Menu Global command umožňuje odesílání příkazů skupinám přístrojů 
 Menu Logout odhlásí uživatele 
 Menu About zobrazí informace o verzi a modelu systému XWEB-EVO  

 

       A b o u t              

. S o f t w a r e :  3 . 0 . 0 - A 7 - - 4 a 5 d 

 M a x  D e v i c e s :  5 0          

 C o d e :  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        

 
 
 

3.3 PŘÍSTUP DO SYSTÉMU 

Pro přístup z vašeho PC připojeného k XWEB-EVO zadejte do internetového prohížeče jeho IP adresu. 
Výchozí IP adresa je http://192.168.0.150 (pro modely 300D/500D/500) nebo http://192.168.0.200 (pro 
modely 3000/5000). U přímého připojení modelů 3000/5000 [monitor, myš a klávesnice na přístroji] se tato 
operace nevyžaduje, pouze zapněte monitor.  

http://192.168.0.150/
http://192.168.0.200/
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Uživatel bude přesměrován na přihlašovací stránku, ze které je pak přístup do uživatelského rozhraní. 
Zadejte uživatelské jméno (Username), a heslo (Password) – výchozí je Admin (jméno i heslo) pro přístup do 
systému. Pokud jsou údaje správné, dostanete se na domovskou stránku, jinak postup opakujte. Dávejte 
pozor na přítomnost alfanumerických znaků a velkých písmen v heslu.  
Pro první přihlášení je nastaveno jsou výchozí přihlašovací údaje tyto:  
Username: Admin 
Password Admin 
 
Pozor: doporučuje se změnit toto heslo co nejdříve; kdokoliv může číst tento návod a získat údaje o 
přihlášení.  

V pravém dolním rohu se může objevit ikona  . Je to v případě, když XWEB-EVO je již v zprovozněn a 
zjistil alarm (např. vysoká teplota). Pak je nutné se přihlásit, aby bylo možné zjistit typ alarmu a analyzovat 
situaci. Ikona alarmu automaticky neznamená, že by systém aktivoval alarmové výstupy (relé nebo sirénu), 
to závisí na konfiguraci systému XWEB-EVO  správcem zařízení. 

V levém dolním rohu se může objevit ikona . Je to v případě, když je přístup pro neadministrátorské 
uživatele blokován. To se provádí např. při údržbě systému specializovaným operátorem. 
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3.4 NASTAVENÍ SYSTÉMU XWEB 

 

3.4.1 ÚVOD 

V této konfiguraci XWEB-EVO vyžaduje připojení přístrojů s Modbus komunikací. Ujistěte se, že:  
síť regulátorů je vhodně připojena, zvláště dávejte pozor na to, aby adresy přístrojů nebyly nikde 
duplicitní (každý přístroj musí mít svoji originální adresu). 
Všechny přístroje jsou správně napájeny. Vytvořte si seznam všech připojených přístrojů. Potom ho 
porovnejte s počtem přístrojů. Akterá system XWEB automaticky nalezl.  

XWEB-EVO umožňuje správu různých linek přístrojů (tzv. "nódů"), které umožňují různé typy fyzického 
připojení a konfigurace pro komunikaci. Pro tyto účely byste měli mít dokumentaci sítě. 
 

3.4.2 DOMOVSKÁ STRÁNKA A NAVIGAČNÍ LIŠTA 

Pro přihlášení se objeví na domovské stránce spodní lišta, tzv. “Desktop Overview” (přehled pracovních 
ploch). 
Uživatel může procházet různé stránky, které jsou sdruženy v nabídce Desktop na navigační liště. Nebo lze 
přistupovat na jiné stránky, které se týkají konfigurace, sdružené v nabídce Menu. 
Navigační lišta je viditelná na všech stránkách a také umožňuje se odhlásit tlačítkem Odhlášení (Logout), 
kdy se dostanete zpět na přihlašovací stránku. 
  

 
 
 
Dále jsou zde tyto informace: 

 Datum a čas systému 

 Informace o připojeném uživateli ( po najetí myší na ikonu uživatele) 

 

 Stav blokování neadmin. uživatelů.  blokování aktivní;  blokování není aktivní. 

Kliknutím na ikonu zámku aktivujete a deaktivujete blokování: následuie dialog pro potvrzení 
operace. Je-li system blokován, objeví se indikace na přihlašovací stránce. 

 Stav sběru dat.  aktivní;   není aktivní 

 Stav alarmů. Je-li nejméně jeden, ikona ukazuje   

 
Ostatní stránky se zpřístupní po kliknutí na příslušné ikony 
 

  Přehled (Overview) 

  Zobrazení přístroje (DeviceView) 

  Graf (Chart) 

  Parametry (Parameters) 

  Log alarmů (Alarms Log)  

 
Nabídky DESKTOP a MENU se objeví pro klinutí na příslušné tlačítko. 
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U nabídky DESKTOP se objeví navigace na jednotlivé stránky, které můžete zvolit kliknutím na danou ikonu.  
 
 
 
 

 
 
 
Alternativně lze použít klávesových zkratek:  
 

ALT-H Přehled (Overview) 

ALT-W Zobrazení přístroje (DeviceView) 

ALT-G Graf (Chart) 

ALT-P Parametry (Parameters) 

ALT-A Log alarmů (Alarms Log) 

ALT-L Systémové logy (System Logs) 

 
Pro stránky z nabídky MENU se navigace provádí přes sekce  NASTAVENÍ SYSTÉMU XWEB (XWEB 
SYSTEM SETUP) NÁSTROJE (TOOLS) a SBĚR DAT (ACQUISITION). 
 

  
 
Uživatel může vstoupit do sekce kliknutím na její název. 
 

3.4.3 NASTAVENÍ (SYSTEM CONFIGURATION) 

 XWEB lze nastavit při prvním spuštění přes "výchozího průvodce" . 
Změnit nastavení můžete právě přes tuto volbu viz kap. 3.1 - VÝCHOZÍ NASTAVENÍ). 
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3.4.4 NASTAVENÍ PŘÍSTROJŮ (CONTROLLER CONFIGURATION) 

Fáze konfigurace regulátor-přístroj umožňuje sdružování každého připojeného zařízení se 
systémem. Pro každé zařízení systém bude schopen reprezentovat a změnit jeho vlastnosti a 
funkce. Systém bude, ve vztahu k vybranému zařízení, zobrazovat pouze atributy (kategorie, 
alarmy, vstupy, atd ..) typické pro samotné zařízení. Aby bylo možné měnit vadné konfigurační 
parametry, musí být sběr údajů vypnut. Pokud zůstane zapnutý, objeví se chybové hlášení při 

přístupu na stránku: 
 

 
 
Při vstupu do režimu konfigurace, z této stránky bude možné zahájit následující operace: 
 
A. NAJÍT PŘÍSTROJE 

 
Provede vyhledávání sítě regulátorů Dixell. Tento postup se automaticky spustí v případě, že žádný 
regulátor není nakonfigurován. Tento postup je rovněž možno spustit ručně v další fázi, když už jsou některé 
přístroje nakonfigurovány. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Chcete-li provést hledání přístrojů: 
1. Určete protokol: 
• dixell485: Hledání regulátoru optimalizované pro kabelové sítě (ne bezdrátové) 
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• dixell485xev: Hledání regulátoru optimalizovane pro kabelové připojení XEV modulů (ne bezdrátové) 
• dixell485-icool: Hledání regulátoru optimalizované pro bezdrátové sítě (s využitím modulů Dixell iCOOLL) 
• mb485tcpip: Hledání regulátoru, Modubus-485 připojeného na TCP / IP brány 
• mbtcpip: Hledání Modbus na TCPIP 
 
2. Určete sériovou linku RS485: 
Modely XWEB300 / 500 EVO zvládnou 1 sériovou linku. XWEB3000 / 5000EVO současně umožňuje řízení 
2 sériových linek. Každá linka může adresovat maximálně 247 zařízení. 
3. Určete, zda se systém musí spustit vyhledávání pouze při signálu bez šumu. Tento parametr umožňuje 
zastavit vyhledávání, když je detekován šum na lince. 
V případě pochybností o tom, zda se má nebo nemá tato funkce aktivovat, ji vypněte. 
4. Určete rozsah Modbus adres, které mají být detekovány 
5. Stisknutím tlačítka “Zahájit vyhledávání” ("Start search") dojde ke spuštění operace. 
Výsledkem vyhledávání je zobrazení seznamu nalezených zařízení, které mohou být přidány do konfigurace 
sítě. 
Přítomnost knihovny zařízení v systému XWEB je uvedeno ve sloupci "Knihovna" se symbolem . Pokud 
tento symbol chybí, měla by být chybějící knihovna nainstalována. 
Lze změnit název zařízení a zařazení do skupiny přístrojů, když je vybrán řádek (jak je uvedeno níže). 
 

 
 
Pro potvrzení konfigurace zařízení jej vyberte a stiskněte tlačítko "Použít". 
Pozor: v tomto okně není možné nahradit nastavení přístrojů již přítomných v konfiguraci. Pokud je již 
přítomen v "Seznamu zařízení" alespoň jedna z vybraných adres, se zobrazí chybová zpráva: 
 

 
 
Pokud jste změnili fyzické zařízení a je třeba je nahradit v konfiguraci systému, musíte ho nejprve odebrat z 
konfigurace zařízení. 
 
B. PŘIDAT / ODEBRAT PŘÍSTROJE, RUČNÍ NASTAVENÍ 
 
 
 
Přístroj lze uživatelsky přidávat do nebo odebírat ze sítě také ručně. Musíte kliknout na kartu "Přidat / 
odebrat zařízení". 
 

 
 
 
Seznam všech knihoven v systému se zobrazí v tomto okně. 
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• Přidat zařízení 

1. Kliknutím vyberte knihovnu, která má být použita, ze seznamu: 

 
 

2. Postupem “táhni a pust´”( Drag'n'Drop) přidejte zařízení najetím na oblast "Přidat zařízení" : 

 
 
 

3. Určete konfigurační parametry zařízení v síti. 

 

 
 
Správné provedení postupu bude aktualizovat po levé straně obrazovky se seznam nakonfigurovaných 
regulátorů. 
 

• Chcete-li odstranit zařízení 

1. Vyberte zařízení, které chcete odebrat z konfigurace sítě 
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2. Postupem “táhni a pust´”( Drag'n'Drop) odeberte zařízení najetím na oblast "Odebrat zařízení" : 

3. Potvrďte odebrání  

 
C. KONFIGURACE SKUPIN PŘÍSTROJŮ 
 
Uživatel může zařadit regulátory do skupin podle funkce nebo fyzického umístění v provozu. 
Zastoupení skupin lze vidět v hlavní stránce "Přehled". 
Přístup ke kartě "Group Manager" pro konfiguraci skupin: 
 
 

 
 

 Přidat skupinu 

1. Stiskněte tlačítko "Add group" (+)  

 
2. Zadejte název skupiny např. “chladírny” 

 
3. Zvolte přístroje k přidání do skupiny. Tlačítky SHIFT + CTRL lze provést vícenásobný výběr. 

 
4. Postupem “táhni a pust´”( Drag'n'Drop) přeneste přístroje na oblast skupiny. Pozor: pro správné 

provedení klepněte na tečkovanou oblast 

 
Je také možné přiřadit zařízení do skupin přímo za použití postupu "Najít přístroje". 
 
D. PROSTŘEDKY KONFIGURACE PŘÍSTROJŮ 
 
Zařízení již přidané do sítě regulátorů je možné si přizpůsobit. Například název proměnné, jakož i další 
funkce. Vyberte kartu "Nastavení přístroje" pro přístup k této funkci 
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 Přizpůsobení názvu přístroje. 

 Povoleno  

Ne : při povolení této možnosti se XWEB nedotazuje na zařízení, a proto není zobrazena žádná hodnota ze 
zařízení. Tato volba je užitečná, pokud chcete vytvořit předkonfiguraci zařízení, ale neodpovídá to reálnému 
kontextu sítě. 
 
Ano, nepřihlašovat ve vypnutém stavu: při použití této volby XWEB testuje stav přístroje. V případě, že je 
přístroj zapnut, zobrazuje a ukládá jeho údaje. V době, kdy je přístroj vypnut (vypnutím se rozumí stand-by 
režim, na displeji většinou svítí OFF), žádné údaje se nezobrazují ani neukládají. 
 
Ano, přihlašovat ve vypnutém stavu: při použití této volby XWEB testuje stav přístroje. V obou případech-
při zapnutém I vypnutém regulátoru (vypnutím se rozumí stand-by režim, na displeji většinou svítí OFF), 
XWEB zobrazuje a ukládá údaje přístroje. Tato volba je užitečná v případ, že se přístroj použije jako 
testovací sonda. Údaje při vypnutém přístroji nejsou vždy platné a měly by se zkontrolovat. 

 

 
 Hlavní vzorkování (mm:ss) 

Registrační čas hlavní historie dat. Tento čas představuje maximální rozlišení každého vzorku, po dvou 
dnech sběru dat. 

 
 Prodleva – bez linky (mm:ss) 

Doba, po které systém detekuje stav zařízení odpojeného od komunikační linky. 

 
 Synchronizovat hodiny s XWEBem 

Aktivací se nastaví XWEB tak, aby synchronizoval hodiny přístroje. Tato volba je dostupná pouze pro 
zařízení s RTC. Aktualizace času systém automaticky spustí v pravidelných intervalech.  
 

 Přizpůsobení popisu proměnných a měrných jednotek 

1. Vyberte proměnnou, u které chcete změnit popis. Ten lze změnit ve sloupci “Vlastní název” nebo 
“Jednotky”. 

 
 

 Registrace prahu hlavních záznamů (Záznam změn) a ne vzorkování (pouze pro proměnné digitálního 
typu).Tato funkce umožňuje, aby se zaznamenávaly časy změn prahových hodnot vybrané proměnné, a 
to i mezi časy odběru vzorků pro hlavní data, aby bylo možné detailní grafické znázornění stejných 
veličin, a to i po dvou dnech. Chcete-li aktivovat tuto funkci, zaškrtněte políčko u vybrané digitální 
proměnné ve sloupci "Záznam změny". Pozor: Povolením této funkce může dojít k výraznému snížení 
celkové paměti záznamů XWEBu. Povolujte tuto funkci pouze na krátkou dobu několika dnů! 

 

 Povolení proměnné na stránce “Zobrazení přístroje”. 

Pokud je zaškrtnuto, je proměnná vložena do stránky “Zobrazení přístroje”. Ve výchozím nastavení jsou 
všechny proměnné v tomto kontextu povoleny.   
 

 Povolení upozornění na proměnnou 

 Pokud je zaškrtnuto, vybraná proměnná je vložena do tabulky náhledu, v oznámeních přístroje. 
Například, jako je znázorněno na obrázku níže, proměnná je vložena do řádku 3 v tabulce. Všechny hodnoty 
v této tabulce jsou vztaženy k zobrazovaným hodnotám v době odeslání upozornění. 

 

 Povolení proměnné v grafu  
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 Pokud je zaškrtnuto, proměnná je vložena do náhledu grafu v oznámeních přístroje. Například, jako je 
znázorněno na obrázku níže, proměnná je vložena v řádku 4 (graf).  

 

 
 

 Klonování konfigurace přístroje 

XWEB-EVO umožňuje klonovat konfiguraci přístroje pro urychlení instalace a nastavování sítě přístrojů. Pro 
duplikování (klonování) konfigurace vyberte zdrojový přístroj a stiskněte tlačítko “Klonovat nastavení”. 
 
 

Z rozbalovacího menu vyberte: From the drop-down menu select: 
- “Vše”: Pro kopírování všech parametrů přístroje (pouze v případě kompatibilních přístrojů). 
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- “Společná nastavení”: Pro kopírování pouze kompatibilních parametrů, které jsou detekovány na 
cílových přístrojích. Tato možnost je aplikovatelná na všechny vybrané přístroje. 

Vyberte cílový přístroj (nebo přístroje) na které chcete kopírování parametrů provést a stiskněte tlačítko 
Klonovat. Parametry “Název”, “Vzorkování”, “Prodleva-bez linky” a “Synchronizace hodin” budou v tomto 
okamžiku duplicitní, společně se všemi popisy proměnných a zobrazovaných parametrů.  
 
Rozšířená nastavení přístroje  
 
Stiskněte “Rozšířený mód” pro vstup do rozšířených nastavení vybraného přístroje. Opustit rozšířený mód 
lze stiskem tlačítka “Standardní mód”.  
 

  
 
Uživatel může nastavit vlastní název proměnné (zdroje) přístroje a pro každou proměnnou nastavit: 
- Vzorkování: Specifický čas sběru dat. Pokud je nastaveno “00:00”, bude použito globální nastavení 

(Hlavní vzorkování). Tento parametr je ve výchozím stavu nastaven na “00:00”. Tento parametr je 
relativní ke všem dostupným zdrojům čteným přístrojem a není určen pro ovládání.   

- Uložit: Povolení sběru dat pro proměnnou. Pokud je tato volba vypnuta, je proměnná zobrazována v 
reálném čase na stránce Runtime data / Zobrazení přístroje, ale nebude zachována její historie a 
průběh. Tento parametr je standardně aktivovaný. Tento parametr je relativní ke všem dostupným 
zdrojům čteným přístrojem a není určen pro ovládání.  

- Frekvence čtení: Tento parameter nastavuje chování prostředku při získávání dat. Pokud je nastaven na 
“Zakázáno” omezuje všechny operace čtení a zápisu proměnné. Volby “Každý 1” až “Každý 5” snižují 
frekvenci čtení zdroje na každý první až pátý interval. Ve výchozím nastavení je tento parameter 
nastaven a “Zakázáno” nebo “Každý 1” (pro analogové a digitální zdroje) nebo “Povoleno” pro příkazy a 
ovládací zdroje.   

- Název kategorie: Tento parametr spojuje stavové proměnné a alarmy s alarmovými kategoriemi s 
oznámeními, které mohou být spravovány lokálně nebo vzdáleně prostřednictvím uživatelského rozhraní 
emailem / faxem / sms atd. Tento parametr přesně odpovídá tomu, co uživatel může nastavit v 
konfiguraci kategoriií alarmů (Menu -> Nastavení alarmů -> Nastavení kategorie) 

- Výchozí graf: Tento parameter umožňuje povlit / zakázat zobrazení proměnné ve výchozím zobrazení 
grafu včetně nastavení barvy čáry v grafu.  

 

Když uživatel zobrazí stránku “Zobrazení přístroje”, obsažený výchozí graf bude zobrazovat zde 
aktivované proměnné, včetně jejich barevného rozlišení. 
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Export 
 

 
 
 
 
Nastavení komunikace 

 
 
Umožňuje uživateli (ve výchozím nastavení pouze pro administrátora) změnit za běhu konfiguraci adres sítě 
Modbus. Změna Modbus adres touto funkcí uchovává historická data pro tento nástroj. Tato funkce nemá 
vliv na konfiguraci Modbus adresy v přístroji. 
 
Stejné okno umožňuje přizpůsobit sériovou konfiguraci Modbus tak, že XWEB může být přizpůsoben 
konfiguraci nástrojů třetích stran, jejichž nastavení je většinou upraveno podle nástroje a / nebo nebylo 
specifikováno při vývoji knihovny. 
 

 
 
 
Použít 
 

 
 
Pomocí tlačítka “Použít” uložíte jakékoliv změny v konfiguraci provedené na stránce do systému XWEB-
EVO.  
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E. KONFIGURACE ŠABLONY PŘÍSTROJE 
 

 
 
Konfiguraci přístrojů lze importovat do složky šablon. Tyto přístroje pak lze nastavit pomocí záložky 
“Přidat/Odebrat Přístroje”, jak je zobrazeno na obrázku níže.   
 

 
 
 
 

3.4.5 NASTAVENÍ UŽIVATELŮ 

 Stránka nastavení uživatelů umožňuje nakonfigurování XWEB-EVO knihovny. Ta je sjednocena 
v systému pro všechny operace, které jsou iniciovány externími uživateli. Uživatelé jsou 
například ti, jež mají přístup k webovému rozhraní nebo ti, kteří jsou příjemci alarmových 
hlášení. 
 

 
Při prvotním uvádění systému do provozu, je v systému přítomen, nakonfigurován a povolen pouze jeden 
uživatel: Admin. Tento uživatel má přidělena veškerá oprávnění a má zaručen plný přístup k webovému 
rozhraní v Anglickém jazyce. Tento uživatel patří do skupiny profilů admin.  
 
Uživatel s právem přístupu na tuto stránku může:  

 Zobrazovat / upravovat přístupová práva ostatních uživatelů  
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Výběrem uživatele ze seznamu uživatelů se aktualizuje pravá část obrazovky s podrobnými informacemi 
jako jsou “Detaily uživatele”, “Uživatelská oprávnění” a nastavení “Desktopů”. Chcete-li použít změny těchto 
systémových oddílů, stiskněte tlačítko "Uložit" v sekci "Uživatelé". Chcete-li odstranit uživatele, vyberte 
požadovaného uživatele a stiskněte tlačítko "Smaž". Pozor: není možné odstranit prvotního uživatele 
“Admin” ze skupiny uživatelů superadmin. Pozor: uživatelská oprávnění se mohou lišit od oprávnění 
nastavených v přiřazeném profilu uživatele. 
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 Zobrazení / změny profilu uživatele v pravé části obrazovky  

 

Výběrem uživatele ze seznamu uživatelů se aktualizuje pravá část obrazovky s podrobným nastavením. 
Záložka “Uživatelská oprávnění” obsahuje podrobné možnosti nastavení oprávnění jednotlivých akcí, které 
souvisí s přístupem k datům a jednotlivým částem systému. Pro uložení změn v nastavení je nutné profil 
uživatele uložit tlačítkem “Uložit”, které se nachází v levé horní části obrazovky, ve výpisu jednotlivých 
uživatelů systému. 
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 Vytvoření / smazání profilu uživatelů 

Stiskněte tlačítko “Nový” v levé spodní části obrazovky v sekci Profily. 
 

 
 
Pojmenujte nový profil a vyberte z rolovacího menu výchozí profil, ze kterého mají být převzata nastavení 
oprávnění. Tato oprávnění mohou být následně upravena podle požadavků.  
Pro vymazání profilu uživatelů ze systému, vyberte profil a stiskněte tlačítko “Smaž” v sekci Profily. Pozor: 
Výchozí profily “Superadmin” / “Admin” / “User” nemohou být vymazány. 
 

 Vytvoření / smazání uživatelů  

Stiskněte tlačítko “Nový” v sekci Uživatelé v levé horní části obrazovky. Zobrazí se vyskakovací okno pro 
vyplnění základních identifikačních údajů uživatele. Položky označené * jsou povinné a je nutné je vyplnit. 
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Každý uživatel je vytvořen s vybranými oprávněními profilu. Tato oprávnění mohou být následně upravena 
podle požadavků. Parametry “Uživatelské jméno” a “Heslo” slouží pro přístup přes webové rozhraní XWEBu-
EVO. Parametry “Jméno” a “Příjmení” slouží pro identifikaci uživatele v záznamech systému.  
 

 Oprávnění pro zobrazení jednotlivých Desktopů pro uživatele / profil  

 

Jednotlivá oprávnění je možné nastavit jak pro profily uživatelů, tak pro jednotlivé uživatele. 
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3.4.6 NASTAVENÍ ALARMŮ 

Konfigurace alarmů je přístupná z MENUNASTAVENÍNASTAVENÍ ALARMŮ. Zde je možné 
přizpůsobit nastavení kategorií alarmů a oznamovacích parametrů. XWEB-EVO používá tato 
nastavení k detekci alarmů z jednotlivých připojených přístrojů a oznamování jejich stavu do 
záznamů systému. 
 

 Principy funkce 

XWEB-EVO detekuje aktuální alarmy připojených přístrojů, které jsou nastaveny v kategorii alarmů. Poté co 
je zjištěno vyhlášení alarmu přístrojem, systém to po nastavené prodlevě (viz parametr Zpoždění v nastavení 
kategorie alarmů) potvrdí. Po potvrzení alarmu dojde k oznámení této události první úrovni uživatelů. Pokud 
alarm přetrvává, může systém (podle nastavení “Zpoždění opakovaného odesílání”) odeslat další oznámení 
stejným příjemcům. Pokud alarm přetrvává déle, než je nastavená doba ve “Zpoždění změny úrovně”, dojde 
ke změně úrovně alarmu a jsou odeslána upozornění příjemcům podle nastavení další úrovně.  

Ukončení alarmu přístrojem je take detekováno a je možné odeslat upozornění uživatelům na tuto změnu. 
Systém umožňuje přizpůsobit oznamování díky velkému počtu nastavitelných parametrů. Ty budou 
jednotlivě popsány na následujících stránkách. 

 

Příklad odesílaného oznámení o vyhlášení alarmu, které je přiloženo ve formátu PDF v příloze alarmového 
oznamovacího emailu.  
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 Seznam přístrojů  

Seznam nakonfigurovaných přístrojů je vždy přítomen na levé straně obrazovky. Kliknutím na ikonu lupy (jak 
je zobrazeno na obrázku níže) dojde k výběru záložky Nastavení kategorie pro vybraný přístroj, kde se 
zobrazí seznam všech proměnných nastavených jako alarmy.   

 

 

V levé části okna naleznete take tato tlačítka: 

1. “Klonovat nastavení alarmu” pro kopírování nastavení mezi přístroji stejné alarmové kategorie. 

2. “Uložit konfiguraci” pro uložení všech provedených změn. Pozor: Použijte toto tlačítko pokaždé 
změně nastavení v záložce. Při změně záložky jinak dojde ke ztátě aktuální neuložené změny 
nastavení. 

V pravé části obrazovky jsou čtyři záložky: 

 “Přehled nastavení” 

Zde je možné vybrat filtrování pro zobrazení tabulky s výpisem alarmů pro jednotlivé proměnné 
nakonfigurovaných přístrojů. 

 “Nastavení kategorie” alarmů 

Seznam kategorií alarmů s možností změny nastavení. Jednotlivé kategorie alarmů seskupují 
jednotlivé alarmy, které mají být řešeny stejným způsobem, z hlediska detekce a odeslání oznámení 
o alarmu. Například je možné vytvořit kategorii s názvem “Alarmy teploty” nebo “Alarmy tlaků 
chladících zařízení” které budou sdružovat všechny alarmy tohoto typu. 

 

Záložka Nastavení kategorie umožňuje zobrazit seznam nakonfigurovaných alarmových kategorií. Každá 
kategorie alarmů umožňuje zobrazit seznam úrovní oznámení. 

- Pro přidání nové kategorie stiskněte   

- Pro změnu nastavení kategorie stiskněte  

- Pro vymazání kategorie stiskněte  



 

XWEB EVO CZ v16           LOGITRON S.R.O. XWEB300D/500D/500/3000/5000 EVO   36/121 

- Pro zobrazení nastavených alarmů pro vybranou kategorii stiskněte  

 

Změna nastavení kategorie alarmů: 

 

- Název kategorie: Identifikační název zvolené kategorie alarmů; 

- Zpoždění: pohotovostní čas pro zpracování alarmu. Určuje čas od vyhlášení alarmu přístrojem do doby, 
než je alarm vyhlášen systémem XWEB-EVO. Pokud alarm na přístroji skončí dříve, než je tato 
nastavená doba, alarm nebude systémem XWEB-EVO vyhlášen. Toto je užitečné například pro správu 
parametru “otevřených dveří”, kdy krátkodobé otevření není považováno za chybu, ale dlouhodobé 
otevření již ano.  

- Uzavření akumulačního času: sytém odešle oznámení o alarmu jakmile je alarm resetován. Systém 
však čeká na resetování ostatních alarmů, po dobu uvedenou v tomto parametru, před odesláním 
kumulativního oznámení. Tento parameter tedy snižuje zatížení komunikační linky. Tento parameter 
funguje podobně jako “Akumulační čas” v nastavení úrovně alarmů. Avšak v případě kategorií alarmů je 
čas rozdělen mezi všechny úrovně alarmů.   

- Nastavení úrovně alarmů: nastavení úrovní oznámení. Volba pořadí jednotlivých úrovní je důležitá. 
První úroveň, která má být oznámena (vstupní úroveň) odpovídá “Úrovni 1”. Ke zvyšování úrovně 
alarmu dochází na základě parametrů stanovených v nastavení úrovně.  

- Přidat alarmy následujícího typu: seznam všech typů alarmů rozeznatelných v nastavených 
přístrojích. Základní výběr typů nezmění nastavení kategorie alarmů. Ale naopak, připravuje kategorii 
pro příjem těchto alarmů I pro přístroje, které budou přidané v budoucnu do stejné kategorie. Například: 
Po nakonfigurování kategorie alarmů “Vysoká teplota” přetáhněte seznam přístrojů a upusťte je do 
stejné kategorie: to přiřadí alarm “Vysoká teplota” pro všechny přístroje v seznamu pro danou kategorii.  

 “Nastavení úrovně” alarmů 

Úrovně alarmů jsou identifikovány pomocí parametrů oznamování alarmů. Každá úroveň obsahuje uživatele, 
kteří jsou příjemci oznámení o alarmu. 
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- Pro přidání nové úrovně stiskněte   

- Pro změnu nastavení úrovně stiskněte  

- Pro vymazání úrovně stiskněte  

 

Okno s nastavením parametrů úrovně alarmů: 

 

- Název úrovně: Identifikační název zvolené úrovně alarmů 

- Upozornit při začátku alarmu: umožňuje zaslat upozornění, jakmile je zaregistrován alarm 

- Upozornit při ukončení alarmu: umožňuje zaslat upozornění jakmile dojde k ukončení alarmu 
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- Odeslat upozornění: povolení tohoto parametru umožňuje obejít akumulační čas. Pokud systém 
rozpozná dva alarmy, uživatelé obdrží dvě samostatné oznámení.  

- Akumulační čas: doba, po kterou systém čeká na detekci nových alarmů. Po uplynutí této doby system 
odešle kumulativní oznámení o alarmech. 

- Zpoždění opakovaného odesílání: časový interval mezi odesíláním opakovaných oznámení o 
přetrvávajícím alarmu. Například, pokud vznikne nový alarm, ale odeslané oznámení je ignorováno nebo 
se ztratí, system upozorní stejnou zprávou znovu, po této uplynulé době. Pozor: toto je kritický 
parameter pro logiku zvyšování úrovní alarmu. Pokud je tato hodnota nastavena na 0, po prvním 
oznámení alarmu dojde rovnou ke zvýšení úrovně alarmu na vyšší úroveň. 

- Zpoždění změny úrovně: maximální čas, po který je přetrvávající alarm (opakovaně) oznamován. Po 
uplynutí této doby dojde ke zvýšení úrovně alarmu na další úroveň podle nastavení v kategorii alarmu.  

- Aktivace služby: 

1. AUX2/AUX3: při oznámení alarmu dojde k aktivaci místního relé, které je fyzicky přítomné na 
zadní straně systému XWEB-EVO. Konfigurační parametry tohoto relé jsou dostupné na stránce 
“MENUNASTAVENÍSYSTÉMOVÁ NASTAVENÍVÝSTUPY AUX”. Pozor: Ve verzích 
XWEB300D/500D/500 se výstupy AUX2/AUX3 jmenují AUX1/AUX2. 

2. RAUX1/ RAUX2/ RAUX3/RAUX4: při oznámení alarmu dojde k aktivaci vzdáleného relé, které je 
fyzicky přítomné na modulu XJR40D, připojeném na síť ModBus. Konfigurační parametry tohoto 
relé jsou dostupné na stránce “MENUNASTAVENÍSYSTÉMOVÁ NASTAVENÍVÝSTUPY 
AUX”.  

3. TISKÁRNA: při oznámení alarmu dojde k vygenerování a předání tiskové úlohy na místní 
tiskárnu, fyzicky připojenou a nakonfigurovanou k systému XWEB-EVO. Konfigurační parametry 
tiskárny jsou dostupné na stránce “MENUNASTAVENÍSYSTÉMOVÁ 
NASTAVENÍTISKÁRNY”.  

4. XCENTER: při oznámení alarmu dojde k odeslání informace do dohledového nadřazeného 
zařízení Dixell XCenter. Konfigurační parametry jsou dostupné na stránce 
“MENUNASTAVENÍSYSTÉMOVÁ NASTAVENÍXCENTER” 

5. FAX: při oznámení alarmu dojde k odeslání faxové zprávy telefonní linkou. 

6. FAX OCR: při oznámení alarmu dojde k odeslání faxové zprávy telefonní linkou. Font takové 
faxové zprávy bude mít fixní šířku znaků, pro snažší strojové zpracování. 

7. E
M
A
I
L
:
 
p
ř
i
 
oznámení alarmu dojde k odeslání emailové zprávy, jak je znázorněno na obr. Výše. HTML část 

emailu je ve formátu generovaném systémem. Text je optimalizován pro strojové zpracování. 
Náhled je zobrazen níže.  

 
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 

 

 
8. EMAIL IMG: při oznámení alarmu dojde k odeslání emailové zprávy, která v těle zprávy 

obsahuje obrázek. Náhled je zobrazen níže. 
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9. EMAIL ATT: při oznámení alarmu dojde k odeslání emailové zprávy, jejíž součástí je příloha ve 
formátu PDF. Tato příloha obsahuje stejné informace jako obrázek v možnosti EMAIL IMG. 

10. SMS: při oznámení alarmu dojde k odeslání SMS.  

- Hlavička Emailu/Faxu: Zde je možno zadat text, který se zobrazí v předmětu odesílaného emailu nebo 
faxu.  

- Kalendář: slouží k výběru kalendáře, který určuje dobu, po kterou nebudou odesílány oznámení o 
alarmech (typicky kalendář, určující dovolenou pověřených osob) 

 Správa kalendářů je umístěna: “MENUNASTAVENÍNASTAVENÍ KALENDÁŘE”. 

 
Emaily mohou být analyzovány a tříděny pomocí automatických robotů procházejících sekci emailů 
“text/plain”. Příklad emailu o alarmu je zobrazen níže:  
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 Záložka systémové alarmy  

 

Umožňuje povolit/zakázat systémové alarmy, které mají být systémem spracovány a způsob jejich odesílání, 
například emailem. Zvolením způsobů odesílání “EMAIL + EMAIL INFO”, vyberete rozšířený formát emailů, 
který je znázorněn níže.  
 

 
 
Ten samý email v textovém formátu může být automaticky zpracován robotem příjemce. Nejdůležitější 
informace jsou zvýrazněny níže:  
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 (UTC) 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 
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Zkratky chybových hlášení v Předmětu emailu: 
Acq OFF        Sběr dat je zastaven 
Cpu HT         Vysoká teplota CPU systému 
Ist LS         Úložný prostor pro historické Logy je téměř vyčerpán 
Log LS         Úložný prostor pro systémový Log je téměř vyčerpán 
Tmp LS         Úložný prostor dočasného adresáře je téměř vyčerpán 
Eml            Chyby při odesílání emailů 
Fax            Chyby při odesílání faxů 
Sms            Chyby při odesílání SMS 
Prn            Chyby při tisku 
Trap           Chyby při odesílání Trap do Xcenter 
Di1            Chyba z digitálního vstupu 1 
Di2            Chyba z digitálního vstupu 2 
BlackOut       Chyba při obnovení napájení 
Stp            Chyba konfigurace systému XWEB EVO 

 
Další informace: 
 
IP:             => IP adresa 
GATEWAY:        => adresa síťové brány 
EXTERNAL-IP:    => externí IP adresa (shodná s IP XWEB EVO) 
DNS1:           => Primární DNS 
DNS2:           => Sekundární DNS 

 

 

 Záložka Přehled nastavení 

Tato záložka umožňuje uživateli ověřit konfiguraci alarmů z vybraných report. Vyberte Vámi zvolený filtr a 
stiskněte tlačítko “Použít filtr”.  

- Alarmy výchozí kategorie - seznam alarmů z přístrojů, nepřiřazených do žádné alarmové kategorie 

 

 

 

- Alarmy pro uživatele – seznam alarmů pro uživatele 
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- Plná konfigurace 

 

 

3.4.7 SPUŠTĚNÍ / ZASTAVENÍ SBĚRU DAT 

XWEB-EVO identifikuje dva stavy, které se vzájemně vylučují: 
1. Zastavený sběr dat. Tento stav umožňuje konfiguraci základních funkcí a parametrů systému. 

Poskytuje uživateli potřebný přístup k nastavení parametrů ve vztahu k systému nebo konfiguraci 
sítě připojených regulátorů a jiných přístrojů. Tento stav NEUMOŽŇUJE sledování a sběr dat. Z 
tohoto důvodu nemohou být detekovány a následně oznamovány alarmové stavy připojených 
přístrojů. 

2. Spuštěný sběr dat. Tento stav umožňuje nastavenému systému vytvořit a udržovat trvalou 
komunikaci se sítí připojených přístrojů a v důsledku umožňuje sledování a dohled. POZOR: Tento 
stav je potřeba ručně aktivovat po nakonfigurování systému odpovědnou osobou.  

Stav sběru dat je zobrazen v navigační liště. Díky tomu může uživatel identifikovat stav sběru dat v 
jakémkoliv okamžiku a na jakékoliv stránce systému XWEB-EVO. 
 

Sběr dat je spuštěn:    

Sběr dat je zastaven:  
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Sběr dat je možné zastavit nebo spustit v MENUSBĚR DATZastavit / Spustit sběr dat 

 
 
 

3.4.8 VERZE SYSTÉMU / AKTUALIZACE 

Přístup k menu, které umožňuje přístup k ovládacímu panelu aktualizace je 
“MENUNASTAVENÍAktualizace systému”. Stránka zobrazuje všechny předchozí provedené 
aktualizace a nabízí možnost aktualizovat systém (pokud existuje taková aktualizace). 
 

 
V závislosti na konfiguraci systému, existují tři cesty pro aktualizaci systému XWEB-EVO: 

 Repozitář – Pro vzdálenou instalaci pomocí internetového připojení, jak je nastaveno v 
“MENUNASTAVENÍSystémová nastaveníAktualizace”. 

 USB – Pro lokální instalaci aktualizací přes USB Flash paměť. 

 Nahrát – Pro vzdálenou instalaci s nahráním souboru aktualizace z internetového prohlížeče. 

3.4.9 RESTART SYSTÉMU 

Přístupem přes menu “MENUNASTAVENÍRestart” můžete restartovat systém XWEB-EVO. 
Restart systému je užitečná funkce především pro kvalifikovanou technickou podporu zákazníka. 
 
 

 
3.4.10 VYPNUTÍ SYSTÉMU 

Funkce vypnutí systému XWEB-EVO není nadále dostupná. Vypnutí systému je možné pouze lokálně, 
odpojením systému od napájení.
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3.4.11 REŽIM PRO NASTAVENÍ ROZVRŽENÍ (JEN MODELY 500D/500 A 3000/5000) 

Přístup přes menu “MENUNASTAVENÍRežim pro nastavení rozvržení” umožňuje vytvořit 
zákaznicky přizpůsobený desktop s grafickým znázorněním rozmístění a s grafickými prvky 
dostupnými ze systému.  
 

 
 
Rozhraní umožňuje uživateli doplnit desktop grafickými widgety pomocí funkce “Táhni a pusť” (“Drag’n’drop”) 
z palety přístupné stiskem “Menu”. Postup pro přidání widget je následující: Na vybraném widgetu stisknout 
a držet levé tlačítko myši, a přetánhout jej na požadované místo na desktop a pustit levé tlačítko myši. 
Jakmile je widget na místě, je možno pokračovat nastavením rozměrů a vlastností. To je možné po stisku 
tlačítka “klíče”, jako je zobrazeno na obrázku níže.  
 

 
 
Stránka – liší se pro každý typ widgetu – vymezuje parametry widget. Je přístupná po stisknutí tlačítka 
“klíče”.  
 
Mezi podporované widget patří: 
 
 
 

 Obdélník  
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 Obrázek    

 

 

 Koláčový graf    

 

 

 Indikátor    

 

 Teploměr    

 
 

 Globální příkazy    
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 Minimální zobrazení    

 

 Proměnná přístroje    

 

 Digitální vstup   

 

3.5 MENU NÁSTROJE 

 
XWEB-EVO umožňuje použít různé nástroje pro programové řízení 
přístrojů. Pro přístup k těmto nástrojům, otevřete 
“MENUNÁSTROJE” jako je znázorněno níže. 
 
Některé z těchto funkcí vyžaduje použití JAVA virtual machine. Na 
konci tohoto návodu najdete postup jak spravovat certifikáty ( “6.11 
JAK SPRAVOVAT CERTIFIKÁTY JAVA” ). 
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3.5.1 PLÁNOVAČ (JEN MODELY 500D/500 A 3000/5000) 

S tímto silným nástrojem je možné rychle a efektivně řídit zasílání opakovaných příkazů k 
přístrojům. Příkazy jsou například, zasílání příkazů pro zapnutí nebo vypnutí světla, případně 
naplánování periodického odtávání jednotlivých výparníků. Grafický displej pomáhá spravovat 
jednotlivé příkazy. Pro spuštění Plánovače vstupte do “MENUNÁSTROJEPlánovač”. 
Zobrazí se následující okno:  

 

 

 
 
Následující obrázek ukazuje příklad použití nastaveného plánovače:  
 

 

 
Časová osa na spodní straně okna zobrazuje celý den od 00:00 do 24:00. Každá celá hodina je indikována 
vertikální linkou.   
 

 Uložení nastavení 

Po provedení změn, stiskněte tlačítko Uložit. Pozor: Jakmile stisknete tlačítko Uložit, není možné se vrátit k 
původní verzi nastavení.  

 Tisk konfigurace plánovače 

Menu “NastaveníTisk” zobrazí standardní nabídku tisku z webového prohlížeče. Příklad je uveden na 
obrázku níže: 
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 Export konfigurace plánovače 

Položka menu “NastaveníExport” umožňuje export konfigurace do TXT souboru. Při výběru této položky 
menu se system zeptá na cestu a název souboru, do kterého bude nastavení uloženo. Doporučujeme 
ukládat nastavení s koncovkou .txt (například “plánovač-xweb.txt”). Příklad takového souboru je na obrázku 
níže. 

 
 

 Povolení plánovače 

Pro nepodmíněné povolení plánovače, použijte menu “Nastavení Nastavení spuštění”. 
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Pro kompletní zakázání plánovače, použijte menu a odznačte všechny povolující položky, vztažené k 
vybranému plánovači. 
Plánovač může být take povolen a zakázán digitálním vstupem systému XWEB-EVO. Logika povolení / 
zakázání se nastavuje zaškrtnutím jedné z položek “Povolit plánovač přes DI X Y”, kde X může být 1 nebo 2, 
a Y může být Otevřený nebo Uzavřený.  
 
 

 
 
Aktuální stav plánovače je zobrazen v hodní části okna plánovače. 
 

 Vytvoření/nastavení tříd pro události 

V menu “NastaveníTřídyNová třída” můžete vytvořit novou třídu, nebo v menu 
“NastaveníTřídynázev třídy” můžete změnit nastavení již existující třídy.  

   
 
Vyplňte “Název třídy” a vyberte přístroje, pro které má být třída události relevantní. Vyberte všechny nástroje, 
které mají být spojeny s operacemi třídy přístrojů. Například pro odeslání příkazu do přístrojů nebo spuštění 
jiných typů operací, jako je popsáno níže. 
 

 Vytvoření/nastavení příkazů událostí pro přístroje  

Pro přiřazení příkazů k určitému času, vytvořte událost stiskem tlačítka (+) pro požadovanou třídu přístrojů, 
jak je zobrazeno na obrázku níže.  

 

Každá událost odpovídá odeslání příkazu do jednoho nebo více přístrojů připojených do sítě regulátorů. 
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 Vytvoření/nastavení výpisu událostí  

Chcete-li vytvořit časový výpis událostí, vytvořte novou událost tlačítkem (+) u vybrané třídy událostí, a 
nastavte Typ události na Tisk. Výpisy událostí se běžně používají jako automatické HACCP reporty. Každá 
událost odpovídá vytvoření výpisu a jeho odeslání pomocí jednoho z nakonfigurovaných komunikačních 
kanálů systému (tiskárna, fax, email).   

 

Vytvořený výpis začíná vybranými proměnnými; vyberte jednu po druhé nebo použijte filtr rychlého výběru 
(Rychlý výběr). 
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Čas aktivace: čas vytvoření výpisu. 

Barva: barva značky zobrazené pro událost v plánovači (jen pro tiskárny  / ). 

Přidat do všech dnů: přiřazení události ke všem dnům v kalendáři 

Název pro tisk: název výpisu použitý v záhlaví (jen pro výpis/tisk v reálném čase). 

 

Existují dva typy vytvořeného výpisu: archivní a v reálném čase. Výpis v reálném čase vytvoří ”snímek  
obrazovky” situace nástrojů a hodnot v určitém čase, jak je znázorněno na obrázku níže. 

 

Archivní výpis vytvoří “snímek obrazovky” situace nástrojů a hodnot od okamžiku události až do 48 hodin 
před jejím vznikem. Je možné zvolit dva typy zobrazení:  

 NE-rozšířený výpis:  
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Rozšířený výpis: vztahuje se k zobrazení dat s jedním sloupcem hodnot pro každou proměnnou. Číslo v 
záhlaví sloupce hodnot odpovídá číslu proměnné v hlavičce dokumentu. 

 

 

“Tisknout kopii” vytiskne dokument na lokální nakonfigurované tiskárně XWEBu-EVO.  

“FAX” pro odeslání výpisu faxem nakonfigurovaným v systému.  

“Email” pro odeslání výpisu emailem. Výpis je připojen k emailu jako příloha. 

 

 Vytvoření/nastavení zpráv systémových událostí  

Chcete-li odesílat systémové zprávy, klikněte na tlačítko (+).  Tyto 
systémové události jsou přímo zařazeny do třídy “XWEB Systémové události”. Tato třída nemůže být 
odebrána!  

 

  

Tyto systémové události jsou předávány příjemcům pomocí vybraných nakonfigurovaných komunikačních 
kanálů systému v menu “NastaveníSystémové události”, jak je zobrazeno na obrázku níže.  
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 Vytvoření/nastavení událostí, které generují Excel. soubory z historických dat  

XWEB-EVO je schopen vytvořit soubory pro aplikaci Excel na základě historických dat. K dispozici je až 48 
hodin záznamu těchto dat, které předcházely prvnímu zobrazení události. Pro nastavení této volby, vyberte 
třídu ke které chcete připojit událost  zvolte Přidat událost (+)  Typ události nastavte na “Export”. 

 

  

Vyberte proměnné pro výpis. 

Nastavte parametry serveru, na kterém chcete vytvořit soubor typu Excel, který bude obsahovat data výpisu: 
K dispozici jsou protokoly FTP/SFTP/SCP. Dále je vyžadováno heslo pro připojení k serveru, který má 
přijmout tento soubor. Pro správné nastavení “serveru”, “portu” a dalších nastavení, doporučujeme 
kontaktovat Vašeho správce počítačové sítě. IP adresa serveru musí být platná, stejně jako cesta k umístění 
souboru v “Cesta na serveru”. Pokud XWEB-EVO nenajde umístění v “Cesta na serveru” pokusí se jej 
vytvořit. To se mu může podařit jen za předpokladu správného nastavení oprávnění na straně serveru. “Kód 
pro XWEB” slouží pro identifikaci XWEBu-EVO a musí jít o alfanumerický řetězec.  
 
Pokud je vše správně nastaveno, budou na serveru vytvářeny soubory podle následujícího klíče: <Cesta na 
serveru>/<Kód pro XWEB>-<datum a čas>.XLS jako je zobrazeno na obrázku níže.  
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Formát dat je zobrazen na obrázku níže. Data z jednotlivých přístrojů jsou rozdělena do jednotlivých listů. 
 

 

 
 

 Změna/smazání událostí 

Klikněte na událost: otevře se seznam všech událostí ve zvoleném čase, jak je naznačeno níže. 

 

Vyberte událost, kterou chcete smazat a stiskněte tlačítko “Vymazat”.  

 

 Použití kalendáře v plánovači 

Ve výchozím nastavení je pro všechny kalendářní dny zvolen typ “Výchozí den”. Při první konfiguraci 
plánovače je konfigurován právě tento den. 

 

 

Pro vytvoření nového typu dne, klikněte na “NastaveníDny” 
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Další typy dnů mohou být vytvořeny a poté přiřazeny v kalendáři. Plánovač bude poté provádět příslušné 
akce v přiřazených dnech.   

 

Například, pokud má systém rozlišovat mezi pracovními dny a volnými dny, tak pro pracovní dny vyberte typ 
dne “Výchozí den” a pro volné dny vytvořte a vyberte typ “Dny volna”. Pak pokud jste nastavili speciální 
událost na víkend a v kalendáři vyberete i všechny státní svátky, bude se tato událost provádět ve všech 
dnech volna, včetně státních svátků apod. Příklad je zobrazen níže. 

 

Chcete-li vytvořit nový typ dne, vstupte do menu “NastaveníDnyNový den”. Systém zobrazí okno s 
možností nastavení parametrů.  

Je vyžadováno vyplnění názvu (typu) dne (např. Víkend), a výběr barvy, pro odlišení tohoto typu v kalendáři.  

Parametr “Povoleno” označuje, zda budou události nakonfigurované na tento den aktivní nebo ne. Parametr 
“Každý rok” označuje, zda má být tento den periodicky opakován každý následující rok.  
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Pozor: Parametr “Každý rok” je možné nastavit pouze v tento okamžik. Toto nastavení není možné později 
modifikovat!  

Pro úpravu již existujícího typu dne, jej vyberte z tabulky v menu “NastaveníDny a kliknutím na vybraný 
den dojde k otevření okna s možnostmi nastavení. Zde je možné takto vybraný den také vymazat tlačítkem 
“Vymazat”. 

Pokud chcete přiřadit typy dnů jednotlivým dnům v kalendáři, otevřete menu “NastaveníKalendář”. Pro 
přiřazení dnů, klikněte na vybraný den a vyberte požadovaný typ dne. Je take možné přiřadit typ dne 
hromadně, kliknutím na název dne v týdnu (Např. lze uplatnit typ dne “Víkend” na všechny neděle).  

Všimněte si, že třídy událostí jsou společné pro všechny typy dnů. Ale každý den je možné definovat 
nezávislé, specifické události. 

 

 Možnosti zobrazení 

Vstupte do menu “Ukázat Logy” pro zobrazení záznamů dat plánovače, seznamu odeslaných příkazů a 
dalších provedených operací. Tyto události je možné filtrovat podle data, třídy událostí a typu. 

  

 

  

 

 

 
3.5.2 TEST KOMUNIKAČNÍ LINKY PŘÍSTROJŮ 

 Klikněte na menu “NÁSTROJETest komunikační linky přístrojů” pro přístup na testovací stránku 
komunikace s nastavením. 

 
Stránka ukazuje tabulku se statistikou komunikace s nakonfigurovanými přístroji. Každý přístroj je 
reprezentován následujícími hodnotami: 

 Přístroj: název přístroje pro identifikaci 

 Úspěšnost (%): celková úspěšnost komunikace v procentech  

 Časový limit (%): chyby způsobené přesahem časového limitu v procentech. Tento typ chyby 
zpravidla nastává v případech, kdy je přístroj vypnut nebo je přerušená komunikační linka. 
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 Výjímka (%): chyby v přenosu v procentech. Tento typ chyby zpravidla nastává, když je přístroj 
dosažitelný, ale dochází k nesrovnalostem mezi konfigurací parametrů přístroje a systému XWEB-
EVO 

 Chyba CRC (%): Chyby CRC v procentech. Tento typ chyb nastává, když je přístroj připojen a 
dosažitelný, ale přenos informací je rušen externím signálem (interference). 

 Přetečení (%): procenta chyb přenosu paketů, které nejsou očekávány. Tento typ chyb nastává, když 
je přístroj připojen a dosažitelný, ale vyskytují se problémy na komunikační lince, jako například 
rušení. 

 Neznámá odezva (%): Ostatní chyby v procentech, rozdílné od předchozích chyb, blíže 
nespecifikovaných. 

Tabulka umožňuje změnu řazení podle jednotlivých sloupců. Seřazením podle Úspěšnosti (%) lze snadno 
identifikovat nejvíce problémové přístroje. Tabulka se automaticky neobnovuje, lze jí obnovit manuálně, 
stiskem tlačítka “Aktualizovat”.  
Statistiky mohou být resetovány stiskem tlačítka “Jen vybraný” nebo ”Všechny”, jak je znázorněno na 
obrázku níže. 

  
 
Identifikace chyb v konfiguraci připojených přístrojů: 
Pokud testovací nástroj ukazuje chyby Výjímek, je možné spustit nový, specifický test, který detekuje nejvíce 
problematická místa. Následující příklad demonstruje identifikaci chyby, která se projevuje pouze určitým 
procentem výjímek bez dalších komunikačních chyb: 
 

 
 
Po provedení prvotního testu a výběru chybujícího přístroje je třeba zvolit počet testovacích cyklů – počet 
odeslaných a přijatých paketů pro každý zdrojový parameter přístroje. 
 

 
 
Po stisknutí tlačítka “Spustit test” proběhne test a zobrazí se tabulka s výsledkem. Z výsledků vyplývá, že 
sonda teploty Pb3, která je nakonfigurovaná jako proměnná, nereaguje.  

 
 

3.5.3 SPRÁVA VÝKONU  (JEN MODELY 500D/500 A 3000/5000) 

 Performance Manager (or Performance Meter) is a tool for the analysis and verification of the correct 
dimensioning of the plant, utility control, operating statistics. 
To execute this procedure, configure a device class and finalise the calculation indicating the time range on 
which it is to be applied. 

 Tool class configuration 

Create the device class for which the calculation is to be carried out: access the menu “ClassCreate Class” 
and indicate the parameters of: 
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- Class name: name of class 

- Devices of class: enable devices that must be part of the class. The list of devices is displayed 
according to the filter "Typology Filter", which helps to display only the devices belonging to a certain 
group.  

- SetPoint: select the set-point variable. The unit of measure depends on the chosen variable. 

- Probe: select the probe variable connected to the set-point. The unit of measure depends on the chosen 
variable. 

- Normal Range: select the normal range of the probe value. The unit of measure is the same as that of 
the probe variable. 

- Defrost Offset: select the time after defrosting, for which the Probe value is not considered in calculating 
the %Cool. In minutes 

- Sampling: sampling period of data requested by the server during calculation. If, for example, you 
configure sampling at 1 hour (60 min), requesting data from the last 2 days, the system sends 48 pieces 
of "data" (1 sample per hour). As this parameter value increases, the data to be sent by the system will 
be reduced. This is the ideal condition for using this tool with a slow or busy telephone network. The 
value of this parameter is used as the 'default' value and can be changed in the calculation  (window 
PerformanceView Class) 

- Avg.Factor: number of transactions represented for the samples sent to server. The system averages 
this number of consecutive samples. For example, with the 48 pieces of data returned by the server as in 
the above example, if you were to set this value at 1: at a graphic level there will be up to 48 possible 
transactions of various colours low/ok/high, assuming that the data is all within a different range. While, if 
the average value is 4, there will be a maximum of 12 colour transactions (averages at 4 hours of data). 
This parameter has the function of avoiding out-of-range temporary values, which do not affect the 
calculation or the graphic representation. The value of this parameter is used as a "default" value and 
can be changed in the calculation  (window PerformanceView Class) 

The Select/Deselect All keys are for a quick selection of all displayed devices. 

The Create/Cancel keys are for creating the class and saving it in the system. Or to cancel any modifications 
and close the window. 

 Execution of calculation and presentation of the result 

Access the menu “PerformanceView Class” to perform the calculations with graphic representation. The 
system asks the user to define some parameters: 
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- Class: class of tools to be calculated 

- Circular/Main Data Interval: select the source of data from the XWEB history. The circular data defined 
as data, the sampling frequency of which is the highest possible for the system, is limited in time to the 
last two days of sampling; the main data is that which has a frequency defined by the recording 
parameter in "device setup" usually at 15 minutes. 

- Sampling: the Sampling value set in the class is taken as the default value. Here, it can be modified to 
perform the calculation 

- Avg.Factor. The Avg.factor value set in the class is taken as the default value. Here, it can be modified to 
perform the calculation 

The Cancel key closes the window without performing any calculation. The "Show" key performs the 
calculation and shows the results as demonstrated by the example below: 

 

Various clicks 
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“PerformanceData ScreenShot” 

 

 

 

“PerformanceExport To Text File” 
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3.5.4 COMPRESSOR RACK OPTIMISER (C.R.O., ONLY 500/5000 MODELS) 

 C.R.O. works with a proprietary algorithm developed by Dixell that combines the complexity of the 
cooling system with the simplicity of the parameters that the user must set at a program level. It works on two 
basic parameters to guarantee the best possible adjustment of the refrigerator: the suction pressure of the 
compressor plant (detected by a series XC1000D ver.1.1 or higher controller) and the more critical utility 
from a "consumption of cold" point of view.  
Depending on the model of your XWEB-EVO, the function may have a different number of CRO engines. 
The following types of parameters are common for all. A window such as that illustrated below appears when 
the CRO menu is opened for the first time. 
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 Utility Configuration 

Create a new class of utilities to use the C.R.O.. The data required to operate the project is extracted from 
these controllers. Open the "Class" menu and create a class including the utilities of interest. Utilities are 
those with the saturation pressure set-point in common. 

 

Use the Create/Edit/Delete menu items to modify the utility classes.  Each utility class can and must be 
assigned to one of the CRO engines. The use of the same class applied to multiple engines is not permitted. 

Access the menu OperationParameters Engine relative to the desired CRO engine to set the configuration 
parameters. The C.R.O. module, to better manage the availability of cooling power, in time, modifies the set-
point of the compressor plant (typically, for utilities in normal temperature mode).  

 

 

- Execution interval: indicates how often a new set-point is sent to the plant (in minutes). 

- Analysis interval: indicates for how many minutes, in reverse, the data is to be analysed (operation of 
class utilities; in minutes).  

- Reference class: is the set of controllers affected by the calculation of the worst possible case.  

- Device: is the plant controller affected by the modification of the set-point.  

- Set-Point: allows you to select which set-point to use: typically, that of the plant suction section.  
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- Worst case threshold: allows for the defining of the intervention threshold for the C.R.P. algorithm (in 
%) 

- Neutral zone: specifies an oscillation band (centred on the percentage of the worst possible case) inside 
which the algorithm does not intervene. 

- Initial value: initial set-point value. The value can be an estimate: in time, the set-point value sent to the 
plant will change -according to the algorithm (typically in °C). 

- Min. and Max. Set-points: safety limit values associated with the minimum and maximum suction 
pressure: to prevent C.R.O. from excessively increasing or lowering the pressure to avoid the safety 
devices from triggering. (typically in °C). It is good for the minimum value to be as high as possible in 
order to optimise energy consumption. 

- Release and Call Gain: the call and release gain are two parameters that decide by how much the 
current set-point must be increased/decreased. The call-gain parameter is used should the set-point 
need to be decreased.  It is useful to set a higher call-gain value than the release-gain in order to quickly 
decrease the temperature (typically in m°C/%). 

- Post Defrost Time out: the duration after a defrosting event that is ignored in calculating the percentage 
(in minutes). 

- Simulation Mode: The enabling of simulation mode does not send the set-point values calculated by the 
algorithm 

- Cycling Mode: The enabling of cycling mode, combined with cycle time (in hours) continuously enables 
and disables the algorithm. This mode is useful for checking the quality, when applied to the system. 
Usually, cycle times of no more than three days are set. When the algorithm is disabled, a reset 
command is sent to the plant for its repositioning to its initial state.  

Typically, the units of measure of the plant are expressed in °C, however, C.R.O. adapts to the plant's unit of 
measure. However, should the unit of measure be modified in the next phase, it will be necessary to re-
configure the CRO starting with the disabling of the set-point variable from the algorithm parameters, 
subsequently re-configuring the unit of measure in "Devices Setup" and re-configuring the CRO parameters. 
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Should the real percentage of the worst possible case be below that set (except the neutral zone), the 
formula used for the new set-point is: 













1000
%

gain

oldnew

RLS
SetSet  

% (calculated percentage value) - (percentage set for the worst possible case) 

gainRLS release-gain parameter value 

 
And vice-versa, should it be above the set percentage (except the neutral zone), the formula used for the 
new set-point is: 













1000
%

gain

oldnew

CALL
SetSet  

% (calculated percentage value) - (percentage set for the worst possible case) 

gainCALL  call-gain parameter value 

 
The calculated percentage refers to the analysis range and it changes from time to time based on the real 
system conditions. 
 
Each engine must be activated by pressing enable system. To deactivate it, press disable system. 
The engine status is displayed at the top of the window.  
 

 -  

 
 
 

 CRO results with graphs 

To display the status of the three worst utilities, from the cold call point of view, open the menu 
OperationView Data. 

 
Select the class and then the devices for which the report is to be issued. The three devices considered to 
be the worst in the latest period, will be shown on the screen (as illustrated by the image below). The worst 
device is that indicated in the red column. 
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For each device, in addition to its name, the amount of cold call is also indicated. "Ch." corresponds to the 
compressor start-ups, while "On/Off" corresponds to the call of the eventual electronic expansion valve. 
These values are used to calculate the cold call percentage of the algorithm. 
Each line corresponds to a different moment in which the C.R.O. algorithm has sent a new set-point to the 
plant: this set-point is shown on the right, below the "Set" column. 
 
From the previously described window, press "Graph Results" for a graph displaying the same information. 
The user is asked to indicate the graphic tools with which to display the graph. 

 
 
The graph shows the collected data for the selected period; together with the plant set-point as a dotted line. 
With C.R.O. deactivated, the central set-point would be a horizontal line: the areas above this fixed set-point 
and floating set-point are energy saving. 
The plant set-point is illustrated in the first graph of the following image, whilst in the graph below, the energy 
consumptions relating to the same period are shown. 
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3.5.5 DEW POINT MANAGEMENT (SOLO XWEB5000) 

 The Dew-Point managing concept enables the XWEB-EVO to act on the adjustment of the anti-sweat 
heaters in order to reduce their electricity consumption.  
The XWEB-EVO acts on the XM600 controllers, to which the Dew-point temperature set-point is sent. 
Condensation builds up on the controlled bench window surrounding the system.  These controllers are 
defined in the configuration of a class. Each engine can manage a class. Each engine may relate to different 
zones of the system where work is to be carried out with different settings and parameters. 
All of the following configurations are part of the dew-point project that will be run by the system if at least 
one of the dew-point engines is activated. 
 

 Class Configuration 

To create a class, access the menu “ClassCreate Class”.  
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Class Name: class name used in the configuration of the dew-point engine. 
Typology Filter: filter allowing for the display of only the chosen device list. 
For each device represented in the list, it is defined: 
- Check enabled: defines whether or not the device is part of the class 

- Set Dew Variable: defines the variable towards which the dew-point value will be sent. Attention: if the 
Set Dew Point variable is not visible in the list, it has probably been disabled by the tool advances. 
Access Device-SetupAdvances and enabling. 

- Offset: value added to the Set Dew value. Reflects the difference between the temperature read by the 
XM600 probe that is not normally fitted on the glass and the real glass temperature. 

To modify an existing class, access the menu “ClassEdit Class” 

To eliminate an existing class, access the menu “ClassRemove Class”. 

With keys: 

- Select/Deselect All: select/deselect all devices in the list, combining them with the class 

- Create: to confirm the parameters entered in the window and create the class 

- Cancel: to close the window without confirming the entered parameters 

 Dew-point Engine Configuration 

 

Access the menu OperationEngine Parameters X representing the Dew-point management engine number 
to be run 

 

Each of these engines can be configured with the following parameters: 
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- Execution Interval: cycle time for sending the dew-point set (in minutes) 

- Destination Class: class of devices receiving the dew-point set value 

- Control Device: device for calculating the dew-point set value. Should the XH50/55P box be selected, 
the calculation is performed by the same device that must be specified with field “XH50/55P Device”. 
This controller is connected to a temperature and humidity probe in the room. Should this device not be 
available, it is possible for the XWEB-EVO to calculate the Dew-point Set value, by specifying the 
variables from which the room temperature and humidity values are to be read. They are indicated with 
parameters  Temperature/Humidity controller and Temperature/Humidity Input. 

- Constant Set Offset: offset at Dew-point set value added 

- Min./Max. Set: limit values of Dew-point set. Should these values be higher or lower, they are sent to the 
controller of the class configured for this engine 

With keys: 
- Enable/Disable Engine: it enables/disables the dew-point engine. Visual feedback is provided on the 

engine's state on the top part of the window, as demonstrated below. 

  
 

- Close: it closes the window, saving any modifications applied to the parameters. Attention: the 
modifications made to the parameters must be saved on the system before being applied by the system 
itself. To save, run the save operation of the project (of dew-point) 

- Cancel: it closes the window, cancelling any modifications applied to the parameters 

 

 Project saving (of Dew-point) 

All dew-point management parameters are part of the same project. Every time a parameter is modified, for it 
to be applied to the system, run the project save operation  by accessing the menu ProjectSave 

 Control of the project log (of Dew-point) 

 

ERRORS: 
Lists the possible errors that the system can send to the "Result" column 
 
"Valid" => in the value column, the value calculated and sent to the central device is shown. 
"Syntax error" => There is an error in the formula defined by the user. The mathematics is not developed. 
"No device data" => There is no data from the device and the mathematics cannot be developed. 
"No link device" => As above, since the device is a NoLink 
"Device OFF" => As above, since the device is in Off mode. 
"Math div by 0" => The mathematics development is stopped due to a division by "0" 
"Value not allowed" => The values for the formula variables are not permitted (out of range) 
"Mathematic" appears in the "Device" column 
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The possible errors that may occur when sending the set to the central device include: 
"Timeout" => No response from device. 
"Exception" => Value not accepted by device. 
"Unknown" => Unknown error. 
"Success" => Value sent with success. 
The device name/address is shown in the "device" column. 
 

3.5.6 XWEB5000 SUPERVISOR SYSTEM (ONLY XWEB5000) 

 The supervision concept significantly expands the possibility of intervention by the XWEB5000 on 
system management. Supervision is intended as the ability of independent intervention by the monitoring 
unit on the monitored devices. To simplify the concept, it may help to think of a functional block with all the 
variables detected on the controller field (temperatures, pressures, operating status, alarms, etc...) as an 
input, and as an output, the possibility of sending specific commands to the same controllers. The basic link 
between input and output lies in the supervision, that is to say, in a special algorithm that the user has 
programmed and that the system implements each time the input variables meet the set criteria. Pay due 
attention to the fact that the sending of certain commands verified, following the establishing of certain input 
conditions, is not accompanied by the sending of additional commands when the input conditions fail. In 
other words, when the user considers and realises the direct action, the reverse action must then be 
realised. Otherwise, the system is unable to restore the initial conditions when required. 
Given the evident importance of this new work tool, Dixell has tried to make its usage as simple as possible 
for the end-user. This is why the event is programmed through the graphic user interface, therefore, no 
programming knowledge is required (in contrast with what occurs with normal programming languages for 
PLC). 
 

THE PROJECT 

From a practical point of view, the user must be familiar with the supervision project to be realised in 
advance, this is why, for educational purposes, the project considered throughout this chapter will be the 
following: 
the installation in question, demonstrates the need to monitor the operating state of an emergency generator 
that is only activated should there be no electric energy supply. Upon the occurrence of this condition, the 
supervisor must send a series of commands to the utilities in order to manage, at the highest possible level, 
the energy saving function during a power-cut. In the example in question, the generator is monitored 
through means of a Dixell XJA50D controller (alarm/status acquisition module): when the generator is 
activated, the module signals this through the variation of the corresponding digital input. During operation 
with an emergency generator, the XWEB-EVO must send the "energy saving" command (variation of work 
set-point) and, only for the compatible utilities as well as the "save cold" curtain lowering command.
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SDC, ELS and ODC 

Each project consists of at least 3 distinct blocks: 
 SDC (source device class) is the set of controllers whose variables (probe values, operating state, 

etc...) constitute the inputs for the supervision project. 
 ELS (event logic supervisor) is the functional block that combines the input performed by the SDC 

with the output, that is to say, the sending of the commands to the supervision project controllers. 
 ODC (object device class) is the class of tools involved by the sending of commands 

Other blocks can be associated with these functional blocks, e.g. STE (system time event) as well as others 
that will be added by Dixell during the development of the XWEB5000 project. 
 

SDC BLOCK 

Choose the "Create" menu. We will create a SDC that verifies the state of the XJP30D module digital input. 
When this input is active for at least 3 minutes, the generator is to be considered active. 
 

 
 
Enter an appropriate name under "SDC name". From the device type filter, select the tool to be monitored. 
Go to "activation" and in our example select “Generic digital input”.  
 
If multiple variables and devices are configured for this block, the logic rule constructed by the above 
parameters corresponds to: 
OUTPUT  =  ( (RL ‘VarA’-Addr1) ACT (RL ‘VarB’-Addr1) ) DL 

( (RL ‘VarA’-Addr2) ACT (RL ‘VarB’-Addr2) ) DL 
( (RL ‘VarA’-Addr3) ACT (RL ‘VarB’-Addr3) ) ) 

Where 
RL = Rever logic (box selected = not) 
ACT = Activation logic. AND or OR 
DL = Device Logic. AND or OR. 
‘VarA’-Addr1 = VariableA of device address 1.  
 
If the control must be executed on numeric values, set the condition (greater, less, equal) and the 
corresponding threshold value.  
The block output results from the above calculation. Value 0 corresponds to status DIS (disable). Value 1 
corresponds to status ENA (enabled). These front changes are sent to the next block (ELS), which will then 
carry out further processing and act by sending commands to the successive blocks. 
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The ENA status can be activated with a delay, set with parameter DELAY. The above assumed logic 
continues to always be met and returns the TRUE value. The block status, from the moment in which the 
logic is met at the end of the delay time, assumes the DLY value. 

 
The ENA status can be maintained with a maximum time set with parameter DURATION. After this time, the 
block status switches from ENA to DUR.  

 
 

ODC BLOCK 

Choose the "Create" menu. We will create an ODC that sends the reduced set-point command. The normal 
work set is increased by a few degrees by this command and is sent to 2 walls. 
Enter an appropriate name under "ODC name". From the device type filter, select the category to be 
monitored. Select the tools and go to "available commands".  In our example we have activated the “energy 
saving ON” command.  
Fill in the "ODS Active Label" and the "ODS Not Active Label". These labels are used should you decide to 
assign a "Monitoring type" rule that enables the XWEB-EVO system to recognise the effective sending of the 
command. 
 

 
 
The possibility of entering notes that can be subsequently used to understand the meaning of the logic block 
being created can be very useful.  
 

ELS BLOCK 

Choose the "Create" menu. We will create an ELS that ties the two blocks so far realised. The ELS acts as a 
filter combining the input (generator status) and the output (command sending to utilities). 
Enter an appropriate name under "ELS name". This block allows for the linking of the SDCs to the ODSs.  
The user can create multiple functional blocks, linking only those used for the project in question. The other 
blocks can be used in other projects.  
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This block can be configured with multiple inputs, such as SDC and/or STE blocks. A logic group can be 
associated with each of these: AND/OR/DIS. The rule that is executed is (∑And | ∑Or) & ∑!Dis where 
And=AND logic of all parameters in AND; 
Or=OR logic of all parameters in OR; 
Dis=NOT logic of all parameters in DIS. 
Example with C=Condition of Input (SDC/STE): 
C1 AND 
C2  OR 
C3 AND 
C4 OR 
C5 AND 
C6 DIS 
C7 DIS 
The resulting logic is: ( (C1&C3&C5) | C2 | C4 ) & !C7 & !C6 

 
The logic configured for each input is shown on the project screen as a label on the same inputs. As 
illustrated in the above image.
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Complete project 

The complete project is displayed by means of the macroblocks: 
 

 
 
Press "Note" on all blocks to view what is written during the block realisation phase.  
Press "On/Off" on ELM block to enable/disable the block execution. 
Right click with the mouse on all blocks to modify the selected block. Or duplicate it. 

 
 

 STE BLOCK 

This logic block allows for the management of the timed events. It is a programmable filter, the status of 
which can be added to the project and linked to the ELS block. It is useful to set night/day filters or hourly 
filters.  
When the input conditions (from the SDC block) occur, the system also checks the STE status. In view of this 
verification, ELS is activated. Should this occur in vice-versa the event in ODC will not run. 
The STE blocks correspond to the "classes" configured in "Supervision Time Event". Access from menu 
“ToolsManage Supervision Time Event (STE)”. 
 

 

 
 
Different STE blocks can be created from the menu "STE Management".  

For each of which, you can add a band from the menu . 
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For the removal or modification of the band times, move the red/green triangles (red=band end, green=band 
start) or click with the mouse on the triangle to open the editing menu of the band itself. 
 

  
 
The bands created for the various STE blocks can vary by calendar. It is possible to create time bands linked 
to a "type of day" and then associate this to the calendar. 
 

  Default Day 

  holiday 

 
The above images show that the bands differ between "default Day" and "holiday". The first "type of day" is 
used for all standard days of the year, while "holiday" is to be associated with, for example, December 25th. 
To do this, use the calendar by accessing the menu “Edit DaysCalendar Association”. 
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EMM BLOCK 

The EMM block can receive alarms or notifications  
With the EMM block you can receive alarms or notifications regarding the status of the active supervising 
programs.  
The list of receivers depends on the receiver book filled in the ALARM configuration. The message text is the 
content of the fax/mail that you intend to send. The EMM also report information regarding the status of the 
controller that will usually correspond to the controller modified by the ODC action or the SDC enabling 
condition. The EMM block will be added after the ELS. This means that once the SDC is enabled and the 
ELS activates, the ODC and the EMM will send a message according to the setting selected.  
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PROJECT SIMULATION 

Once the project is realised, it can be partially or totally simulated before being considered definitive. There 
are 3 types of simulation: Local test, on-field Simulation and Runtime mode. 

LOCAL TEST 

This mode is useful when a rough idea of what happens when varying the status of the inputs is necessary. 
Access the menu "Tools" and then "Local test".  
When this mode is selected, the system removes the ODS block as the simulation does NOT provide for the 
sending of any command - neither written nor read - to the tools.  
The status of the SDCs can be forced by clicking their status. A block which in turn activates the ELS. The 
chain interrupts on block ODC, which simulates the command sending but does not in fact realise it.  

 
In the above image, we clicked on the SDC block when in status DIS: block enabling activates block ELS 
which then turns red. And the ODC block sends a false command. 
Select "Modification mode" from the "Tools" menu to return to modification mode. 

ON-FIELD SIMULATION 

The input statuses can be forced through means of this test in order to produce and verify the sending of the 
commands to the utilities. Pay attention to the fact that this test sends commands to the utilities, it is not a 
simulation, however the results are real and reflect the system response. To force the inputs statuses, place 
the mouse pointer on block SDC or STE and right-click to activate the "Disconnected inputs" mode. The user 
can now force the status of an input by left-clicking the mouse on the corresponding item "ENA" (enabled) or 
"DIS" (disabled). Based on the programming performed, the ELS block will pass the command sending the 
request to the next ODC.  Be careful when exiting the on-field test mode, the system returns to the previous 
project conditions and sends commands to utilities, if necessary. Therefore, consider the potential sending of 
additional commands before abandoning the project. 
 

 

RUNTIME MODE  

This mode allows the user to verify, in real time, the status of the system operation following the execution of 
a supervision project. The user cannot, in any way, interact with the project. ATTENTION: each time runtime 
mode is engaged, the system is put into its working position which is, at that moment, decided by the SDC 
status. When runtime mode is deactivated, the system is reset. This may entail the sending of an additional 
command. 
 

ACTIVATION of projects 

The system allows for the simultaneous execution of multiple projects, the user must then decide which to 
activate. From the menu "Projects", "Project activation", select the project to be activated via the appropriate 
check box.
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VISUAL FEEDBACK 

Once the supervision program is running, it provides the user with important information in graphic form. The 
following table summarises the possible work situations. 
 

Logic block value/colour description 

SDC 

ENA/green on 

DIS/grey not active 

DLY/grey green 
awaiting deadline of activation 
delay 

DUR/blue 
active and awaiting deadline of 
duration 

STE 
ENA/green on 

DIS/grey not active 

ELS 
red background on 

green background not active 

ODC SENT/yellow command sending 

ODS 

??? status unknown 

Act active for digital conditions 

NotAct not active for digital conditions 

Set 
if all sets are the same and the 
control occurs on a set-point 

NEQ 
different set values and the 
control occurs on a set-point 

 
3.5.7 ZÁLOHA / OBNOVENÍ 

Tato procedura umožňuje uživateli ukládat data do systému a nebo je podle potřeby obnovit. 
Je možné vytvořit zálohu do paměti XWEB-EVO nebo na pevném disku klientského PC, 
případně na úložná zařízení připojená pomocí USB. Pozor: USB zařízení (např. USB flash 
disk) používaná pro obnovení zálohy musí být vložena do USB portu PŘED zahájením tohoto 
postupu. Vyjmutí tohoto zařízení z USB portu je možné až po úplném skončení přenosu dat. V 

případě nedodržení tohoto upozornění může dojít k poškození USB zařízení nebo USB portu systému 
XWEB-EVO.  
Postup obnovení přepíše veškerá data uložená v systému XWEB-EVO. To znamená, že obnova zálohy vrátí 
XWEB-EVO do stavu ve kterém se nacházel v době pořízení této zálohy. 
Na začátku celého procesu je třeba zvolit, zda se mají zálohovat data XWEBu-EVO nebo zda se mají 
obnovit data z dříve uložené zálohy: 

 
Zálohu a obnovení je možno provést odděleně pro různé části systému, jako například: 

 Systémová konfigurace XWEBu-EVO. Základní konfigurace zařízení. 

 Provozní konfigurace. Nastavení regulátorů (přístrojů), Alarmů, Plánovače atd. 

 Alarmové a systémové protokoly 

 Hlavní historická data 

Zálohování 

Tento postup umožňuje ukládání dat, která jsou vybrána na úvodní stránce zálohování v části “Sekce”. Cíl 
ukládání je možno zvolit buď na interní disk systému XWEB-EVO, na připojené USB zařízení, nebo stažení 
prohlížečem uživatele na vzdálené PC.   
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Kompletní zálohování veškerých dat systému dosáhnete zaškrtnutím všech položek v části “Sekce”. Po 
stisku tlačítka “Start zálohování” bude operace zálohování provedena, podle nastavených kritérií. 
 

Obnovení 

Tento postup umožňuje obnovení dat v systému XWEB-EVO z předchozí zálohy.  

 
Pro obnovení je třeba vybrat zdroj pro získání dříve vytvořené zálohy. Na výběr se nabízí Interní disk 
systému XWEB-EVO, paměťové zařízení připojené do USB portu nebo lze data pro obnovení nahrát pomocí 
internetového prohlížeče uživatele.  
Následně je nutné vybrat jednotlivé části pro obnovu dat. Po stisku tlačítka “Start obnovení” dojde k 
obnovení vybraných dat. 
 

3.5.8 AUTOMATICKÝ EXPORT 

Tento postup umožňuje nastavit XWEB-EVO, aby pravidelně vytvářel datové soubory Logů, 
které mohou být staženy ze systému XWEB-EVO přes USB port nebo HTTP požadavkem 
(Vzdáleným načtením HTTP adresy prohlížečem uživatele nebo podobným způsobem). 
 
 

 

 
 
Uživatel musí nastavit: 
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 Proměnné, pro které je třeba exportovat historii. Vybrané proměnné je třeba zaškrtnout. Lze použít 
tlačítko “+” pro výběr všech proměnných přístroje nebo tlačítko “-“ pro odškrtnutí všech proměnných 
vybraného přístroje.  

 Je třeba zvolit  

o Vyžádaný export pro možnost stažení dat přes USB port. 

o Export za vybrané poslední období od 24 hodin do 1 měsíce. Tento export je možné ze 
systému stahovat přes HTTP požadavek 

 Export dle času od: určuje počáteční čas pro export dat 

 Interval záznamu: filtr určující minimální periodu mezi vzorky dat, které budou exportovány ze 
systému.  

 Je třeba zvolit formát dat. Je možno volit mezi CSV nebo formátem EXCEL 

 

Po dokončení konfigurace je nutné ji uložit tlačítkem “Uložit”. 

Pro stažení automatického exportu je třeba si ručně vytvořit URL adresu tohoto exportu podle následujícího 
klíče: 
http://IP_ADRESA_EVO/getdailydata?g=1?u=<username>?p=<md5 heslo> 
kde <uživ.jméno> je nahrazeno platným uživatelským jménem v systému 
a <md5 heslo> je nahrazeno MD5 HASHem platného hesla pro použitého uživatele 
 
XWEB-EVO přenese zip soubor, pojmenovaný podle klíče "export_xls_RRRRMMDDhhmm.zip" nebo 
"export_csv_RRRRMMDDhhmm.zip". 
Například:  
    export_xls_201311271234.zip (pro xls export) 
    export_csv_201311271234.zip (pro csv export) 
 
V případě, že byl proveden vyžádaný automatický export přes USB port, soubory budou nakopírovány do 
kořenového adresáře, jak je znázorněno na obrázku níže. 

 
 
V případě, že byla data exportována ve formátu CSV, jsou oddělovací znaky následující: 

 Čárka odděluje sloupce 

 Tečka jako oddělovač desetinných míst 
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 Dny/Měsíce/Roky 

 

 
 

3.5.9 NASTAVENÍ KALENDÁŘE 

Tato volba umožňuje spravovat kalendáře, které jsou použity pro funkci systému.  
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Pro vybraný kalendář (výběr proveďte kliknutím na zvolený kalendář z rozbalovacího menu v levé části 
“Dostupné kalendáře:”) lze nové události vytvářet kliknutím na vybraný den nebo stiskem tlačítka “Přidat 
novou událost”. 
 

 
 
Je třeba zvojit název nové události, a interval spouštění. 
 
3.5.10  INFORMACE O PAMĚTI 

 Tento nástroj umožňuje sledovat množství dat uložených v systému XWEB-EVO a obsazenost 
interní paměti. 
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Zobrazované informace: 

 Obsazení paměti pro Log 

 První data – datum nejstarších vzorků zaznamenaných dat 

 Poslední data – datum posledních vzorků zaznamenamých dat 

 Přibližné trvání sběru dat – přibližné datum, kdy budou po zaplnění paměti přepsána najstarší data 

 Čas záznamu – perioda sběru dat pro sériovou sběrnici 
 
 
3.5.11  RUNTIME DATA 

 Přístup k tomuto nástroji Vám umožní sledovat celkový stav systému. Pro zobrazemní dalších dat 
je nutné zvolit skupinu přístrojů z rozbalovacího menu v levém horním rohu. 
 

 
 
Přístroje, které hlásí alarm mají pozadí podbarvené červeně, jako je znázorněno na obrázku výše.  
Z tohoto okna je možné také odesílat příkazy do vybraných přístrojů. Pro výběr přístroje stačí jen kliknout na 
jeho plochu, aby se objevila šipka nalevo, tak jak je znázorněno na obrázku níže. 
 

 
 
Do vybraného přístroje je možné odeslat jeden z příkazů, které se se zobrazí v rozbalovacím menu po 
kliknutí na tlačítko “Příkazy”, jež se nachází v pravém horním rohu stránky. 
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V případě výběru vice než jednoho přístroje, toto rozbalovací menu bude obsahovat pouze příkazy, které 
jsou relevantní pro všechny vybrané přístroje.  
 
3.5.12  JAZYKOVÁ NASTAVENÍ 

Přístup k tomuto nástroji umožňuje spravovat jazyky obsažené v systému. Z výroby systém 
XWEB-EVO obsahuje tyto jazyky: 
 
 

 Angličtina 

 Francouzština 

 Italština 

 Španělština 

 Němčina 

 Portugalština 

 Ruština 

 Čeština 

 Polština 

 Turečtina 
 
Další jazyky mohou být přidány / odstraněny. Překlad do jiných jazyků je také možný, díky podpoře importu a 
export souborů typu Excel. Other languages can be added / removed and the translations are handled with 
Excel files. Systémy EWEB-EVO v hardwarové verzi 2.0 a vyšší podporují správu vice než deseti jazyků. 
Upozornění: Nainstalované uživatelské jazyky mohou snížit množství paměti v systému a zkrátit tím dobu 
pro sběr dat I na méně než jeden rok, než dojde k přepisu nejstarších záznamů. 
 
 
Přidat nový jazyk 

 
Pro přidání nového jazyka je třeba specifikovat: 
1. Jazyk, který je již v systému přítomen 
2. Zkratky, označující nový jazyk. Levé pole je určeno pro zkratku jazyka, pravé pole je určeno pro zkratku 
státu 
3. Název jazyka v nezkrácené podobě 
 
Exportovat jazyk 
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Export jazyka je prvním krokem pro překlad. Vyberte: 
1. Zdrojový jazyk pro překlad (např. Angličtina) 
2. Jazyk, který chcete přeložit (např. Japonština) 
 
Systém XWEB-EVO vyexportuje soubor typu Excel, který obsahuje všechny znaky zdrojového a 
překládaného jazyka. Znaky překládaného jazyka nebudou systémem přeloženy, ale je umožněno je přepsat 
překladem. Tento přeložený soubor je poté možné importovat zpět do systému. 
 

 
  
Importovat jazyk 

 
Pro importování překladu je třeba stisknout tlačítko “Nahrát” a do systému nahrát přeložený soubor typu 
Excel. 
 
Klonovat jazyk 

 
Klonování jazyka z jednoho jazyka do druhého. 
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Odebrat jazyk 

 
Pro smazání vybraného jazyka ze systému. 
 
 
 

3.6 DESKTOPY 

Desktopy reprezentují hlavní úlohy, které poskytuje systém XWEB-EVO uživatelům. 
 

3.6.1 PŘEHLED 

Desktop s názvem “Přehled” je výchozím desktopem, který se zobrazí hned po přihlášení a zobrazuje 
uživateli rychlý přehled o stavu sítě připojených přístrojů. Umožňuje provádění postupů, jako je posílání 
příkazů (např. Globální povel zapnutí / vypnutí osvětlení) a tisk HACCP protokolu.  

 
 

 Nastavení přístrojů 

Každý nakonfigurovaný přístroj je reprezentován obdélníkem (ikonou), jehož barva je závislá na stavu, v 
jakém se přístroj nachází.  
 

Barva Význam 

Zelená Vše vpořádku, žádný alarm nedetekován 

Červená Alarm 

Šedá Sběr dat je vypnutý 

 

Přístroje jsou automaticky sdružovány podle jejich přiřazení k jednotlivým skupinám. Při najetí myši na ikonu 
přístroje se zobrazí základní informace o přístroji a případném alarmu. 
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Kliknutím na ikonu přístroje se otevře desktop “Zobrazení přístroje”, který poskytuje kompletní detaily o tomto 
přístroji.   

 Tabulka aktivních alarmů 

Oddíl “Aktivní alarmy” zobrazuje výpis aktivních alarmů v reálném čase, vztahujících se k nakonfigurovaným 
přístrojům. 

Výpis je možno filtrovat podle některých parametrů. Nastavit tento filtr je možné na prvním řádku tabulky.  

 

 

 Nastavení tisku HACCP (jen modely 500/3000/5000) 

Tlačítko “Tisk HACCP” musí být nastaveno než bude možno provádět tiskové úlohy tohoto typu. Proto 
uživatel, který je oprávněn ke konfiguraci musí vstoupit do konfiguračního menu kliknutím na ikonu klíče, jak 
je znázorněno na obrázku níže. 
 

 

 

Po otevření okna s nastavením je možno editovat následující: 
1. Proměnné teploty. Výběrem odpovídajícího filtru. Stiskněte “Přidat” pro vytvoření filtru.  

 

Pojmenujte filtr a vyberte požadované proměnné. 
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2. Výchozí časový úsek HACCP, který se zobrazí uživateli během tisku. 

 

V případě potřeby je možné časový úsek změnit při odesílání požadavku tisku HACCP protokolu.  

3. Typ výstupu 

- Stáhnout: pro stažení vygenerovaného PDF protokolu přímo do internetového prohlížeče uživatele.  

- Tisk na výchozí tiskárně XWEBu-EVO: pro tisk na výchozí nastavené tiskárně systému XWEB-EVO 

- Odeslat emailem: odešle vygenerovaný protocol na určenou emailovou adresu. Předpokladem je 
nastavený mail server. 

 Tisk protokolu HACCP 

Tlačítko “Tisk HACCP” umožňuje tisk nebo odeslání protokolu HACCP. Po jeho stisku se zobrazí následující 
okno, a uživatel je vyzván k úpravě nastavení (je-li to potřeba) a výběru období, za nějž je protocol 
požadován.  
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Okno výpis výstupu ukazuje souhrn konfigurace protokolu.  
 

 Nastavení globálních příkazů 

 

 

 Okno s potvrzením spuštění globálních příkazů, příklad zobrazení chyby při vykonávání. 
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3.6.2 DESKTOP ZOBRAZENÍ PŘÍSTROJE 

Plocha zobrazení přístroje poskytuje uživateli přehled o všech zdrojích vybraného zařízení. Jsou zde 
zobrazeny všechny sledované proměnné, včetně:  

 Analogových proměnných – Žádaná hodnota a hodnoty analogových vstupních čidel a výstupů 
(např. 4-20mA).  

 Digitálních proměnných – Stavy stroje, digitální I/O, alarmy. (např. “stand-by” stav, podmínky 
spuštění přes digitální vstup, alarm příliš vysoké teploty…). 

3.6.2.1 VÝBĚR PŘÍSTROJE 

 
 
Díky řazení přístrojů podle kategorií lze snadno identifikovat a 
vybrat z rozbalovacího menu požadovaný přístroj. Šipky před 
a za rozbalovacím menu umožňují listovat jednotlivými 
přístroji, v návaznosti na jejich ModBus adresu. Po výběru 
přístroje dojde k aktualizaci stránky, která zobrazí uživateli 
veškeré informace o přístroji. 
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Výběrem přístroje lze zobrazit: 

 Proměnné seřazené podle příslušných skupin (Analogové a digitální vstupy, stavy, alarmy, výstupy atd) 
v sekci stránky “Náhled přístroje” 

 Seznam dostupných příkazů, které je možné do zvoleného přístroje poslat.  

 Graf průběhu zvolené proměnné v čase. Zobrazenou proměnnou lze změnit kliknutím na tlačítko 
“Zobrazit vše” v sekci Náhled přístroje.  

 Seznam parametrů zvoleného přístroje v sekci Programování parametrů. 

 
Všechny zobrazené hodnoty, grafy a parametry jso aktualizovány v reálném čase, v závislosti na 
nastaveném parametru “Rychlost získávání dat” v nastavení systému.  
 
Graf průběhu zvolené proměnné lze zvětšit na celou stránku kliknutím na ikonu lupy v pravém horním rohu 
grafu, jak je znázorněno na obrázku níže. 

 

3.6.2.2 ZOBRAZENÍ PROMĚNNÝCH 

Tato část obrazovky zobrazuje seznam proměnných vybraného přístroje, které mají být sledovány, včetně 
zobrazení jejich hodnot v reálném čase. Jednotlivé proměnné jsou rozděleny do skupin, jako např. 
Analogové vstupy, digitální vstupy, Stavy, Alarmy, Výstupy atd. Proměnné lze zobrazit dvěma různými 
způsoby: 

 Pouze vybrané proměnné, které mají stav “Zapnuto”. Tento režim umožňuje redukovat seznam 
proměnných a usnadňuje obsluhu a čtení hodnot. Tento režim je nastaven jako výchozí a lze se do něj 

vrátit z úplného výpisu proměnných tlačítkem  

 Kompletní výpis proměnných: Zobrazuje všechny proměnné přístroje. Tento výpis je přístupný po stisku 

tlačítka    
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Kompletní výpis proměnných Redukovaný výpis proměnných 

 

 

 
Stav digitálních proměnných je znázorněn pomocí barevných polí. Pokud je proměnná zapnuta, svítí její pole 

modře . Pokud je aktivní alarm je toto jeho pole červené .  
 
V režimu Kompletního výpisu proměnných je možné vybrat nebo zrušit výběr proměnných. Vybrané 
proměnné jsou poté zahrnuty do různých prvků stránky, jako například v grafu, jak je zobrazeno na obrázku 
níže. Přidat další proměnné je možné držením stisknuté klávesy CTRL a zaškrtáváním vybraných 
proměnných pomocí myši (1). 
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3.6.2.3 ZMĚNA ŽÁDANÉ HODNOTY (SET POINT) 

Žádaná hodnota vybraného 
přístroje může být snadno a 
rychle změněna, kliknutím na její 
hodnotu (označeno červeně) ve 
výpisu proměnných v sekci 
Náhled přístroje na stránce 
Zobrazení přístroje, jako je 
zobrazeno na obrázku níže. Po 
kliknutí na hodnotu se objeví 
vyskakovací okno, kde je možno 
hodnotu přepsat a uložit jí 
stiskem tlačítka “Upravit”. 
Pozor: Možnost změnit žádanou 

hodnotu je možné pouze, pokud je zvolen Kompletní výpis proměnných (popsáno výše).  
 
 
Po provedení příkazu se na obrazovce zobrazí hlášení o úspěšnost provedení akce: 
 

Změna žádané hodnoty byla úspěšná Chybný výsledek změny žádané hodnoty 

 

 
 
Pozor: Možnost změnit žádanou hodnotu je možné pouze, pokud je zvolen Kompletní výpis proměnných 
(popsáno výše).  

3.6.2.4 SPUŠTĚNÍ REŽIMU RYCHLÉHO VZORKOVÁNÍ - FAST ACQUISITION MODEM (FSM) 

Režim FSM má za cíl provádět vysokorychlostní sledování prostředků po omezenou dobu 10 minut. Tento 
typ monitoring umožňuje uživateli spustit ladění regulátoru a / nebo celé aplikace regulace. Ostatní přístroje 
připojené do sítě zůstávají v provozu, včetně sběru jejich dat. Pouze může dojít k větším odchylkám v čase 
čtení jednotlivých proměnných, v závislosti na využití HW zdrojů systému.  
Pozor: Z důvodu preference rychlosti čtení u vybraného přístroje, může dojít k ovlivnění ostatních přístrojů 
připojených k systému. V režimu FSM se může prodloužit doba (zpomalit) vzorkování u ostatních přístrojů.  
Chcete-li spustit režim FSM pro vybraný přístroj, je třeba vybrat proměnné v sekci Náhled přístroje, které je 

třeba takto zaznamenávat, a stisknout tlačítko . Objeví se potvrzující hlášení, jehož 
potvrzením dojde k dočasné aktivaci režimu FSM.  
 

 
 
Režim FSM ukládá všechny čtené vzorky do hlavních datových archivů. Všechna data ze vzorků v režimu 
FSM jsou označena a v grafu se zobrazují se světle modrým pozadím, jak je znázorněno na obrázku níže. 
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3.6.2.5 ODESÍLÁNÍ PŘÍKAZŮ DO PŘÍSTROJE 

  
Vybrané příkazy lze ručně odeslat po sériové lince do zvoleného zařízení. 
Tyto příkazy (jako např. Zapnout / Vypnout přístroj, Aktivace odtávání, 
Zapnutí / Vypnutí úsporného režimu…) jsou individuální pro každý přístroj a 
mohou se pro různé přístroje lišit. Pro vlastní odeslání příkazu do přístroje je 
třeba stisknout příslušné tlačítko v sekci Příkazy, jak je zobrazeno vlevo.  
 
Zobrazí se potvrzovací oznámení, po jehož potvrzení dojde k odeslání 
příkazu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.2.6 VÝBĚR PROMĚNNÝCH PRO ZOBRAZENÍ V GRAFU V REÁLNÉM ČASE 

Graf v desktopu Zobrazení přístroje poskytuje náhled na průběh vybrané hodnoty proměnných (Výchozí 
proměnná je “Pb1”) za poslední tři hodiny. 
 

 
 
V případě, že chcete zobrazit vice než jednu proměnnou v grafu, je třeba v sekci Náhled přístroje přepnout 
na tlačítko “Zobrazit vše” a pak při současně stisknuté klávese CTRL myší zaškrtnout (nebo odškrtnout pro 
odebrání) všechny proměnné, které chcete zobrazit.  
Při pohybu myši nad grafem dochází k zobrazování okna s přesnými hodnotami vybraných proměnných v 
daném časovém okamžiku, na který ukazuje kurzor myši.   
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IDENTIFIKACE MINIMÁLNÍ A MAXIMÁLNÍ HODNOTY PROMĚNNÉ V ZOBRAZOVANÉM ČASOVÉM 
ÚSEKU GRAFU 
 

 Tyto mezní hodnoty jsou zobrazeny a barevně odlišeny v grafu. Současně je v grafu 
zobrazen čas a hodnota této události. 
 
 
 
 
 
 
 

 
MOŽNOSTI NASTAVENÍ GRAFU 
  
Klikněte na ikonu klíče v pravém horním rohu grafu. Objeví se okno s následujícími možnostmi nastavení: 

 Nastavení: Zde je možné nastavit rozvržení, jako např. Zobrazení mřížky, barvy pozadí, hodnot min a 
max. a také je zde možné zvolit délku zobrazovaného časového úseku v grafu. 

   
 

 Hodnoty: V této záložce je možno měnit barvy přiřazené jednotlivým proměnným 

 

3.6.2.7 PROGRAMOVÁNÍ PARAMETRŮ 

Sekce Programování parametrů umožňuje spravovat parametry spojené s provozem nástroje. 

 Čtení parametrů z přístroje 

Z rozbalovacího menu vyberte možnost “Načíst param. z přístroje” a stiskněte tlačítko “Spustit”. Zobrazí 
se seznam relevantních parametrů, včetně jejich relativních hodnot 
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 Úpravy parametrů 

Poté co byly parametry z přístroje načteny, je možné je modifikovat. Po zadání nových hodnot parametrů 
vyberte z rozbalovacího menu možnost “Nahrát param. do přístroje” s stiskněte tlačítko ‘”Spustit”. Po 
provedení bude zobrazeno okno s detaily o provedení operace.  
 

 
 

 Uložit: Uloží mapu parametrů do zvoleného umístění ve formátu .zip. Na výběr je možnost uložit do 
interní paměti systému XWEB-EVO a / nebo stažení pomocí internetového prohlížeče do uživatelova 
PC. Je možné zadat vlastní komentář pro pozdější lepší identifikaci. 

   
 

 Načíst: Načte mapu parametrů z dříve provedené zálohy. Soubor je možné načíst z interní paměti 
systému, nebo nahrát pomocí uživatelova internetového prohlížeče. 

 
 

 Export: Slouží pro uložení ZIP souboru s vybranými parametry pomocí internetového prohlížeče 
uživatele. Je možné zvolit formát mapy parametrů: CSV, PDF, XLS formát pro PC nebo BIN soubor 
kompatibilní se softwarem WIZMATE. 
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Náhled exportu parametrů: 

 
 

3.6.3 DESKTOP GRAF 

Plocha “Graf” umožňuje uživateli vytvářet grafy s průběhem proměnných, které jsou zaznamenávány 
systémem XWEB-EVO. Při prvním pokusu o zobrazení tohoto desktopu se bude jevit jako prázdný. Pro 
správné zobrazení požadovaných hodnot a průběhů je nutné jej nejdříve nastavit. Při dalších pokusech o 
zobrazení bude zobrazena konfigurace grafu od posledního odhlášení uživatele.  
 

3.6.3.1 NASTAVENÍ GRAFU 

Kliknutím na ikonu klíče v pravém horním rohu grafu se dostanete do nastavení grafu. Zde je třeba 
specifikovat které proměnné se mají zobrazit a dobu, ve které uživatele tyto hodnoty zajímají. Graf je 
aktualizován, jakmile dojde k potvrzení výběru parametrů grafu. 
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ZÁLOŽKA “NASTAVENÍ” 

 

Zdroj grafu  

- Hlavní:  tato možnost musí být povolena, pokud chcete vytvářet grafy s využitím historických dat, které 
jsou starší vice než dva dny. 

- Cyklická data (vice vzorků): tento typ záznamů poskytuje vzorky s nejvyšší frekvencí sběru dat. Ale je 
omezen na maximálně 6 hodin záznamů zpětně. Použijte toto nastavení v případě, že probíhá ladění 
systému a jeho nastavení, dochází k častému hlášení alarmů a je třeba detailně sledovat chování 
systému. 

 

Rozvržení 

- Ukázat min/max:  

Zaškrtnutím tohoto parametru je umožněno zobrazení minimální a maximální 
hodnoty parametru v grafu, jak je znázorněno na obrázku vpravo. Minimální a 
maximální hodnota je doplněna o datum a čas, kdy toto nastalo. Tyto hodnoty 
minima a maxima jsou vztaženy pouze k zobrazenému časovému intervalu grafu a 
pravděpodobně nejsou absolutní! 

   
- Zobrazit pozadí:   

Povolí zobrazení barevně odlišeného pozadí grafu. Pokud graf zobrazuje data z jediného přístroje, 
pozadí grafu se mění podle odpovídajícímu stavu přístroje, ve kterém se přístroj nacházel: 
 

 
 
Pokud graf zobrazuje data ze dvou a více přístrojů, barvy pozadí mohou být následující: 
 

 
 

- Aktualizace grafu v reálném čase (zobrazení max. 3h záznamu):  

Toto nastavení umožňuje zobrazení dat v režimu automatického obnovování, kdy dochází k 
zobrazování I nejnovějších dat (data získaná v čase po zobrazení grafu). Upozornění: V tomto režimu je 
možné zobrazit pouze data za poslední maximálně 3 hodiny!  

 
- Interval k zobrazení: 



 

XWEB EVO CZ v16           LOGITRON S.R.O. XWEB300D/500D/500/3000/5000 EVO   99/121 

Umožňuje výběr časového úseku, za který se mají zobrazovat uložená data v grafu (odpovídá časové 
ose grafu). Je možné volit z přednastavených hodnot jako např. posledních 24hodin, posledních 48 
hodin, poslední týden nebo je možno zvolit vlastní časový úsek. V případě aktivní volby “Aktualizace 
grafu v reálném čase” nebo volby zdroje z cyklických dat je tato volba adekvátně zkrácena, aby 
odpovídala maximálnímu možnému zobrazení posledních 3 hodin (nebo 6ti hodin) vzorkování. 

 

ZÁLOŽKA “HODNOTY” 

V tomto okně je možné vybrat proměnné jednotlivých přístrojů, jejichž průběh hodnot se má v grafu zobrazit. 
Vybrané proměnné mohou náležet různým přístrojům. U každé proměnné je take možné si zvolit barvu, 
která jí má v grafu reprezentovat.  
 

 
 
Tlačítka: 
- “Odznačit vše”: Zruší zaškrtnutí 
u všech proměnných všech 
přístrojů. 
 
- “Odznačit aktuální”: Zruší 
zaškrtnutí všech proměnných u 
aktuálně vybraného přístroje. 
 
- “Výchozí graf”: Vrátí zpět 
změny výběru a barev do 
předchozího výchozího 
nastavení. 
 
- “Výchozí zahrnuté grafy”: Vrátí 
nastavení výběru proměnných a 
jejich barev všech přístrojů do 
jejich výchozího nastavení. Toto 
se týká pouze přístrojů, které 
mají označenou alespoň jednu 
proměnnou. 

ZÁLOŽKA “PŘEDNASTAVENÍ” 

V tomto okně je možné spravovat přednastavení grafu a vybraných proměnných. Zde je možné uložit a 
později znovu použít nastavení grafů a vybraných proměnných. 
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3.6.3.2 ČTENÍ GRAFU 

 
 
Graf je rozdělen na několik částí, Jejich rozložení je znázorněno na obrázku výše. Význam jednotlivých částí 
je následující: 
 

A) Osy: proměnné jsou seskupeny podle os, které odpovídají rozsahu a jednotlivým jednotkám. Např. 
Všechny proměnné, které mají použité jednotky teplotu, budou mít jednu osu s rozsahem ve °C. Jiné 
proměnné, zobrazující spotřebu, budou mít vlastní osu ocejchovanou ve Wattech. 

 
B) Analogové proměnné: část grafu zobrazující průběhy analogových proměnných. Jsou zde sloučeny 

všechny vybrané analogové proměnné všech vybraných přístrojů.  

 
C) Digitální proměnné: část zobrazující průběhy digitálních proměnných vybraných přístrojů. Jsou zde 

sloučeny všechny digitální proměnné od všech vybraných přístrojů.  

 
D) Celkový pohled: Tato část grafu zobrazuje celkový pohled na data grafu. Na tuto část nemají vliv 

funkce jako přiblížení / oddálení, výběr atp. Oblast může být využita jako referenční oblast pro 
navigaci a práci s grafem. 

 
Analogové a digitální proměnné jsou spojeny do jednoho gravu I když náleží k různým přístrojům.  
 

3.6.3.3 ČTENÍ HODNOT GRAFU V URČITÉM ČASOVÉM OKAMŽIKU  

Při pohybu myši po ploše grafu se 
zobrazí křížový kurzor, jak je 
zobrazeno na obrázku níže. Hodnoty 
proměnných v tomto okamžiku se 
zobrazují v posuvném okně u 
kurzoru. 
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3.6.3.4 ZOOM (PŘIBLIŽOVÁNÍ / ODDALOVÁNÍ ) 

Pro přiblížení určité části grafu, klikněte a držte levé tlačítko myši a přejetím na jinou část grafu vyberte 
požadovanou časovou oblast, která se zobrazí po uvolnění levého tlačítka myši.  

  
 

3.6.3.5 ZOOM V ČÁSTI CELKOVÝ POHLED  

Pro přiblížení určité části grafu je take možné stejným způsobem vybrat oblast pro zobrazení v části 
grafu “Celkový pohled”, jak je zobrazeno na obrázku níže. Tímto způsobem lze omezit pouze rozsah 
času, nelze omezit rozsah na svislé ose (osách) hodnot proměnných. 

 
 



 

XWEB EVO CZ v16           LOGITRON S.R.O. XWEB300D/500D/500/3000/5000 EVO   102/121 

3.6.3.6 EXPORT DAT 

Data grafu mohou být exportována do souboru typu Excel. Pro zahájení exportu dat odpovídajících grafu 
stiskněte tlačítko “Export”, které se nachází ve spodní části okna “Nastavení grafu” jak je znázorněno na 
obrázku níže. 
 

 
 
Zobrazí se dialogové okno, kde je možné specifikovat vzorkovací čas mezi jednotlivými vzorky dat. 
 

 
 
Po kliknutí na tlačítko “OK” dojde k vygenerování souboru s příponou .xls a internetový prohlížeč nabídne 
stažení tohoto souboru. 
Obsah souboru bude obdobný, jako je znázorněno na obrázku níže: 
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3.6.3.7 TISK AKTUÁLNÍHO GRAFU 

Tlačítko  umožňuje vytisknout aktuální graf pomocí připojené a nastavené tiskárny. Po stisku tohoto 
tlačítka dojde k vygenerování stránky s obrázkem aktuálního grafu včetně legendy. Tento obrázek je možno 
pomocí pravého tlačítka myši uložit a / nebo vytisknout, případně zkopírovat do schránky a použít dle potřeb. 
 

 
 



 

XWEB EVO CZ v16           LOGITRON S.R.O. XWEB300D/500D/500/3000/5000 EVO   104/121 

 

3.6.4 DESKTOP LOG ALARMŮ 

Plocha Log alarmů umožňuje uživateli zobrazit seznam všech alarmů detekovaných systémem XWEB-EVO. 
Ve výchozím nastavení se zobrazí plocha, která je zobrazena na obrázku níže: 
 

 
 

3.6.4.1     FILTR LOGU ALARMŮ 

Uživatel může filtrovat alarmy podle následujících možností: 
- Úroveň. Zobrazí pouze alarmy vybrané úrovně, např. Servis apod. 

- Kategorie. Zobrazí pouze alarmy, které jsou nakonfigurovány pro danou kategorii alarmů, např. Vážný 
alarm. 

- Skupina přístrojů. Zobrazí pouze alarmy, které jsou generovány vybranou skupinou přístrojů. Např. 
Mrazírny. 

- Přístroj. Zobrazí pouze alarmy, které jsou generovány vybraným přístrojem. Např. RS1-002 
New_XR70CX.  

- Časový filtr. Umožňuje vybrat alarmy podle času jejich začátku. Je možné zvolit časový úsek za 
zvolený počet posledních dní, nebo za určitý úsek zadaný počátečním a koncovým datem. 

- Filtr uživ. poznámek. Zobrazí pouze alarmy, které byly vybraným uživatelem doplněny o poznámku. 

- Filtr uživ. oznámení. Zobrazí pouze alarmy, které byly oznámeny vybranému uživateli. 

Po každé změně v nastavení filtru alarmů je třeba stisknout tlačítko “Použít”. Tím dojde k obnovení stránky a 
zobrazení alarmů podle nastavení filtrů. Výpis alarmů poskytuje uživateli následující informace: 
 

 
- Kód: jedinečný kód alarmu, sloužící k jeho jednoznačné identifikaci v systému.  

- Adr./Přístroj: adresa přístroje a přístroj, od kterého pochází alarm. 
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- Kategorie: kategorie alarmu  

- Začátek: Datum a čas začátku alarmu, kdy byl detekován systémem. Zpoždění, které se dá nastavit v 
konfiguraci, není zahrnuto. 

- Konec: Datum a čas ukončení alarmu. V případě, že alarm je stále aktuální, je zde zobrazeno 
“AKTIVNÍ”. 

- Trvání: Délka trvání alarmu. V případě, že je alarm stále aktuální, je zde zobrazeno “AKTIVNÍ”.  

- Jak ukončen: způsob ukončení alarmu 

- PŘÍSTROJ: reset alarmu indikovaný přístrojem/regulátorem 

- BEZ LINKY: alarm ukončen díky ztrátě spojení mezi systémem XWEB-EVO a přístrojem 

- ZASTAVENÍ SYSTÉMU: alarm ukončen z důvodu přerušení sběru dat 

- ZMĚNA KONFIGURACE: alarm ukončen z důvodu změny nastavení alarmů 

-  

- Poznámky: Umožňuje zobrazit a filtrovat výpis podle přiřazení poznámek k jednotlivým alarmům. 

- Upozornění: Umožňuje zobrazit a filtrovat výpis alarmů podle toho, zda bylo nebylo odesláno 
upozornění na alarm. 

Obvykle je výpis seřazen podle kód alarmu. Sestupné nebo vzestupné řazení je možné změnit kliknutím na 
název sloupce (v tomto příkladě na Kód).  
 

3.6.4.2 EXPORT VÝPISU ALARMŮ 

Stiskem tlačítka  lze vyexportovat data seznamu alarmů. Zobrazí se vyskakovací okno, kde je 
možné zvolit formát takto vyexportovaných dat. Lze volit mezi formátem Excel, HTML nebo CSV. Po stisku 
tlačítka “export” v tomto okně, dojde k vygenerování výpisu a je zobrazena nabídka k jeho uložení 
internetovým prohlížečem. Příklad takto exportovaných dat je na obrázku níže: 
 

 
 

3.6.4.3 ZOBRAZENÍ DETAILŮ ALARMU 

Kliknutím na alarm dojde k obnovení stránky a zobrazení detailních informací souvisejících s alarmem, jak je 
zobrazeno na obrázku níže. Část stránky “Detail alarmu” obsahuje informace o tom, kdy a komu byl tento 
alarm oznámen. 
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3.6.4.4 ČTENÍ / PSANÍ POZNÁMEK K ALARMU 

Ke každému alarmu může uživatel napsat vlastní poznámku. Kliknutím do pole s nápisem “Nová poznámka:” 

je možné okamžitě psát text poznámky. Poznámku je poté potřeba uložit kliknutím na tlačítko / ikonu  
 

 
 
 

Vymazat poznámku je možné stiskem tlačítka / ikony .  
 

3.6.4.5 KONTROLA OZNAMOVÁNÍ ALARMU 

Alarmy jsou běžně oznamovány uživatelům, kteří odpovídají nastavení pro oznamování odpovídající úrovně 
alarmů. Pokud alarm přetrvává, systém XWEB-EVO pokračuje v odesílání oznámení. Každý takový pokus o 
odeslání oznámení (znázorněno na obrázku níže) je systémem zaznamenán a uložen pro možnost pozdější 
kontroly. 
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3.6.5 DESKTOP PARAMETRY 

Plocha “Parametry” umožňuje uživateli zobrazit a upravit parametry přístrojů připojených k systému XWEB-
EVO.  
 

3.6.5.1 NAČTENÍ PARAMETRŮ Z PŘÍSTROJE 

Nejdříve je potřeba načíst parametry z přístroje. Z rozbalovacího menu v levé části obrazovky vyberte 
přístroj a v pravé části obrazovky vyberte z rozbalovacího menu položku “Načíst param. z přístroje” a 

stiskněte tlačítko . Dojde k obnovení stránky a zobrazení výpisu parametrů tohoto přístroje. 
Upozornění: Tato operace chvíli trvat, záleží na rychlosti sériové sítě a na množství parametrů přístroje.  
 

 
 
Výpis parametrů obsahuje následující sloupce: 
Výběr:  Umožňuje vybrat / odebrat zvolený parameter do / z výběru 
Index:   číslo parametru 
Skup.:  skupina parametru 
Označení: označení / zkratka parametru 
Hodnota: Aktuální hodnota parametru 
Nová:  umožňuje zadat novou hodnotu parametru 
Min./Max.: minimální / maximální hodnota, kterou může parameter nabývat 
Jednotky: Jednotky parametru 
Popis:  detailnější popis parametru 
 

3.6.5.2 NAHRÁVÁNÍ PARAMETRŮ DO PŘÍSTROJE 

Nejdříve je nutné zvolit si přístroj a spustit “Načtení parametrů z přístroje”. Poté je možné upravit hodnotu 
vybraného parametru zápisem hodnoty do sloupce “Nová”. Ta může nabývat pouze hodnoty v rozsahu 
daném hodnotami ve sloupcích “Min” a “Max”. 
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Poté co jste změnili všechny požadované parametry, vyberte z 
rozbalovacího menu v pravém horním rohu možnost “Nahrát 

param. do přístroje” a stiskněte tlačítko  .  
 
 
Po potvrzení dojde k nahrání parametrů do vybraného přístroje a 
zobrazení okna s výsledkem operace. Pokud došlo při přenosu 
parametrů k potížím, dojde k zobrazení upozornění v tomto 
okně. 
 
 
 
 
 
 

3.6.5.3 ULOŽENÍ MAPY PARAMETRŮ 

Parametry přístroje mohou být uloženy v PC nebo lokálně v interní paměti systému XWEB-EVO pro použití 
při instalaci jiného kompatibilního přístroje nebo pro pozdější použití.  

 
Nejdříve je nutné zvolit si přístroj a spustit “Načtení 
parametrů z přístroje”. Poté vybetre z rozbalovacího 
menu na pravé straně obrazovky možnost “Uložit” a 
stiskněte tlačítko “Spustit”. Objeví se vyskakovací okno, 
kde je možné si zvolit umístění (buď interní paměť 
systému nebo stažení internetovým prohlížečem do 
PC). Také je možné přidat vlastní komentář. po stisku 
tlačítka uložit dojde k uložení mapy padametrů na vámi 
zvolené místo. 
Tento soubor může být v budoucnu použit v tomto nebo 
jiném systému XWEB-EVO.  
 
 

Pozor: Tento soubor není možné použít v předchozích verzích systému XWEB. 
 

3.6.5.4 NAČTENÍ MAPY PARAMETRŮ  

Mapu parametrů vytvořenou předchozím postupem je možné načíst výběrem volby “Načíst” z rozbalovacího 
menu na pravé straně obrazovky. Stačí zvolit odkud se má soubor s mapou parametrů načíst (interní paměť 
XWEB-EVO nebo externí soubor na PC) a stisknout tlačítko “Hledat”. Dojde k vyhledání dostupných souborů 
na vybraném umístění. Výběrem a stiskem tlačítka “Načíst” dojde k načtení mapy parametrů. S touto mapou 
se poté dá pracovat stejně, jako se seznamem parametrů získaným například načtením z přístroje. 
Pozor: Načteny mohou být pouze soubory uložené sestémem XWEB-EVO.  
 

3.6.5.5  EXPORT MAPY PARAMETRŮ 

Parametry mohou být exportovány do formátu CSV, PDF, Excel nebo WIZZMATE. Pro exportování mapy 
parametrů je třeba v rozbalovacím menu v pravé části obrazovky vybrat možnost “Export” a potvrdit stiskem 
tlačítka “Spustit”. V dialogovém okně je možno zvolit, do jakého formátu mají být parametry exportovány a 
zda si přejete exportovat celou tabulku parametrů nebo jen vybrané (zaškrtnuté) parametry. Po potvrzení 
tlačítkem “Export” dojde k vyexportování parametrů do zvoleného formátu, následné komprimaci do formátu 
.ZIP a stažení internetovým prohlížečem do PC uživatele.  
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3.6.6 DESKTOP SYSTÉMOVÝ LOG 

Obrazovka Systémového logu umožňuje zobrazit výpis událostí, které jsou spojeny s provozem systému 
XWEB-EVO, zahrnující spouštění jednotlivých součástí systému a požadavky od jednotlivých uživatelů.  
 

 
 
Výpis systémových událostí je možno omezit podle času – volba zobrazení událostí za poslední 3 dny nebo 
je možno zvolit vybraný časový úsek. Déle je možné výpis filtrovat podle následujících možností:  
- Datum/Čas: umožňuje zúžit časový rozsah výpisu 

- Uživatel: umožňuje zobrazit výpis událostí jednotlivých uživatelů, včetně jednotlivých částí systému 

- IP adresa: umožňuje filtrovat výpis podle jednotlivých IP adres, ze kterých přicházely požadavky. IP 
adresa “127.0.0.1” odpovídá požadavkům generovaným samotným systémem XWEB-EVO. 

- Úroveň: umožňuje filtrovat výpis událostí podle jejich závažnosti. 

- Kontext: umožňuje filtrovat události podle jejich zařazení do souvislostí s provozem systému. 

3.6.6.1 EXPORT SYSTÉMOVÉHO LOGU 

Systémový log je možné exportovat do souboru ve formátu Excel, CSV nebo HTML. V okně systémového 
logu klikněte na tlačítko “Export do souboru” v pravém horním rohu obrazovky. Poté co se objeví 
vyskakovací nabídka možností exportu, vyberte požadovaný formát a stiskněte tlačítko “Export”. Dojde k 
vygenerování souboru a jeho stažení internetovým prohlížečem. Příklad takovéhoto export systémového 
logu je zobrazen níže: 
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3.7 PŘÍSTUP K SYSTÉMU POMOCÍ SMARTPHONE / TABLETU 

Systém XWEB-EVO obsahuje kromě standardní verze uživatelského rozhraní také verzi určenou pro chytré 
telephony, tablety a podobná mobilní zařízení. Pro přístup k mobilnímu uživatelskému rozhraní použijte 
internetový prohlížeč Vašeho mobilního zařízení a zadejte v něm adresu 
http://<IP>/xwebmobile/index.html 
kde část <IP> nahraďte IP adresou Vašeho XWEBu-EVO. Otevře se stránka, jako je zobrazena na obrázku 
níže 

 
 
Klikněte na ikonu “+” v pravém horním rohu a v následujícím kroku zadejte název XWEBu-EVO pro snadnou 
identifikaci a IP adresu tohoto XWEBu-EVO. Tento krok je možné opakovat pro další Vaše XWEBy-EVO.  

 
 
 

Jazyk je možné zvolit po kliknutí na ikonu . V dalším kroku klikněte na 
vytvořeného zástupce a otevře se přihlašovací obrazovka, kde je třeba 
vyplnit přihlašovací údaje k systému. Pokud je v pravém dolním rohu 
zobrazen červený trojúhelník s vykřičníkem, značí to přítomnost aktuálního 
alarmu(ů) v systému. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Po úspěšném přihlášení do systému se objeví jednoduché menu 
umožňující vstup do sekce Přístrojů a Alarmů. 
 
 
 
 
1. PŘÍSTROJE 
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Stiskem tlačítka “Přístroje” se dostanete na stránku prvního z nakonfigurovaných přístrojů. Změnu vybraného 
přístroje je možné provést pomocí 1. rozbalovacího menu s nabídkou všech nakonfigurovaných přístrojů v 
systému.  

   
 
2.rozbalovací menu umožňuje přepínání mezi zobrazením pouze aktivních proměnných, všech povolených 
proměnných a povolenými příkazy, které je možné do vybraného přístroje poslat. 
 

     
 
 
2. ALARMY 
Stiskem tlačítka “Alarmy” dojde k zobrazení nastavení filtru pro zobrazení alarmů. 



 

XWEB EVO CZ v16           LOGITRON S.R.O. XWEB300D/500D/500/3000/5000 EVO   113/121 

 
 
Ovládání filtru je totožné s ovládáním v plné verzi XWEBu-EVO. Po nastavení filtru a stisku tlačítka “Použít” 
dojde k zobrazení vybraných alarmů. Kliknutím na vybraný alarm se zobrazí okno s podrobnosti o alarmu.  

   
 
 
Ve všech stránkách mobilní verze je možné se vrátit na předcházející stránku pomocí šipky vlevo “<”, která 
je přítomná na stránce v levém horním rohu. 
 

4. TRADEMARKS 

Consider It Solved and Intelligent Store are trademarks and Emerson Climate Technologies and the 
Emerson Climate Technologies logo are service marks and trademarks of Emerson Electric Co.  
Windows and Internet Explorer are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and 
other countries. 
Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. 
Firefox is a registered trademark of the Mozilla Foundation. 
Yahoo! is a registered trademark of Yahoo! Inc. 
Linux is a trademark registered to Linus Torvalds. 
Other names may be trademarks of their respective owners. 
 

5. ACCESSORIES 

TYPE DESCRIPTION NAME  HOW TO ORDER 
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MODEM 

Serial analogue modem, 
compatible PDA, 56kbps. XWEB MODEM 

XWEBMODEM-200 24Vac 

XWEBMODEM-400 110Vac 

XWEBMODEM-500 230Vac 

MODEM 
Serial GSM modem, only to 
send SMS – for 2G 
networks inly 

TC35-KIT TC35-KIT 

MODEM 

GSM serial modem, only for 
SMS – Tri Band 
UMTS/HSPA+ (EMEA, 
APAC and Brasil) 

GT-HE910-EUD-
KIT 

GT-HE910-EUD KIT 

MODEM 
GSM serial modem, only for 
SMS –  GPRS/UMTS (North 
America) 

GT-HE910-NAD-
KIT 

GT-HE910-NAD KIT 

CABLE 
Compatible network cable, 
3m 

### CAB/WEB/NET 

CABLE 
Compatible crossed network 
cable, 1m 

### CAB/WEB/PC 

 

6. FAQS 

 

6.1 MAINTENANCE PROCEDURE FOR 300/500 MODELS 

 
 

6.2 MAINTENANCE PROCEDURE FOR 3000/5000 MODELS 

Should it be necessary to disconnect the  XWEBEVO to move it or for cleaning purposes, remember that it 
should not be opened for any reason, or the warranty will be deemed invalid. Follow the procedure below, 
observing the rear panel figure as per the installation manual. The same is provided in paper form in the 
package and in electronic form on the Dixell website, under section "Manuals". 
Press and quickly release the on/off power button (2); 
Wait for all LEDs on the front to go off, including the PWR; 
Disconnect external modem, if present (7); 
Disconnect parallel printer or USB (6); 
Disconnect monitor, keyboard and mouse (5); 
Disconnect the telephone line and/or LAN network cable(4); 
Disconnect RS485 terminals, relay and digital input (3) 
Now disconnect the power supply cable (1) and move the XWEB; 
 

 
Press and hold button (2) to force the instant switch-off of the system. When switch-off 
occurs in this way, the XWEB records the event, but cannot guarantee the correct data 
maintenance. The same applies for "forced" switch-offs which occur when the power 
supply cable is disconnected before the system is switched off. 
 

 
 

6.3 I CANNOT ACCESS THE SYSTEM WITH MY PASSWORD 

Check upper and lower case. The XWEB-EVO system is sensitive to the letter case. 
 

6.4 MY BROWSER CANNOT REACH THE XWEB-EVO 

Check the cables in use starting from that connected to your PC's network. Once the cables have been 
checked, check that the XWEB-EVO IP address can be reached: run the PING command from the command 
line to verify the correct routing of the packs on the network. 
 

Example:  
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Figure 1 

If no reply is received, your PC is unable to communicate with the XWEB-EVO. Check the cables once again 
or contact your network administrator. Attention, if a reply is received, it may not come from the XWEB-EVO: 
it may come from another device on the network. Also in this case, should you continue to have difficulties 
accessing via your browser, contact your network administrator for advice. 
 
 

6.5 DISPLAYING OF INCOMPLETE OR INCORRECT PAGES FROM PC 

The temporary browser or JAVA files, also known by the name cache-files, may sometimes prevent proper 
use of the XWEB-EVO. This happens when, for example, an XWEB-EVO is replaced and is accessed 
remotely using the same web address. 
To solve this problem, delete these temporary files from your computer. Their deletion may vary depending 
on your operating system and its settings. Refer to your PC documentation and/or obtain the support of a 
computer expert or your network administrator. 

 

 Below, the procedure for removing the cache from INTERNET EXPLORER 9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 

 Below, the procedure for emptying the JAVA 1.6 cache: 
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click on Start button , click on Control Panel and then click on the JAVA icon. Click on “Settings” and 
“Delete Files...” (see figure below): 
 

    

Figure 3 

 

6.6 SOMEONE HAS RECEIVED A CONFLICTING MESSAGE ON THE IP ADDRESS 

This may mean that the XWEB-EVO is using an IP address that is also being engaged by another network 
resource. We recommend changing the XWB-EVO IP with a new, free address. If in doubt on which address 
to use, contact your network administrator. 
 

6.7 HOW MANY CONTROLLERS CAN THE XWEB-EVO MANAGE 

The XWB3000/5000EVO can manage two separate RS485 serial lines simultaneously, for each of which it 
can address up to a maximum of 247 controllers. Therefore it can address up to 494 controllers on serial 485 
in a Modbus-RTU network.  
The XWEB300/500EVO can handle one serial line only. XWEB300EVO can manage maximum 18 
controllers and XWEB500EVO can manage maximum 100 controllers. 
 

6.8 HOW THE ALARMS ARE MANAGED 

The XWEB-EVO monitors the alarm statuses and notifies any variations according to a configuration that 
must be set by the user. The person configuring the XWEB-EVO must perform the following steps in order to 
obtain a complete configuration: 

3. System. The XWEB-EVO system anticipates that all notifications to an external media source 
(e.g. an email server) are configured in the system settings. See chapter 3.4.3 - NASTAVENÍ 
(SYSTEM CONFIGURATION in this manual. 

4. Book. All recipients of the alarm notifications must be recorded in the system and must have 
their Email/fax contact details, or other, configured. See chapter Chyba! Nenalezen zdroj 
odkazů. - Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. in this manual 

5. Controllers It is necessary to define the controller network from which the XWEB-EVO will detect 
the alarm status of the same controllers. See chapter 3.4.4 - NASTAVENÍ PŘÍSTROJŮ 
(CONTROLLER CONFIGURATION in this manual 

6. Alarms. It is necessary to define the rules according to which the detected alarms must be 
notified. See chapter 3.4.6 - NASTAVENÍ ALARMŮ in this manual. The alarms are grouped into 
alarm-categories that define how the alarm must be treated and to whom and how they must be 
notified. This information is defined on levels (aka. delivery settings). 

6.9 HOW ARE THE ALARM EMAILS RE-SENT 

The XWEB-EVO is often installed to notify alarms via email. The configuration of this media anticipates all 
steps described in point 6.8 - HOW THE ALARMS ARE MANAGED.  
This service can be configured in various ways to re-send emails, should the alarm conditions persist over 
time:  
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1. The first type of re-send is carried out during the lifespan of the level, where the emails are always 
re-sent to the same recipients. The parameters affecting this type of re-send are "Resend Time" and 
"Resend life time", in the level settings.  

2. the second type of re-send is carried out through means of an increasing notification level and the 
consequent notification being sent to a new group of recipients. The parameters affecting this type of 
re-send are the entry order in the levels in the category parameters (see image below) and the 
"Resend life time" in level settings. 

 
 

3. the third type of re-send is carried out through means of an increasing notification interface and the 
consequent routing of email notifications on its media. This means that should the emails via the 
LAN interface fail to send, it is possible to manage their re-sending via a DIAL-UP (modem). The 
parameters affecting this type of notification are illustrated in the following image taken from the 
System configuration parameter email section. 

 
 

6.10 TABLET COMPATIBILITY 

The XWEB-EVO user interface is normally accessible via tablet web browsers; in particular, the pages in the 
DESKTOPS menu. The HTML pages are re-sized according to the size of the screen.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
The machine configuration pages as well as some others are an exception and are not compatible: 

 MenuToolsCompressor Rack Optimiser (for XWEB500/5000 models only) 

 MenuToolsPerformance Manager (for XWEB500D/500/5000 models only) 
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 MenuToolsDew-Point Manager (for XWEB5000 models only) 

 MenuToolsSupervisor System (for XWEB5000 models only) 

A browser error may appear for the above pages  
“Your browser understands the <APPLET> tag but is not running the applet for some reason." Your browser 
is completely ignoring the <APPLET> tag!  
indicates that it is not possible for the tablet to open the page in question. 
 

6.11 HOW TO MANAGE THE JAVA CERTIFICATES 

The XWEB interface may require the use of a JAVA virtual machine installed on your computer. The JAVA6 
and JAVA7 versions are those supported by the XWEB. This is necessary to run many applications present 
in the MENUTOOLS such as Scheduler. 
The first time a JAVA application is run, you will be requested to confirm the installation of the DIXELL 
certificates for the JAVA applications. 

 
 
Click on the check box in order to accept and install the certificate. And then press "Run". 
To check which certificates are installed on your PC, refer to the control panel (Windows) as in the image 
below. 
 

 
 
 
 
 

6.12 HOW ARE DISPLAYED ON THE NOTIFICATION SMS ALERT 

XWEB EVO when it detects an alarm from the network tools, if configured to send SMS notifications with the 
following format (example): 
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reporting information of: 
 
- Name XWEB 
- Name notification level 
- Type START / END alarm 
- DATE / TIME Event 
- Name Tool 
- Name Alert 
- Unique ID alarm as in the Log Alarms XWEB 
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6.13 MESSAGGI DI ERRORE MODEM 

In the “system log” associated to the message “Error sending SMS” there is an error code visible with the 
mouse hover on the message itself. 
 
+Send message using phisical device GSM connected to the phisical serial device 
+------------------------------------------------------------------------------- 
+1 => (GSM) Unable to get evo model from xwebconfig.json 
+2 => (GSM) No gsm supoprt configured 
+3 => (GSM) Unknown modem specified (internal/external) 
+4 => (GSM) Waiting registration to the network: Error write command to device modem. 
+5 => (GSM) Timeout network registration. 
+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] => No SMS text provided. 
+13=> (GSM) [xwgsmsms] => Unable to open device modem. 
+14=> (GSM) [xwgsmsms] => Error on read modem received messages. 
+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. 
 
+Send message using phisical device RAVEN connected to the network 
+------------------------------------------------------------------- 
+30=> (RAVEN) Generic error. 
+31=> (RAVEN) Port selected out of range. 
+32=> (RAVEN) Timeout waiting socket raven respons. 
+33=> (RAVEN) Error send socket data to raven. 
+34=> (RAVEN) Connect error to raved network device. 
+35=> (RAVEN) Error on set socket options. 
+36=> (RAVEN) Error create socket. 
+37...=> (RAVEN) Error received from raven (trught socket). Raven result = THIS_VALUE - 37 
 
+Send message using network gateway 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. 
 
+Send message using network gateway soap 
+------------------------------------------------------------------- 
+70=> (SOAP) Error encoding message (EncodeKr). 
+71=> (SOAP) Send message to the gateway. 
+75...=> (SOAP) Error reported by SOAP gateway. Soap result = THIS_VALUE - 75 
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