
INSTRUKCJA
OBSŁUGI

Wersja 1.2





WARNING: ABY OCHRONIĆ PRZED OGNIEM LUB WSTRZĄSEM 
ELEKTRYCZNYM, NIE WYSTAWIAJ TEGO URZĄDZENIA NA 
DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI.

OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO WSTRZĄSU 
ELEKTRYCZNEGO, NIE OTWIERAJ POKRYWY, WIERZCHNIEJ 
(ALBO POKRYWY TYLNEJ). ŻADNE CZĘŚCI WEWNĄTRZNE NIE 
MOGĄ BYĆ WYMIENIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. W 
PRZYPADKU KONIECZNOŚCI NAPRAWY ZWRÓĆ SIĘ DO 
SERWISU.
SYMBOL BŁYSKAW ICY W TRÓJKĄCIE 
RÓW NOBOCZNYM OSTRZEGA UŻYTKOW NIKA 
O OBECNOŚCI  NIEWYIZOLOWANEGO 
"NIEBEZPIECZNEGO  NAPIĘCIA”  W OBUDOWIE 
PRODUKTU, KTÓRE MOŻE STANOW IĆ RYZYKO 
W STRZĄSU ELEKTRYCZNEGO.

THE  WYKRZYKNIK  W TRÓJKĄCIE RÓWNOBOCZNYM
PRZEKAZUJE UŻYTKOWNIKOWI INFORMACJĘ O 
WAŻNYCH INSTRUKCJACH DOTYCZĄCYCH 
DZIAŁANIA I KONSERWACJI (NAPRAW) 
ZAMIESZCZONYCH W  INSTRUKCJACH OBSŁUGI 
URZĄDZENIA.

OSTRZEŻENIE: Używaj tylko modemów wspieranych przez tę jednostkę
Monitorującą. Dixell  S.p.a nie ponosi żadnej odpowiedzialności
 za szkody spowodowane użyciem innych modemów

OSTRZEŻENIE:Dixell S.p.A. zastrzega sobie prawo do zmian w tej instrukcji
obsługi bez informowania. Najnowsza wersja jest dostępna  do pobrania 
ze strony internetowej.

OSTRZEŻENIE:
Ten podręcznik opisuje jednostkę XWEB 500 wersję 1.2 lub

                        poprzednią

OSTREŻENIE: Ta jednostka kontrolująca i monitorująca jest  zgodna z norm,
EN 12830 jeżeli jest używana z sondami które są zgodne z normą 
EN 13485
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WPROWADZENIEWPROWADZENIE

Gratulacje!  Ten podręcznik nauczy Cię wszystkiego o serwerze XWEB 500, najpotężniejszym i konfigurowalnym 
narzędziu do kontrolowania i monitoringu.

Ten podręcznik jest wszechstronnym przewodnikiem do twojego XWEB 500.  Znajdziesz tu wszystkie informacje 
potrzebne do pracy z jednostką..

XWEB 500 jest oparty na najnowszej technologii śwaita Internetu do przedstawiania stron WWW zawartych w 
jednostce. System operacyjny Linux gwarantuje maksimum wspomagania wydajności i stabilności dla tego 
rodzaju produktu.

Wszystkie przyszłe wydania oprogramowania opracowane przez Dixell będą dostępne przez Internet. Sprzęt 
komputerowy wewnątrz jednostki, opartej na wysokiej wydajności podzespołach elektronicznych, nie wymaga 
żadnej konserwacji.
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PAKIETPAKIET

Caution: read this page carefully to ensure safe operation

Rozpakuj jednostkę uważnie i upewnij się, że wszystkie akcesoria są kompletne.
Sprawdź  jednostkę, czy podczas przesyłki nie nastąpiło uszkodzenie. Jeżeli jednostka  jest  uszkodzona albo nie 
działa, zawiadom natychmiast swojego sprzedawcę. Jeżeli jednostka była przesłana do ciebie bezpośrednio, zawiadom 
bezzwłocznie dostawcę. Tylko odbiorca (osoba, lub firma otrzymująca   jednostkę) może wnieść reklamacje dotyczące 
uszkodzonej przesyłki przeciw przewoźnikowi.
Zalecamy zachowanie oryginalnego pudełka i materiałów do pakowania do ponownego użycia w przypadku przesyłki 
zwrotnej.
Wewnątrz pudełka musisz znaleźć te artykuły:

•       jednostka serwerowa XWEB 500 [1]..
•       jeden CD Rom zawierający instrukcję obsługi i op rogramowanie systemu operacyjnego [2] ..
• USB i zasilacz [3]
• Q Podręcznik szybkiej instalacji  (Szybka instalacja) [4

Jeżeli jedna z powyższych pozycji jest uszkodzona, prosimy skontaktować się z dostawcą.

MODEM (nie dołączony)
• Podczas pracy z połączeniem modemowym zawsze sprawdzaj rodzaj modemu, który masz zainstalować 

poprzez weryfikowanie z Dixell, jego kompletnej kompatybilności z jednostką XWEB 500.
• Dixell nie odpowiada  za nieodpowiednie  działanie nieznanych albo nie wypróbowanych urządzeń.

8/102 10/01/2006 - 1592010900
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MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE DLA KOMPUTERA-KLIENTA (PC)MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE DLA KOMPUTERA-KLIENTA (PC)

Podczas łączenia się przez miejscowe albo zdalne połączenie, komputer PC-klient,  musi mieć zainstalowane 
następujące komponenty:
Windows 98  lub wyższy
Pentium II 300MHz z 64 Mb-ram lub wyższy
Java Virtual Machine
Explorer 5.5 lub wyższy

W razie konieczności, wewnątrz CDROM-u znajdziesz program Java Virtual Machine dystrybuowany przez Sun 
  Microsystems.
Dixell  S.p.a..  nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, powstałe podczas uruchamiania Java Virtual
Machine w komputerze użytkownika.
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11   IINNFFOORRMMAACJE OGÓLNECJE OGÓLNE
XWEB  500 jest systemem kontrolowania i monitoringu opartym na technologii "Web server". System ten może przenieść dane 
do jednego zewnętrznego  Klienta za pomocą tej samej procedury  używanej  przez Witryny Internetowe WWW. Klient potrzebuje 
jedynie standardowej Przeglądarki takiej jak Microsoft Explorer  or Netscape  .

Strony WWW wraz ze wszystkimi informacjami są zawarte w samym do serwerze; System operacyjny Linux  
zapewnia najwyższą wydajność i bezpieczeństwo

Ser wer  odczytu je ,  l ogu je  i  spra wdza  dane  pochodzące  z  ins t rumentó w D ixe l l  po łączon ych 
do  l i n i i  komun ikac j i  sze rego we j  RS485 .  Pro tokó ł  komun ikac yjn y  to  Modbus  -R tu .  XW EB 
500   może  rozpozna wać  też  większość  z  ins t rumentó w  kompat yb i ln ych  Modbus  -R tu ,  n ie 
wyprodukowan ych  p rzez  D ixe l l

UWAGA: Zawsze sprawdź właściwe połączenia RS485 (zobacz  2.1.1 rs485)
UWAGA:  Dixell   S.p.A.  zastrzega prawo szczegółowej analizy kompatybilności urządzeń Modbus -RTU innego 
producenta przed zapewnieniem ich integracji z systemem XWEB 500.

Możliwość podłączenia Klientów do Serwera:

• Modem:  punkt-do-punktu przez urządzenia modemowe lokalne i zdalne  (“Tworzenie Dostępu Zdalnego pod   
       Windows”);
• Lokalny  przewód USB: Przed  włączeniem  kabla  USB,  prosimy  zainstalować  oprogramowanie 

połączeniowe znajdujące się na cd rom-ie Można włożyć załączony kabel USB do oznaczonego etykietą 
USB gniazdka XWEB  500, a drugą stronę do portu USB swojego komputera.

• Intranet  /  Internet:  tam gdzie jest dostępny statyczny IP, używając standardowego gniazdka 10  Base-T
z łącznikiem  RJ45.

• Przewód przełączający (cross-over) Ethernet: Można włożyć pomostowy kabel s iec i  do  gn iazdka  
     RJ45  w  XWEB 500 i  z  d rug ie j  s t ron y  do  kar t y  s iec io we j  kompute ra .  Poproś twojego 
     sieci aby właściwie ustawił twój komputer aby móc uzyskać dostęp do stron WWW XWEB 500.

Interfejs użytkownika jest zdefiniowany przez program przeglądarki i jest taki sam dla wszystkich 
rodzajów połączeń. PC komputer-klient potrzebuje jedynie standardowej Przeglądarki, nie ma potrzeby 
instalowania oprogramowania.
Niektóre strony stworzone przez serwer WWW są oparte na języku Java i wymagają  programu Java Virtual 
Machine, który jest zazwyczaj zainstalowany w najnowszych przeglądarkach i systemach operacyjnych..

Sprawdź inne połączenia w “§ 2.1.8 Połączenia lokalne”. 

Cechy i funkcje zawarte  w działaniu XWEB 500:

• Monitoring i zapis danych, wykrywanie alarmu  oraz zapis podłączonego instrumentu.
• Zarządzanie alarmem zdefiniowanym przez Użytkownika za pomocą: sygnałów widzialnych (diody), albo 

przełączania przekaźników, albo zdalnej transmisji, przez Faks, E-mail albo SMS.
• Intera ktywne komendy do zarządzania podłączonymi instrumentami.
• Pogramowanie parametrów tabelarycznych
• Podgląd graficzny lub tabela ryczny oraz wydruk zapisanych danych.
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22   IINNSSTTAALLACJAACJA 

2.1  HARDWARE (OSPRZĘT)

UWAGA: Aby ochronić zarówno siebie jak i serwer od ryzyka porażenia prądem elektrycznym XWEB 500 
powinien pozostać wyłączony aż skończysz podłączanie wszystkich urządzeń elektrycznych do jednostki.
Aby uniknąć przypadkowego włączenia się jednostki, pamiętaj żeby włączyć kabel elektryczny dopiero gdy 
skończysz ustawianie wszystkich innych połączeń.

1
: Alarm 1 output relay

2

3
     : Alarm 2 output relay

4

5 : System Alarm

6 :5-6 No Alarm

7 :5-7 At least one alarm

8
: modem reset relay

9

10

    : Power supply connector

    : USB socket for PC connection

    : USB socket for devices connection

    : External modem socket

: Internal  modem line connector

11
: digital input

: RJ45 Ethernet connector

12 (+)

13 (-)

14 ( )
              : RS 485 socket

2.1.1 RS485
Aby podłączyć wszystkie instrumenty Dixell Modbus do komunikacji szeregowej muszą być one wyposażone w 
bezpośrednie  terminale RS485 albo  interfejs "TTL” -RS485  (XJRS485  albo  XJ485).  Sprawdź instrukcję obsługi 
instrumentu w celu uzyskania więcej informacji.
Komunikacja szeregowa RS485 jest głównie oparta na dwu spolaryzowanych terminalach. Prosimy uważać na 
odpowiednią kolejność wszystkich  urządzeń  podłączonych do komunikacji szeregowej.
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Prosimy o postępowanie według następujących ważnych wskazówek:
• Komunikacja szeregowa RS485 musi dotrzeć do wszystkich instrumentów tam, gdzie są one zainstalowane.
• Należy uważać na polaryzacje przewodów podczas mocowania ich śrubami do terminali instrumentu.

2.1.2 ADRES SERYJNY (KOMUNIKACJA SZEREGOWA)

• Kabel musi mieć 2 albo 3 przewody ekranowane, o przekroju minimalnym 0,5mm²  (na przykład:BELDEN 
8772).
• Z pozycji XWEB 500 kabel dociera do wszystkich pozycji instrumentu.
• Nie wykonuj pętli albo wyprowadzeń:

Połączenie prawidłowe

Połączenie nieprawidłowe

• Zawsze utrzymuj kabel USB daleko od przewodów zasilających.
• Zawsze utrzymuj kabel USB daleko od źródeł pola elektromagnetycznego albo częstotliwości..
• Nie podłączaj ekranu do gruntu.
• Nie podłączaj terminala “Gnd”.
• Pamiętaj aby sporządzić rysunek mapy komunikacji szeregowej. Pomoże ci to znaleźć błąd jeżeli coś będzie źle 
działać.
• Instrument z RS485 ma terminale “+” i “-“ , uwaga na polaryzację.

• Aby utrzymać równowagę komunikacji szeregowej potrzebny jest opornik 100 Ohm na końcu 
komunikacji szeregowej (linii) (możesz zastosować terminale RS 485+ i RS 485 - ostatniego podłączonego 
instrumentu).
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2.1.3  WYJŚCIE TTL 

• Instrument z RS485 na pokładzie nie potrzebuje żadnego zewnętrznego moduł interfejsu.
• Dla instrumentów z zewnętrznym interfejsem: utrzymaj kabel  TTL z dala od  przewodów zasilających albo 

źródeł częstotliwości..
• Zewnętrzny interfejs XJ485 musi być połączony kablem TTL z instrumentem z zachowaniem kompatybilności 
TTL.

2.1.4 ADRES SERYJNY (KOMUNIKACJI SZEREG.) INSTRUMENTÓW

• Każdy instrument musi być zdefiniowany przez swój unikalny adres.
• Sprawdź adres w wartości parametru Adr. Odnieś się do instrukcji obsługi instrumentu aby znaleźć właściwą 

sposób jak wejść do programowania i ustawić wartość.
• Najłatwiejszym sposobem pracy z funkcjami kategorii  jest ustawienia adresów progresywnie dla podobnych 

grup instrumentów, które mają to samo zastosowanie.

2.1.5 OPORNIK PRZERYWANIA
Aby utrzymać RS485 w równowadze początek i koniec (linii) komunikacji szeregowej muszą być zamknięte 
opornikiem 120Ohm. Jeżeli XWEB 500 jest umieszczony na początku albo przy końcu (linii) komunikacji 
szeregowej, prosimy aktywować jego opornik przerywający poprzez dodawanie konsolidatora w pozycji 2 
(JMP2 na tylnej ścianie jednostki). Nie dodawaj konsolidatora jeżeli XWEB 500 jest umieszczony pośrodku (linii) 
komunikacji szeregowej RS485.

2.1.6 INSTRUMENTY KOMPATYBILNE

Kompletna lista została umieszczona w Aneksie C.

2.1.6.1 INSTALACJA POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ 
• Wszystkie kontrolery wyposażone w 2 seryjne adresy (XC400/600/800/900, XH200/300/400 i tak dalej) muszą 

być używane z obydwoma równymi adresami.
• iCHILLs  musi aktywować szczególną wartość w sekcji “Zaawansowane” (“Advanced”). Użytkownik musi 

zaznaczyć “Force Device On status” “stan Włączonej Siły Urządzenia”. Pamiętaj aby wyłączyć-włączyć 
gromadzenie po tej operacji.

•         Aby użyć kontrolerów kompatybilnych nie z Dixell, ale z Modbus (takie jak Analizator Energii opracowany przez 
        Carlo Gavazzi) postępuj według tych instrukcji:
a) Przejdź do “Configuration” („Konfiguracja”), a potem “Devices” („Urządzenia”).
b) Na menu rozwijanym w dół “Actions” („Działania”) wybierz “New („Nowy”)....
c) Ukaże się nowe wyskakujące okno: wypełnij puste miejsce wpisując nazwę kontrolera i ADR.
d) Wybierz właściwy model urządzenia (na przykład “ENERGY_8000000000000 00”). 
e) Wciśnij “Create” („Utwórz”)

2.1.7 POŁĄCZENIE ZDALNE Z KOMPUTEREM-KLIENTEM

2.1.7.1 PODŁĄCZENIE MODEMU (“LUB PODŁĄCZENIE PUNKT DO PUNKTU”)

Oto najpowszechniejsza metoda, gdzie nie jest dostępna sieć LAN (intranet / ethernet / internet).
Zaleca się zastosowanie dedykowanej linii telefonicznej.
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 WAŻNE: Używaj wyłącznie urządzeń modemowych zatwierdzonych przez Dixell.
                  Pamiętaj, że wiele modemów nie jest zgodnych z systemem Linux. Listę kompatybilnych modeli można 
                  znaleźć pod menu:– Konfiguracja  - System - Modem. W Aneksie E można znaleźć kompletną listę   
                  akcesoriów wraz z ich nazwami handlowymi. Dixell może dostarczyć te modemy. Możesz zdecydować 
się  na  ich  zakup w swoim kraju,  ale  nie  używaj  modeli  innych  niż  te  podane tutaj.  Dixell  nie  odpowiada za 
jakiekolwiek  działanie  zależne  od  modemu,  który  nie  jest  umieszczony  w  spisie  urzędowym  akceptowanych 
akcesoriów

  Modem Zewnętrzny.
Podłącz modem do portu COM na tylnej ścianie przy użyciu kabla modemu zwykle dołączonego w pakiecie do 
modemu.
Resetowane modemu XWEB jest bezpośrednio sterowane przez  XWEB 500 Serwer poprzez port COM, ale jeżeli 
używasz modemu GSM pamiętaj aby użyć przekaźnika zewnętrznego żeby odciąć zasilanie modemu aby resetować 
go. Podłącz modem do linii telefonicznej za pomocą kabla telefonicznego dołączonego w pakiecie do modemu.
Pamiętaj aby sprawdzić czy jest rozdzielnia (dodaj cyfrę prefiksu). Procedura podłączenia jest
podzielona na 2 części:
W pierwszej części należy stworzyć Zdalny Dostęp, w  twoim zdalnym komputerze, ustawionym z numerem linii 
telefonicznej, do której podłączony jest XWEB  500. Należy zastosować Dixell jak Nazwy Użytkownika  i Hasła.
Druga procedura to ta, której będziesz zawsze używać: po rozpoczęciu nowego Zdalnego Dostępu, który zajmie linię 
przez modem, włącz Przeglądarkę na swoim komputerze i wstaw http://192.168.0.150  do paska adresu 
Explorera/Netscape'a. Odpowiednie informacje na temat ustawiania połączenia dial-up dla komputera-klienta można 
znaleźć w INSTRUKCJI OBSŁUGI w §4.3.

2.1.7.2 POŁĄCZENIE INTRANET / ETHERNET

Połączenie Intranetu  albo  Ethernetu powinno  być wstępnie zarządzane przez administratora sieci, który wyznaczy 
jeden wolny adres IP aby dotrzeć do Serwera. Ten numer to przykład tego, czego można się spodziewać: 
http://192.168.000.111.
Po otrzymaniu adresu od swojego administratora sieci należy ustawić XWEB 500 na ten numer. Użyj standardowego 
kabla sieciowego RJ45 aby podłączyć jednostkę do swojej istniejącej już sieci LAN.

Metoda Intranetu pozwala na to, żeby poprzez połączenie XWEB 500 współdziałał ze wszystkim komputerami-
klientami. Wpisz adres   wyznaczony przez administratora paska adresu Przeglądarki. Dodaj do ulubionych adres ze 
spersonalizowaną nazwą dla połączeń w przyszłości.
.

2.1.7.3POŁĄCZENIE INTERNETOWE

Do pracy z XWEB 500 wymagany jest STATYCZNY adres IP, który jest zwykle wyznaczony przez dostawcę usług 
internetowych.
Łącze internetowe pozwala na dotarcie do XWEB 500 ze wszystkich komputerów-klientów. Wstaw adres 
wyznaczony
przez administratora do paska adresu Przeglądarki. Dodaj do ulubionych adres ze spersonalizowaną nazwą dla 
połączeń w przyszłości.

Poproś swojego dostawcę o więcej szczegółów na temat dzierżawy statycznego IP.
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    Oto internetowe wymagania systemowe do osiągnięcia najlepszych wyników:

• Połączenie szerokopasmowe.
• Przynajmniej 1 statyczny adres IP dla  XWEB 500.

Łącze internetowe jest ustanowione poprzez urządzenie zwane Routerem, który przyjmuje i wysyła dane jako 
interfejs pomiędzy Intranetem a Internetem. Dostawca również wyznacza adres routera, który nazywa się IP WAN.

Pamiętaj, że wartość domyślna IP  XWEB 500 to: 192.168.0.150.

Zależnie od umowy Dostawca może także dostarczyć router, w przeciwnym razie użytkownik może kupić go 
oddzielnie. 
PAMIĘTAJ: poproś wykwalifikowany personel o instalację routera przy użyciu tych informacji:

Używane porty, które są odwzorowane (mapowane) do strony LAN:
• 22 (używany do podłączenia SSH)
• 80 (używany do dostępu do  http://access)
• 3600 (do zdalnej procedury uaktualniania)

Powyższe porty wszystkie odnoszą się do adresu XWEB 500 - IP 192.168.0.150. Podczas gdy porty na stronie 
WAN to:
• http  (aby uzyskać dostęp do XWEB 500)

2.1.8 POŁĄCZENIE LOKALNE PRZEZ KABEL USB 
Jest ono zazwyczaj używane dla pierwszego ustawienia jednostki. XWEB  500 jest wyposażony w port USB do 
połączenia peceta przez standardowy kabel USB. XWEB może też pracować bez komputera lokalnego, dlatego 
po pierwszej konfiguracji możliwe jest usunięcie połączenia lokalnego i pracę  tylko przez klawiaturę pokładową i 
wyświetlacz pokładowy.
W celu uzyskania pełnych informacji na temat tego jak połączyć się z jednostką, prosimy odnieść się do 
“Przewodnika instalacji ”.  Na płycie cd-rom dostępne jest oprogramowanie do automatycznego ustawiania 
komputera przez połączenie USB.

2.2  INTERFEJS LCD LOKALNEGO UZYTKOWNIKA
   Interfejs LCD lokalnego użytkownika składa sie z 8 klawiszy:

KLAWISZ FUNKCJA
VIEW Bezpośredni dostęp do danych wykonywania
MENU Idź do menu konfiguracji
CLEAR   Wyjdź z obecnego menu; usuń znak
ENTER Wejdź do menu, Wprowadź aktualną listę alarmów
<- w lewo
/\ w górę
\/ w dół
-> w prawo

Kiedy nie ma żadnego alarmu, wyświetlacz ciekłokrystaliczny podaje komunikat::

D I X E L L X W E B 5 0 0
X W E B 5 0 0

S Y S T E M O K
1 0 : 0 1 1 5 / 0 3 / 2 0 0 7

Kiedy jest alarm wyświetlacz ciekłokrystaliczny podaje komunikat:

D I X E L L X W E B 5 0 0
X W E B 5 0 0
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0 3 5 - N O L I N K
1 0 : 0 1 1 5 / 0 3 / 2 0 0 7

    Trzeci rząd pokazuje adres kontrolera i typ alarmu.  Aby zatrzymać brzęczyka wciśnij ENTER, zostanie  
    automatycznie wyświetlona aktualna lista alarmów. Aby móc zresetować alarm użytkownik musi otrzymać 
    pozwolenie przez administratora.

2.2.1 MENU DOSTĘPNE
     
     Wciśnięcie klawisza MENU:

-> Setup (Ustawienie)
View (Widok)

  System status (Status systemu)
 Global command (Komenda globalna)
About (O programie)

2.2.1.1 MENU SETUP (USTAWIENIA)

      Wciśnij ENTER kiedy jesteś w trybie ustawienia:

-> XWEB 500 unit (jednostka XWEB 500)
Date / time (Data / czas)

  Device(s) (Urządzenie/a)
  Alarm (Alarmy)
 Printout (Wydruk)
Password (Hasło)

Jednostka XWEB 500 pozwala ustawić następujące funkcje:

-> Language (Język)
Identification (Identyfikacja)
Delete archive (Usuń archiwum)
Network (Sieć)
Modem (Modem)
Dial up (Połączenie dial-up)
e-mail 
SMS
FAX 
Printer (Drukarka)

 Delete archive (Usuń archiwum) zupełnie opróżnia zarejestrowane temperatury i alarmy. Komenda ta 
opróżnia odpowiednią baza danych
 Network (Sieć) służy do ustawiania sieci. System musi być rebootowany aby zastosować nowe ustawienie.
 Modem służy do instalacji modemu.
 Dial up służy do ustawiania połączenia typu Dial-up
 e-mail służy do ustawiania e-maila. Opcja “Testing e-mail” (“Testowanie e-maila”) pozwala wysłać próbny e-
mail.
 Printer (Drukarka) służy do ustawiania drukarki USB. Ustawianie przez przeglądarkę internetową jest tutaj 
mocno zalecanie.

2.2.1.1.1 DATA / CZAS

    Do ustawiania, daty, czasu i strefy czasowej

2.2.1.1.2 MENU DEVICE (URZĄDZENIA)

-> Add (Dodaj)
Delete (Usuń)
Setup (Ustawienia)
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Recording interwal (Odstęp zapisu)

Aby dodać nowe urządzenie system musi być w trybie STOP (ZATRZYMANIE) (to jest, odczyt RS485 musi być 
wyłączony).

 Add (Dodaj) dodaje nowe urządzenie. Można dodać tylko 100 urządzeń.
 Delete (Usuń) usuwa urządzenie..
 Setup (Ustawienia) konfiguruje urządzenie według następującego parametru: 

Address: parametr ADR
Name: nazwa  kontrolera
Interval: odstęp zapisu
Read: umożliwia odczyt danych dla wybranego kontrolera 
Record: umożliwia zapisywanie danych dla wybranego kontrolera 
RTC: umożliwia synchronizację zegara czasu rzeczywistego
Print: umożliwia wydruk dla wybranego kontrolera

 Odstęp zapisu to ustawienie odstępu pomiędzy próbkami danych. Tylko 1 kategoria może być
ustawiona w wyświetlaczu LCD. Inne kategorie mogą być dodane za pomocą interfejsu użytkownika SIECI

2.2.1.1.3 MENU ALARM

Zarządzanie alarmem za pomocą wyświetlacza LCD może być ustawione tylko przez 1 użytkownika. Aby dodać 
nowego użytkownika prosimy użyć interfejsu użytkownika sieci (WEB)

-> Delay (Opóźnienie)
Accumulation (Akumulacja)
Send FAX: Si/No (Wyslij FAX: Tak/Nie)
Send e-mail. Sì/No (Wyślij e-mail: Tak/Nie)
Send SMS: Sì/No (Wyślij SMS: Tak/Nie)
Receiver(s) (Odbiorca/cy)
Relay (Przekaźnik)

 Delay (Opóźnienie) filtruje alarmy. Jeżeli alarm trwa mniej niż opóźnienie, XWEB 500 jedynie zapisuje go w 
       logu alarmów. Jeżeli trwa on więcej niż opóźnienie, XWEB 500 wyśle go zgodnie z czasem akumulacji.
 Accumulat ion time (Czas akumulacji) pozwala zgrupować różne alarmy, które należą do tego samego 

poziomu. Tylko jedna wiadomość alarmowa zostanie wysłana: wewnątrz tej głównej wiadomości 
wszystkie inne będą dodane.

 Send FAX (Wyślij FAX) umożliwia wysłanie faksu 
 Send e-mail (Wyślij e-mail) umożliwia wysłanie e-mailu 
 Send SMS (Wyślij SMS) umożliwia wysłanie SMS
 Receivers (Odbiorca/cy) pozwala ustawić domyślne informacje odbiorców: 

o Default name (Nazwa domyślna) może być modyfikowana przez naciśnięcie ENTER 
o FAX 1: pierwszy numer faksu
o FAX 2: zapasowy numer faksu 
o E-mail: adres e-mail 
o SMS: numer telefonu komórkowego 

 Relay (Przekaźnik) pozwala na ustawienie przekaźników ALARM1 oraz ALARM2:
o ALARM1: włączony / wyłączony (enable/disdabled)
o ALARM2: włączony / wyłączony (enable/disdabled)
o BUZZER: włączony / wyłączony brzęczyk

2.2.1.1.4 WYDRUK
Dostępne są dwa różne typy wydruków.
-> Automatic painting (Wydruk automatyczny)

Manual painting (Wydruk ręczny)

2.2.1.1.4.1  MENU wydruku automatycznego (Automatic)

-> time (czas)
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Print Data. Yes/No (Drukuj dane: Tak/Nie)
Print alarms. Yes/No (Drukuj alarmy: Tak/nie)

 Time (Czas) ustawia porę dnia, gdy wydruk jest automatycznie wykonywany przez XWEB500
 Print Data (Drukuj dane) drukuje zarejestrowane temperatury 
 Print Alarms (Drukuj alarmy) drukuje listę alarmów

2.2.1.1.4.2  MENU wydruku ręcznego (Manual)

-> Alarm (Alarm)
Data (Dane)
XWEB500 Setup (Konfiguracja XWEB500)
Device(s) Setup (Konfiguracja urządzenia/eń)

 Alarm - wybiera między aktualną listą alarmów a zarejestrowaną listą alarmów
 Data - wybiera zarejestrowaną temperaturę w archiwum 
 XWEB500 setup - drukuje konfigurację XWEB500 (sieć, odbiorcy, użytkownicy, itd…)
 Device(s) Setup – drukuje konfigurację kontrolerów

2.2.1.1.5 PASSWORD (HASŁO)
Zarządzanie kontem użytkownika za pomocą lokalnego wyświetlacza LCD różni się od zarządzania za pomocą 
interfejsu użytkownika WEB. Zarządzanie bezpieczeństwem jest wyłączone domyślnie .

-> Users’ permissions: Yes/No (Pozwolenia użytkowników: Tak/Nie)

    Kiedy Users’ permissions jest włączone (ON), należy ustawić hasło dla każdego użytkownika::

->   Users’ permissions: Yes/No (Pozwolenia użytkowników: Tak/Nie)
Administrator (Administrator)
User 1 (Użytkownik 1)
User 2  (Użytkownik 2)
User 3  (Użytkownik 3)
User 4  (Użytkownik 4)

Wybierz Administratora i wyznacz mu hasło. Automatycznie ukazuje się “Password:*” (Hasło). Naciśnij ENTER aby 
je zmienić.
Wybierz użytkownika 1 i wyznacz mu hasło. Możliwa jest zmiana następujących opcji:

-> Send command (Wyślij polecenie)
Global command (Polecenie globalne)
Modify setpoint (Zmień wartość ustawioną)
Modify unit (Zmień jednostkę)
Modify time (Zmień czas)
Modify devices (Zmień urządzenia)
Modify alarm (Zmień alarm)
Alarm reset (Resetuj alarm)

 Send command - wysyła polecenie do kontrolera
 Global command - wysyła polecenie globalne (jeżeli jest dostępne)
 Modify setpoint - pozwala zmienić wartość ustawioną kontrolera 
 Reset alarm - resetuje alarm (brzęczyk i przekaźniki)

Kiedy użytkownik wprowadza hasło, system przyznaje mu zupełny dostęp tylko przez 1 minutę. Po tym limicie czasu 
użytkownik musi ponownie wstawić hasło. 

2.2.1.2 MENU VIEW (WIDOK)
Po wciśnięciu VIEW dostępne są następujące opcje:
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-> Data (Dane)
Alarm (Alarm)
Tools (Narzędzia)

 Data - pozwala przejrzeć aktualne/zarejestrowane temperatury
 Alarm - pozwala przejrzeć aktualne/zarejestrowane alarmy 
 Tools - pozwala rozpocząć test linii RS485

2.2.1.2.1 ZMIEŃ WARTOŚĆ USTAWIONĄ
Używając menu Data, potem aktualne, możliwa jest zmiana wartości ustawionej kontrolera. Oto układ widoku: :

-> Name of the controller (Nazwa kontrolera)
>---A-INPUT---------<   (WEJŚCIE A)
Air Temperature: 4.20°C (Temperatura Powietrza: 4.20°C)
>---SETPOINT---------<   (WARTOŚĆ USTAWIONA)
Set point: 4°C   (Wartość ustawiona: 4°C)
>---D-INPUT---------<  (WEJŚCIE D)

   Open door: OFF  (Otwarte drzwi: WYŁĄCZONE - OFF)
Generic alarm: OFF Alarm generyczny: WYŁĄCZONY- OFF)
>---STATUS ---------<   (STAN)
ON/OFF: ON  (ON/OF: WŁĄCZONY -ON)

  Defrost: OFF (Rozmrożenie: WYŁĄCZONE - OFF)
>---OUTPUT---------< (WYJŚCIE)
Defrost: OFF (Rozmrożenie: WYŁĄCZONE - OFF)
Fan: OFF (Wentylator: WYŁĄCZONY - OFF)
Compressor: ON (Kompresor: WŁĄCZONY - ON)
>---ALARM ------ ---<

  High Temperature: OFF  (Wysoka Temperatura: WYŁĄCZONA -  OFF)
Low Temperature: OFF (Niska Temperatura: WYŁĄCZONA - OFF)
Generic alarm: ON (Alarm generyczny: WŁĄCZONY - ON)
>---COMMANDS ---------<  (POLECENIA)
OFF (WYŁĄCZ)
ON (WŁĄCZ)
DEFROST (ROZMROŻENIE)
…

>---A-INPUT---------< oznacza wejścia analogowe (sondy)
>---SETPOINT---------< wartość ustawiona
>---D-INPUT---------< oznacza wejście cyfrowe
>---STA TUS---------< relacjonuje stan kontrolera
>---OUTPUT---------< relacjonuje stan wyjścia kontrolera
>---ALARM ---------< aktualna lista alarmowa 
>---COMMAND---------< aktualna lista poleceń

Aby zmienić wartość ustawioną przesuń znacznik “->” żeby podświetlić faktyczną wartość ustawioną i zmienić ją 
naciskając ENTER. Increse/decrease zwiększa / zmniejsza wartość bieżącą za pomocą przycisków strzałek 
up/down (w górę/na dół). Wciśnij ENTER aby potwierdzić.
Per inviare un comando, scorrere la lista fino alla sezione >---COMMANDS ---------<, selezionare il comando
e premere ENTER. Confermare l’invio con un altro ENTER.

2.2.1.2.2 DANE Z ARCHIWUM

-> View (Widok)
From: 10:30  10/01/2007  (Z: dnia/godz.)
Interval: 01:00 (Odstęp:01:00)

Archiwum można przeglądać pomiędzy datą "From" (“Od”) i datą dzisiejszą. (w powyższym przykładzie archiwum 
pokaże dane z godziny 10:30 przed południem od dnia 10 stycznia 2007 roku do dnia dzisiejszego). 
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Odstęp to odległość pomiędzy obiema próbkami danych (to jest: różnica czasu pomiędzy 2 zarejestrowanymi 
temperaturami). Przesuń znacznik “->” powyżej "view" (“widoku”) i naciśnij ENTER. Aby przejść do następnych 
zarejestrowanych temperatur, naciśnij  VIEW (WIDOK).

2.2.1.3 STAN SYSTEMU

-> Data reading: Yes/No (Odczyt danych: Tak/Nie)
Data recording: Yes/No (Zapis danych: Tak/Nie)
Alarm sending: Yes/No (Wysyłanie alarmów: Tak/Nie)

 Data reading – włącza jednostkę monitorującą
 Data recording – włacza zapis temperatur.
 Alarm sending  - włącza procedurę wysyłąnia alarmów

2.2.1.4 POLECENIA GLOBALNE

Ta funkcja może być aktywowana tylko za pomocą interfejsu użytkownika WEB (SIECI). Gdy polecenie będzie 
dostępne, będzie pokazane na tej liście..

2.2.1.5 MENU ABOUT (O PRAGRAMIE)
To menu pokazuje wersję XWEB500, ponadto pokazuje unikalny adres jednostki MAC.

2.3  KONFIGURACJA I DOSTĘP
Przed włączeniem XWEB 500 przeczytaj te informacje.

• Interfejs użytkownika jest taki sam dla połączeń każdego typu, dlatego nie ma znaczenia czy jesteś na   
           komputerze lokalnym podłączonym przez kabel USB, LAN albo podłączonym przez modem punkt do punktu.

Dostęp lokalny przez kabel sieciowy to najszybszy sposób aby zarządzać pierwszym ustawienie jednostki. Upewnij 
się, że komputer-klient jest wyposażony w Wirtualną Maszynę Java. Włącz Przeglądarkę i wstaw domyślny adres 
192.168.0.150.

2.3.1 MICROSOFT WINDOWS: BLOKADY „WYSKAKUJĄCYCH OKIENEK” POP-
UP I „CIASTECZKA”  COOKIES

XWEB 500 XWEB 500 używa kilku "wyskakujących okienek" aby pokazać użytkownikowi rzeczywisty stan każdej 
operacji, niestety te wyskakujące okienka są zablokowane przez blokadę w Windows. Zwykle Windows ma dodany 
jasnożółty pasek do informowania o zablokowanym wyskakującym okienku (obrazek poniżej).

Aby uniknąć tego problemu, prosimy zastosować poniższe reguły:
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1. Przejdź do “Narzędzi” ("Tools"), a potem do “Opcji Internetowych”  (“Internet Options"):

2. Z zakładki “Prywatność” (“Privacy”), zastosuj ustawienia “Domyślne” ("Default") i naciśnij przycisk 
“Ustawienia” ("Settings") w dolnym prawym rogu..
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3. Dodaj domyślny adres XWEB 500, to jest: 192.168.0.150. 

Pamiętaj żeby dodać każdy adres IP używany do tej listy.

2.3.2 MICROSOFT WINDOWS: PLIKI PAMIĘCI PODRĘCZNEJ CACHE 

Folder Tymczasowe Pliki Internetowe, często nazywany cache, zawiera pewnego rodzaju zapis przejścia plików, 
które były oglądane albo pobrane z Sieci, w tym obrazy, dźwięki, strony WWW, a nawet pliki cookies ("ciasteczka") . 
Zazwyczaj pliki te są przechowywane przechowywane w folderze Tymczasowych Plików Internetowych.
Przechowywanie tych plików w pamięci cache może przyspieszyć przeglądanie zasobów Sieci, ponieważ komputer 
potrzebuje mniej czasu aby pokazać stronę WWW, kiedy może przywołać kilka z elementów strony albo nawet całą 
stronę z miejscowego folderu Tymczasowych Plików Internetowych, ale w tym samym czasie może przeszkodzić w 
otrzymywaniu poprawnych informacji z XWEB 500,  który jest podłączony do komputera.
Pliki te również zajmują przestrzeń, więc sugerujemy okresowe usuwanie ich. Aby usunąć pliki przechowywane w 
cache należy przejść do procedury “oczyszczanie cache”. Aby oczyścić cache:
1.W Menu Narzędzia internetowe Explorera, kliknij na Opcje. Powinno otworzyć się okno Opcje internetowe w 
zakładce Ogólne.
2.W zakładce Ogólne, w sekcji Tymczasowe Pliki Internetowe, kliknij przycisk Usuń pliki. Polecenie to usunie 
wszystkie pliki, które są aktualnie przechowywane w cache.cache.
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2.3.3 OPROGRAMOWANIE INNYCH PRODUCENTÓW A WEB 500

Jako ogólną zasadę prosimy zapamiętać, że oprogramowanie takie jak programy antywirusowe, zapory ochronne 
(firewalle),  paski narzędziowe (Yahoo  i  Google) mogą przeszkodzić we właściwym połączeniu z XWEB  500. 
Radzimy sprawdzić ustawienia tych programów i dodać adres IP XWEB 500 do listy zaufanych stron 
oprogramowania. Jeżeli chodzi o zaporę (firewall), dodaj port 80 i port 22 do dozwolonego przekazywania portów, 
oczywiście muszą być dozwolone wszystkie prośby TCP/IP pochodzące z adresu IP XWEB 500.
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2.3.4 KONFIGURACJA SYSTEMU 

System zacznie się ładować, gdy tylko kabel zasilacza będzie włączony. Wyświetlacz pokładowy 
pokazuje procedurę ładowania początkowego za pomocą paska.slide -bar

Po pierwszym ładowaniu systemu operacyjnego, użytkownik musi ustawić   XWEB             500.  

The Pierwsze okno prosi o zalogowanie się do systemu. Użyj Admin jako „User Name“ („Nazwa użytkownika" 
i „Password” (“Hasło”).

2.3.5 USTAWIENIA XWEB 500

Kliknij na “Configuration” („Konfiguracja”) -> menu rozwijalne “System”. Pokaże się to okno: 
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2.3.6 USTAWIENIA SYSTEMU
Kliknij na “System setup” („Ustawienia systemu”) 
aby  dostosować  Nazwę  systemu,  opis,   język, 
datę/czas i format  strefy czasowej. Są to ważne 
ustawienia  ponieważ  system  użyje  swojego 
datownika  aby zarejestrować  i  wysłać  alarm. 
Możliwa jest zmiana domyślnego języka: kliknij na 
“Import”  i  przejrzyj  cd-rom.  Wszystkie  pliki 
słownikowe  są  przechowywane  w  folderze 
"Langauages" ("Języki").

2.3.7 USTAWIENIA SIECI
Poprzez  kliknięcie  na  “Network  Setup” 
(“Ustawienia sieci”) możliwe jest przystosowanie 
wszystkich  ustawień  sieci.  Domyślny  IP  to 
192.168.0.150,  jeżeli  go  zmienisz,  prosimy  o 
odniesienie  się  do  tego  nowego  numeru  za 
każdym  razem,  gdy  spotykasz  domyślny  IP 
wewnątrz  tego  podręcznika.  Następne  okno 
pozwala  skonfigurować  sieć.  Możesz  wybrać 
“No  network”  (“Brak  sieci”),  oznacza,  że  nie 
będziesz  w  stanie  dotrzeć  do  swojego 
egzemplarza XWEB 500  przy użyciu dostępu 
Intranetu/LAN.  Jest  to  nietypowa  sytuacja.  Z 
drugiej  strony  jeżeli  zaznaczysz  przełącznik 
radiowy   “fixed  network”  (“sieć  ustawiona”), 
musisz  wypełnić  czyste  etykiety.  Sugerujemy 
aby  przed  wykonaniem  tych  czynności 
skontaktować  się  z  administratorem  sieci  z 
prośbą o pomoc.
ADRES IP: ten unikalny numer potrzebny jest do 
identyfikacji twojego XWEB 500. Są 2 rodzaje 
numerów IP: prywatne i publiczne. Pierwszy są 
zwykle używane do konfiguracji intranet/LAN, gdzie 
nie ma potrzeby docierać do wszystkich klientów z zewnątrz. Można porównać tę sytuację do zamkniętego 
środowiska: komunikacja jest możliwa tylko wśród IP należących do tego prywatnego zasięgu. Dla przykładu 
IP numerów 192.168.xxx.yyy definiuje sieć prywatną.
MASKA SIECI:  jest jak filtr,  255.255.255.0  oznacza, że XWEB 500 może bezpośrednio tylko do komputerów 
należących do swojego własnego zasięgu IP. Wszystkie inne prośby będą wysyłane do ważnej bramki. 
ADRES BRAMKI: Należy skonfigurować to pole z numerem IP ważnej bramki. Maszyny bramek to rodzaj 
portalu, przez który wysyłane są wszystkie dane, które nie mogą bezpośrednio dotrzeć do docelowego IP.
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PODSTAWOWY/DRUGORZĘDNY DNS: W świecie Internetu można dotrzeć do serwera WWW przy użyciu jego 
nazwy, na przykładwww.dixell.com, wpisując tę nazwę do paska adresowego swojej przeglądarki WWW. Ze 
względu na protokół używany aby zagwarantować efektywność i bezpieczeństwo, wszystkie są zamienione na 
numery IP. Operacji tej dokonuje serwer DNS. Zwykle twój dostawca usług internetowych albo twój administrator 
sieci może podać ci ważny numer DNS. DNS-y są też konieczne do używania e-maila i procedury ulepszenia 
wersji poprzez Internet.

2.3.8 USTAWIENIA MODEMU
Następne  okno  pozwala  na  konfigurację 
modemu.  XWEB  500  używa  modemu  do 
wysyłania  faksów  i  w  tych  samych 
przypadkach również e-maili.  W pierwszym 
przypadku  jednostka  sama  może  wysłać 
faks, podczas gdy w drugim przypadku może 
zaistnieć  potrzeba  konfiguracji  struktury 
połączenia  dial-up  (następny  krok).  Kiedy 
modem  XWEB  jest  używany,  ważne  jest 
żeby  wybrać  kraj  zgodnie  z  rzeczywistym 
krajem, gdzie XWEB 500 jest zainstalowany. 
Z  menu  rozwijalnego  "country"  (“kraj”), 
wybierz  swój  (albo   wewnętrzny  albo 
zewnętrzny,  albo  też  obydwa).  Prosimy  o 
wybranie swojego kraju aby uniknąć błędów 
w funkcjonowaniu modemu. Jeżeli twój kraj 
nie jest dostępny w podanej liście, prosimy o 
kontakt z Dixell. XWEB 500 może zarządzać 
2  modemami  równocześnie:  włącz/wyłacz 
(enable/disable)  je  według  swojego 
rzeczywistego  zastosowania.  Pamiętaj  aby 
ustawić też “Wybierane połączenia” ("Dial-in 
calls") i liczbę połączeń telefonicznych przed 
odpowiedzią modemu.

2.3.9 USTAWIENIA DIALUP
Click   Kliknij  na “Dial  up” aby poprawnie 
skonfigurować  łącze  internetowe  do 
wysyłania e-maili.  Potrzebne jest  tu  twoje 
ważne  konto  internetowe,  następnie 
zapełnij  całe  pole.   Jeżeli  nie  masz 
ważnego Serwera SMTP, po połączeniu  z 
Internetem XWEB  500 spróbuje wysłać e-
mail  bezpośrednio  do  odbiorcy.  Ten  typ 
operacji  NIE  jest  wspierany  przez 
wszystkich  dostawców  usług 
internetowych.  Z  tego  powodu  zaleca  się 
używać ważnego SMTP.
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2.3.10 USTAWIENIA E-MAIL 
XWEB   500 może obsługiwać 
pocztę  elektroniczną,  ale  aby 
wysłać  emaile  należy 
odpowiednio  skonfigurować 
jednostkę.  XWEB  może 
wysyłać  e-mail  albo  poprzez 
sieć  albo przez połączenie dial-
up,  prosimy  o  wybranie 
właściwej  opcji  według  swoich 
potrzeb.  Do  wysyłania  e-maili 
potrzebny  jest  serwer  SMTP i 
XWEB  musi  dotrzeć  do  tego 
serwera przez LAN albo przez 
Dial-up.   W  tym  przypadku 
bramka  i  parametry  DNS  są 
konieczne  w  oknie  “Network 
Configuration”  ("Konfiguracja 
Sieci").  Jeżeli  używane  jest 
połączenie  Dial-up  nie  ma 
żadnego  bezpośredniego 
dostępu LAN  do internetu.  W 
tym  przypadku  potrzebny  jest 
modem, XWEB 500 skontaktuje 
się  bezpośrednioz  twoim 
dostawcą usług internetowych i 
używając  jego  usług  wyśle 
wszystkie  e-maile.  Do 
wysyłania e-maili potrzebny jest 
ważny  serwer  SMTP.  Zwykle 
twój administrator LAN

dostarcza nazwę serwera, dla przykładu: dixell.com (inny format szeroko używany to mail.company - nazwa. 
com), wtedy potrzebny jest ważny adres poczty elektronicznej. Radzimy utworzyć nowe konto e-mailowe do 
użytku z XWEB. W tym przypadku, nagłówek e-maila będzie czymś w rodzaju: xweb@nazwa-twojej-firmy.com. 
Jest to bardzo  przydatne aby zastosować filtrowanie e-maili w komputerze klienta. Nie jest konieczne 
posiadanie dedykowanego konta pocztowego aby korzystać z usług  e-mailowych,  ale jest to mocna zalecane 
ponieważ na przykład dużo  serwerów SMTP wymaga autoryzacji konta użytkownika (zwłaszcza dostawcy 
usług internetowych) i w tym  przypadku bez właściwego użytkownika nie można wysłać e-maili. Poza tym, 
jeżeli  twój  SMTP wymaga autoryzacji, prosimy zaznaczyć okienko "Yes" (“Tak”) i wstawić właściwe wartości. 
Jeżeli wykonane już zostały konfiguracja sieci albo wybierania numeru Dial-up, możesz wysłać próbny e-
mail/SMS/faks przez naciśnięcie właściwego przycisku.  network or dial-up setup has already been done, you 
can send a test e-mail/SMS/Fax by pressing the proper button.

2.3.11 USTAWIENIA SMS 
SMS  SMS może  być  wysłany albo przez standardowy modem GM albo przez Internet. Aby użyć modem 
GSM prosimy wybrać “External modem” (“Zewnętrzny modem”). Wysyłanie SMS-ów przez Internet jest 
możliwe tylko kiedy użytkownik wypełni formularz internetowy. Radzimy odwiedzić następującą stronę: 
http://www.netech.it/ir_smsalert  przed przystąpieniem do konfiguracji jednostki. Po zakończeniu rejestracji 
internetowej otrzymasz kod aktywacji do swojego adresu e-mail. Podczas procedury kreatora powitalnego 
wypełnij formularz za pomocą kodu dostarczanego przez e-mail. Należy wstawić "Nazwę maszyny" (“Machine 
Name”). Usługi internetowe oferują możliwość otrzymania pełnego raportu statystycznego w oparciu o "Nazwę 
maszyny". Kupuj dalej SMS-y poprzez używanie linku dostarczonego w zdalnej Stronie WWW.

2.3.12 USTAWIENIA DRUKARKI

Drukarka musi być podłączona do portu USB. Przewiń w dół listę i wybierz swój model.
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2.3.13 XCENTER
Oprogramowanie do scentralizowanego zarządzania alarmami, automatycznie  umożliwia, żeby XWEB500 
był  częścią  sieci  monitorowanej.  Użytkownik  później  może  unieruchomić  alarm  wysyłany  do  XCenter 
(ostrzeżenie: czas opóźnienia i akumulacji będzie rozważany jak zwykle)

2.3.14 WIADOMOŚCI SYSTEMOWE

XWEB  500 może wysyłać kompletne sprawozdanie z przeszłej działalności. Sprawozdanie może być 
wysłane zarówno automatycznie i ręcznie według kalendarza zdarzeń zdefiniowanego przez użytkownika 
(patrz: Kreator harmonogramów §). Ponadto, jeżeli system pracuje poza standardowym skutecznym 
zasięgiem (to jest: temperatura CPU), sprawozdanie będzie wysłane automatycznie. To narzędzie może być 
także używane  kiedy użytkownik chce przetestować konfigurację systemu, faktycznie, możliwe jest 
przetestowanie na przykład e-maila: XWEB 500 wyśle e-mail do wybranego odbiorcy. Umożliwienie 
zawiadamiania systemowego: umożliw/unieruchom relacjonowanie działalności (enable/disable). Włączenie 
przekaźnika alarmu: włącz/wyłącz (enable/disable) przekaźnik alarmu kiedy występuje alarm (wysoka 
temperatura,   wadliwy sprzęt komputerowy RS485 i zaciemnienie).

2.3.14.1 TEST RĘCZNY: WYSYŁANIE - E-MAIL, FAX,  SMS

Wybierz użytkownika w menu rozwijanym "Receiver" (“Odbiorca”), potem wybierz rodzaj wiadomości, jaki 
chcesz odebrać. Opcja kalendarza pozwala na wybranie lub przefiltrowanie wiadomości według  kalendarza 
(patrz § Errore. L′origine riferimento nie e stata trovata.Errore.) albo nie. Przy naciśnięciu "Send message" 
(“Wyślij wiadomość”) system próbuje wysłać wiadomość.
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2.3.14.2 WYSYŁANIE AUTOMATYCZNYCH RAPORTÓW

Aby otrzymać raport automatyczny musisz zaznaczyć “Enable system notification” (“Włącz powiadamianie 
systemowe") w powyższym oknie, a następnie przejdź do "Configuration" (“Konfiguracja”), a potem 
"Scheduler" (“Kreator harmonogramów"). Wybierz "Event" (“Zdarzenie”) i na koniec "Add system event" 
(“Dodaj zdarzenie systemowe"). Pokaże się następujące okno:

W powyższym  przykładzie system będzie wysyłać raport codzienne o godz. 09:00 przed południem Szersze 
objaśnienia na temat funkcji Tworzenia harmonogramów, prosimy odnieść się do części § 3.3.3 Kreator 
harmonogramów
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33   STOSOWANIESTOSOWANIE  XXWWEEBB 500500 

3.1  LOGOWANIE DO SYSTEMU

Gdy aktywowane jest połączenie, wstaw numer IP do paska adresowego swojej przeglądarki. 
Pierwsze okno pokazuje Logowanie się za pomocą pól Nazwa Użytkownika i Hasło.

 Jeżeli nazwa i hasło są poprawne załaduje się Strona Główna, w przeciwnym razie należy powtórzyć   
 operację: sprawdź swoje hasło (cyfry, duże litery, itd.). Zapamiętaj, że domyślny Administrator może  
 zalogować się do jednostki w sposób następujący:
• User name: Admin
• Password: Admin
Prosimy rozważyć zmianę domyślnego hasła aby zwiększyć bezpieczeństwo systemu  (każdy może przeczytać 
ten podręcznik i ukraść konto administracyjne).

UWAGA:  Po zakończeniu pierwszej instalacji, utworzona zostaje bazy danych XWEB 500, składająca się z 1 
administratora i 2 użytkowników. Prosimy przejść do sekcji rozwijalnej Konfiguracja -> Użytkownicy, aby 
zapewnić każdemu użytkownikowi należyte zabezpieczenie prawa.

3.2  STRONA GŁÓWNA

When Kiedy pokazuje się Strona Główna, połączenie działa efektywnie. Zależnie od używanego hasła, 
Użytkownik może działać na serwerze z albo bez limitów określonych przez Administratora XWEB 500.

3.2.1 DOSTĘP DO SYSTEMU 
3.2.2
• Użytkownik zdefiniowany jako “Administrator” jest jedynym, któremu wolno modyfikować wszystko 

wewnątrz Serwera. Inni użytkownicy działają na prawach zezwoleń (patrz “§ 3.8 zezwolenia”).

3.2.2 IDENTYFIKACJA / CZAS

• Name (Nazwa)
• Description (Opis)
Te pozycje przedstawiają nazwę serwera i jego opis.

• Time (Czas)

Wewnętrzny Zegar Czasu Rzeczywistego serwera.

3.2.3 WŁAŚCIWOŚCI SERWERA
• Server Wersja Linux
• Resources (Zasoby) - Poziom używanej pamięci
• IP adr Adres serwera
• Data log: (Log) - Pokazuje używaną ilość całkowitej pamięci dostępnej do 

przechowywania danych.

• Data Reading (Odczyt danych) Operacja odczytu na kontrolerach RS 485.
• Recording (Zapis danych) Zapis czynności na kontrolerach RS 485).
• Alarm transmission Stan transmisji alarmu

• Last connection Ostatnie połączenie

• Last users Ostatni użytkownicy
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• Server Status (Stan serwera) pokazuje OK albo ikonę ostrzeżenia

3.2.4 ALARMY

Ten obszar zaraz po prawej stronie pokazuje aktualnie aktywne alarmy instrumentu.

Lista alarmów jest powtórnie uaktualniana w krótkim przedziale czasu.
  Aby ręcznie wymusić aktualizację alarmu: kliknij “Active Alarms” (“Aktywne Alarmy”)

3.3  USTAWIENIA KONTROLERÓW

3.3.1 ZNAJDOWANIE PRZEZ URZĄDZENIE INSTRUMENTÓW PODŁĄCZONYCH DO 
KOMUNIKACJI SZEREGOWEJ “RS485” 

Jednostka może odnajdować instrumenty Dixell podłączone do komunikacji szeregowej RS485. Przed 
rozpoczęciem procedury należy upewnić się, że wszystkie urządzenia są właściwie podłączone do komunikacji 
szeregowej RS485 i odpowiednie adresy są właściwie umieszczone. Upewnij się, że wszystkie instrumenty są 
właściwie podane. Upewnij się co do liczby instrumentów, które zamierzasz znaleźć aby uniknąć straty czasu 
licząc je później. Aby zacząć procedurę, najpierw kliknij na “Data recording” (“Zapis danych”) i anuluj wszystkie 
wartości, wciśnij "Modify" („Zmień”). Kliknij na menu rozwijalne “Configuration -> “Device find” (“Konfiguracja -> 
“Znajdowanie urządzeń”). Załaduje się nowa strona.

Ustaw zakres adresów i wciśnij “Start”. Podczas zapytywanie RS485 miga dioda Tx/Rx i pokaże się to okno:

Po zakończeniu szukania ukaże się nowe okno. Aby użyć nowych kontrolerów, pod kolumną “Operation" 
"Działanie” zaznacz okienko "Insert" (“Wstaw”), a potem wciśnij "Add" (“Dodaj”).

3.3.2 KATEGORIE

This  Ta  funkcja  pozwala na zdefiniowanie funkcjonujących atrybutów i działających cech samych 
instrumentów. Użytkownik musi  zapobiegawczo wybrać listę tych cech.
Podczas  pracy przy konfiguracji Urządzeń, każde urządzenie można łatwo konfigurować tymi odpowiednimi 
atrybutami. Niektóre kategorie mogą być zdefiniowane również jao “Default" ("Domyślne"). W tym przypadku 
kategoria jest początkowo zaproponowana jako domyślna podczas konfiguracji instrumentu.
Kliknij na menu rozwijalne “Konfiguracja” “Kategoria”.
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3.3.2.1 TYPOLOGIA URZĄDZEŃ 
Ta kategoria definiuje zastosowanie, do którego nalezą instrumenty. Można zdefiniować maksimum 5 różnych 
kategorii.
Np.: “Szafki wystawowe” “Mrożonki”, “Sala mięs“, "Klimatyzacja", itd..
• Aby wstawić nową pozycję

Kliknij  "New"  (“Nowei”),  a 
potem do pola  “Name"  ("Nazwa"). 
Wstaw słowo albo słowa, które naj 
bardziej  reprezentują  to  zastoso- 
wanie;

Najbardziej powszechną kategorią powinna być ustawiona jako "Default" (“Domyślne") poprzez kliknięcie na 
jego okienko;
Tylko jedno ustawienie “Domyślne” można wybrać dla każdej kategorii;
Kliknij ''Insert" (“Wstaw”) aby dodać nową pozycję do listy. Poczekaj aż ekran odświeży się.

• Aby zmienić istniejącą pozycję
Kliknij na pole nazwy i zmień ją, a potem wciśnij "Modify" (“Zmień”) 
Kliknij na “Set as Default" (“Ustaw jako Domyślny”) w razie konieczności;

• Aby usunąć jedną z pozycji listy
Kliknij na "Cancel" (“Skasuj”);
Potwierdź operację w razie konieczności. Poczekaj, aż ekran odświeży się.

• Aby zresetować wszystkie pozycje z listy
         Kliknij na “New" ("Nowy");
        Poczekaj aż ekran odświeży się.

3.3.2.2 ODSTĘP ZAPISU 
Zdefiniuj 
odstępy zapisu 
instrumentów 
aby wpisać 
dane do 
archiwum.
Np: “Standard = 15min.”,  “Fast (szybko) = 3min.”.

XWEB 500 może zdefiniować różne odstępy logu dla różnych instrumentów kiedy częstotliwość logu nie jest 
taka samo dla wszystkich instrumentów..

• Aby wstawić nową pozycję
Kliknij  na "New" (“Nowe”), a potem na pole “Name” ("Nazwa") Wstaw słowo albo słowa, który najbardziej 
reprezentują to zastosowanie;.

• Aby zmienić istniejącą pozycję
 Kliknij na pole nazwy i zmień  ją, a potem wciśnij "Modify" (“Zmień”); 
 Kliknij “Set as Default” (“Ustaw jako domyślne”) w razie konieczności;

• Aby usunąć jedną z pozycji listy
        Kliknij na "Cancel" (“Skasuj”);
Potwierdź operację w razie konieczności. Poczekaj aż ekran odświeży się.

3.3.2.3 SYNCHRONIZACJA RTC 
W tej sekcji użytkownik może zdecydować jak często 
synchronizować kontroler zaopatrzony w zegar czasu 
rzeczywistego.
Odstęp jest wyrażony w hh:mm (godz.: min.). Maksy-
malna akceptowalna wartość wynosi 12:00; to znaczy, 
że co 12 godzin polecenie synchronizacji wysłane jest 
do kontrolera. Aby włączyć kontroler, użytkownik musi 
przejść do strony "Devices" (“Urządzenia") i zaznacz 
okienko “Synchronizacja RTC” ("RTC Sync).
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3.3.3 SCHEDULER - KREATOR HARMONOGRAMÓW
Jest to potężne narzędzie do zarządzania komendami kategorii i powtórnymi poleceniami. Teraz można 
wysłać polecenie do zestawu kontrolerów i otrzymać “wizualną” mapę. Cecha ta, na przykład, jest bardzo 
przydatna do tego aby uniknąć nakładania się poleceń w czasie.
Aby uruchomić "Scheduler" (“Kreator harmonogramów”), użyj menu rozwijanego "Configuration" 
(“Konfiguracja”), a potem "Scheduler" (“Kreator harmonogramów”). Ukaże się to okno (wymagana jest Java):

Na samym dole jest linia czasu (00:00 do 24:00), każda godzina jest zaznaczona linią pionową. To główne 
okno jest bardzo przydatne do tworzenia kompletnego harmonogramu bardzo łatwo i szybko.

Podmenu Fil  e (Plik)  :      

• SAVE (ZAPISZ)
Ta  funkcja  pozwala zapisać zmiany wprowadzone do tego momentu. Uwaga! System nie może wrócić do 
poprzedniego zapisu, tylko ostatni jest dostępny.

• EXIT (WYJŚCIE)
Zamyka Scheduler (Kreator harmonogramów).
•
Pod  menu Clas  s (Klasa)  :      

• CREATE CLASS (UTWÓRZ K LASĘ)
Używając tego menu można stworzyć nową klasę.
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Wypełnij pole "Class Name" (“Nazwa klasy”), a potem wybierz Kategorię (Category). Poczekaj na kompletną 
listę kontrolera. Zaznacz wszystkie kontrolery, do których chcesz wysłać polecenie i naciśnij "Add Command 
event" (“Dodaj zdarzenie -poleceni”). Jeżeli chcesz zarządzać wydrukiem z harmonogramem, prosimy wybrać 
“Add printing Event” (“Dodaj Zdarzenie - drukowanie”).

Wybierz polecenie, potem wypełnij “Activation Time” ("Czas aktywacji"). Wybierz znacznik i jego kolor. Naciśnij 
“Confirm” (“Potwierdź”) aby dodać to zdarzenie do Kreatora harmonogramów. Po wybraniu “Add Printing Event” 
(“Dodaj Zdarzenie - Drukowanie”), użyj menu rozwijalnego “Fast Selection” (“Szybki Wybór”), albo jeżeli wolisz 
możesz też wybrać wszystkie analogowe wartości ręcznie. Wstaw harmonogram czasowy, czyli czas aktywacji 
(“Activation Time” ) i kolor znacznika (“Marker Colour”). Wciśnij "Confirm" (“Potwierdź").
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Na przykład “szybki wybór” ustawiony na “H.A.C.C.P Sonda 1” tworzy następujący wynik:

IJest pokazana nazwa Strony “XWEB 500”, wydruk nazwy “H.A.C.C.P. wydruk (printout)”, data i czas, 
adres kontrolerów, nazwy kontrolerów i wartości analogowych .

• EDIT CLASS (EDYTUJ KLASĘ)
Użyj tego menu aby zmodyfikować istniejącą klasę.
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Wybierz klasę, którą chcesz zmodyfikować, a następnie wciśnij "Edit" (“Edycja”). Jeżeli chcesz usunąć klasę, 
wybierz to i naciśnij "Delete" (“Usuń”).

Podmenu Even  t (Zdarzenia)  :      

• ADD EVENT (DODAJ ZDARZENIE)
Dodanie zdarzenia do istniejącej klasy.

Wybierz klasę, a potem wybierz polecenie. Wypełnij czas aktywacji. Wybierz znacznik i jego kolor. Wciśnij 
"Confirm" (“Potwierdź”) aby dodać to zdarzenie do Kreatora harmonogramów (Schedulera).

• ADD PRINTING EVENT (DODAJ ZDARZENIE – DRUKOWANIE)
System ładuje to samo menu, które było już omówione w punkcie D).

Pod  menu Edi  t     day  s   (Edytuj dni)  :      

• NEW DAY DEFINITION (DEFINICJA NOWEGO DNIA)…
Użyj tego menu aby utworzyć definicję nowego dnia.

Wybierz nazwę i kolor. Zaznacz opcję "Yearly" (“Co roku”) jeżeli chcesz, żeby ta definicja dnia była 
stosowana do wszystkich dostępnych lat.
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Kiedy definiujesz nowy dzień, zauważ, że system automatycznie używa mapy poleceń obecnej w
tym momencie na ekranie twojego komputera. Oznacza to, że kiedy pierwszy raz zaczynasz pracę z 
kreatorem harmonogramów pokazany jest domyślny dzień. Wskaż dzień, potem kliknij na niego lewym 
przyciskiem myszy. Ukaże się menu z wszystkimi dostępnymi definicjami dnia.

• DELETE DAY (USUŃ DZIEŃ)
Usuń dzień bieżący.

Podme  nu Window  s  :      

• SHOW LEGEND (POKAŻ LEGENDĘ)
To menu pokazuje wszystkie używane komendy znacznika.

• SHOW CALENDAR (POKAŻ KALENDARZ)
  To menu pokazuje aktualną asocjację kalendarza.

• SHOW LOGS (POKAŻ LOGI)
 To menu pokazuje krótki log dotyczącą harmonogramu poleceń.
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Jest możliwe przefiltrowanie całego polecenia przy użyciu "From“, "To" ("Od”, “Do”) i Klasy.
• SHOW COMMANDS (POKAŻ KOMENDY)
To menu filtruje tylko polecenia.
• SHOW PRINTINGS (POKAŻ WYDRUKI)
To menu filtruje tylko zdarzenia drukowania

Pod  menu Day  s (Dni)  :      

• DAYS (DAYS)
Pozwala przełączać pomiędzy różnymi definicjami dni.

3.3.3.1 ZDARZENIA DRUKOWANIA
Jeżeli chcesz zarządzać wydrukiem zaplanowanym w czasie, wybierz “Add HACCP Event” (“Dodaj Zdarzenie 
HACCP”).

Wybierz polecenie, potem wypełnij Czas Aktywacji. Wybierz znacznik i jego kolor. Naciśnij "Confirm" 
(“Potwierdź”) aby dodać to zdarzenie do kreatora harmonogramów. Po wybraniu “Add Printing Event” 
(“Dodaj Zdarzenie - drukowanie”), użyj menu rozwijalnego  “Fast Selection” (“Szybki Wybór”), albo jeżeli 
wolisz możesz też wybrać wszystkie analogowe wartości ręcznie. Wstaw Czas Aktywacji harmonogramu i 
Kolor Znacznika. Jest możliwe aby wykonać zarówno standardowy wydruk, faks jak i e-mail.
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Na przykład “szybki wybór” ustawiony na “H.A.C.C.P Sonda 1”  tworzy następujący wynik:

Pokazana jest nazwa Strony “XWEB 500”, wydruk nazwy “H.A.C.C.P. wydruk”, data i czas, adres 
kontrolerów, nazwy kontrolerów i wartości analogowych.

3.3.3.2 ZDARZENIA SYSTEMOWE

Jest klasa, która nie może być usunięta: Zdarzenia Systemowe XWEB. Użytkownik może dodać do tej klasy 
tylko zdarzenia systemowe aby otrzymać zaplanowany raport z jednostki. Aby dodać nowe zdarzenie przejdź 
do  “Add event” ("Dodaj zdarzenie") a potem do “Add system event” ("Dodaj zdarzenie systemowe").
Pokaże się następujące okno:
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Wypełnij Czas Aktywacji i wybierz kolor znacznika. Wciśnij "Confirm" ("Potwierdź").

3.3.3.3 KORZYSTANIE ZE SCHEDULERA (KREATORA HARMONOGRAMÓW)
Gdy został już utworzony harmonogram jest możliwe sprawdzenie albo zmiana istniejącego zdarzenia w 
bardzo prosty sposób. Użyj lewego przycisku myszy i kliknij nań. Jeżeli jest znacznik nakładający się (to 
znaczy, że 2 albo więcej zdarzeń zaczyna się w tym samym czasie), aplet pokaże krótką listę wszystkich 
dostępnych zdarzeń. Lewym przyciskiem myszy możesz wybrać to, które chcesz modyfikować albo usunąć.
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3.3.4 ALARMY

3.3.4.1 TYPOLOGIA ALARMÓW I POZIOMY ALARMÓW

Typologia alarmów to lista zdarzeń alarmowych zaplanowanych przez użytkownika aby opisać możliwe alarmy, 
które  instrumenty mogą generować.
W ten sposób podobne zdarzenia alarmowe mogą być zgrupowane razem pod unikalną etykietą 
identyfikacyjną, tak, że alarmy wysokich i niskich temperatur mogą być zdefiniowane jak alarmy  “Alarmy 
temperaturowe", albo alarmy wysokiego i niskiego ciśnienia należą do identyfikacji "Alarmów ciśnieniowych".
Lista Poziomów Alarmów jest również zaprojektowana i nazwana przez użytkownika. Każdy poziom alarmu 
może być wyznaczony przy jednej albo więcej typologii alarmów.
Poziom alarmu zaczyna odpowiednie  działanie w wypadku  zdarzenia  alarmowego i zależnie od poziomu 
alarmu, przenosi informacje przez faks albo e-mail z odpowiednimi wiadomościami albo włącza przekaźniki, itd.

3.3.4.2 MIEJSCE DOCELOWE WIADOMOŚCI ALARMOWYCH

Lista miejsc docelowych obejmuje użytkowników (dyrektorzy, personel konserwacyjny, pomoc, itd.), którzy 
mogą otrzymać powiadomienie alarmowe.  XWEB 500 może przesyłać wiadomości alarmowe faksem albo e-
mailem.

• Aby wstawić nową pozycj
Kliknij w polu "Name" (“Nazwa") i wstaw odpowiednie słowo albo słowa. 
Kliknij "Insert" (“Wstaw”) aby dodać nową wartość alue.
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• Aby zmienić ustawienia 
      Kliknij na pole Selection (Wybór) i znajdź pożądaną pozycję z listy..

Kliknij na pożądane pola i zmień je za pomocą odpowiednich wartości. 
Kliknij na "Modify" (“Zmień”)..

• Aby usunąć pozycję
Wybierz użytkownika do usunięcia.

        Kliknij na "Cancel" (“Skasuj”).
• Aby usunąć wszystkie pozycje z listy

        Kliknij na “Cancel All” (“Skasuj wszystko”);
Potwierdź operację w razie konieczności. Czekaj aż ekran odświeży się.

• Aby zresetować formularz
         Kliknij na "New" (“nowy”)..

Dla każdego odbiorcy funkcja kalendarza jest również odpowiednia aby włączyć procedurę wysyłania alarmów 
tylko przez  pewien okres czasu. Patrz rozdział Kalendarz.

3.3.4.3 POZIOMY ALARMÓW

Poziomy  alarmów  są  zorganizowane  jako  lista  pozycji.  Każdy  nazwany  poziom  zapewnia  wykonanie 
właściwej procedury przesłania powiadomienia alarmowego do odbiorcy albo odbiorców. Działają one jak filtr. 
Na przykład: alarm należący do typologii “Alarmy temperaturowe” może być inaczej traktowany niz alarm 
"bez  powiązania",  zatem  miejsce  docelowe  i  rodzaj  wiadomości  muszą  być  odpowiednie  do  właściwej 
informacji  i  do samego zdarzenia alarmowego. Poziom alarmu wyznacza również liczbę odbiorców i tryb 
transmisji  (Faks i  E-mail).  Możliwe jest  włączenie/wyłączenie stanu przekaźnika pokładowego. Zaznacz / 
anuluj  AUX1  albo  AUX2  na  właściwej  stronie.  Na  tylnej  ścianie  jednostki  można  znaleźć  wyjścia 
przekaźników.

 OSTRZEŻENIE:  Bloczki terminali dla przekaźników AUX1 i AUX2 nie mogą być 
                             używane do przełączania ładunków wysokiego napięcia (24V   
                             albo wyżej). Użyj obwodu niskiego napięcia do zarządzać 
                             swoimi ładunkami.

Najłatwiejszą metodą pracy z poziomami jest zdefiniowanie trzech rodzajów alarmów zgodnych z “Severe alarm” 
(“Alarm krytyczny”), “Standard alarm” (“Standardowy alarm”), “Warning”  (“Ostrzeżenie").
Każda typologia alarmu, zależnie od jego znaczenia, może być połączona z jednym z tych trzech poziomów 
alarmów aby ostrzec inny personel.
Można też zdefiniować tyle poziomów alarmów ile istniejących typologii alarmów aby przesłać pełne informacje o 
każdym pochodzeniu alarmu.
W akapicie na temat konfiguracji urządzeń można dowiedzieć się jak wyznaczyć zaprojektowane typologie 
alarmów i poziomy alarmów do każdego instrumentu.
Ta wielopoziomowa struktura daje maksymalną elastyczność i pozwala rozwiązywać każdy problem z zakresu 
zarządzania alarmami.
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• Wstaw nowy Poziom Alarmu (Alarm Level) i jego atrybuty
Kliknij na “Nazwa" i wstaw słowo(a), które najlepiej reprezentuje/ą alarm na przykład: ”Severe Alarm” (”Alarm 
krytyczny”)..

• Aby wstawić Odbiorcę
        Wybierz Odbiorcę.
        Kliknij na rodzaj procedury wysłana alarmu (Faks, E-mail). 

Kliknij na "Insert" (“Wstaw”) aby dodać nową pozycję.
• Aby zmienić pozycję

        Wybierz pozycja z menu rozwijalnego "Selection" (“Wybór”). 
        Zmień odpowiednie pola.
        Kliknij na  “Modify” (“Zmień”).

• Aby usunąć pozycję
Wybierz użytkownika do sunięcia. 
Kliknij na “Cancel” (“Skasuj”).

• Aby usunąć wszystkie pozycje listy 
         Kliknij na “Cancel All” (“Skasuj wszystko”);

Potwierdź operację jeśli to konieczne. Poczekaj aż ekran odświeży się.
• Aby zresetować formularz

Kliknij na "New (“Nowy”)
• Aby użyć brzęczyk pokładowego 

Kliknij na “Buzzer” (“Brzęczyk”). Jeżeli ta opcja jest niezaznaczona, podczas alarmu brzęczyk nie będzie 
aktywowany. 

3.3.4.4 ZARZĄDZANIE TYPOLOGIAMI ALARMÓW

Lista typologii alarmów, zaprojektowana przez użytkownika, grupuje wspólne cechy alarmowy instrumentów w 
unikalna definicję. Na przykład wszystkie alarmy temperaturowe, które nie są ważne mogą być zdefiniowane 
przez typologię nazwaną jako “Normal Alarm” (“Alarm normalny”) podczas gdy alarmy temperaturowe 
mrożonek mogą być zidentyfikowane przez typologię “Severe Alarm” (“Alarm krytyczny”).
Użytkownik może wyznaczyć nazwę typologii dla pożądanego zdarzenia alarmowego, taką jak:  Wysoka 
temperatura,  niska temperatura, Wysokie albo niskie ciśnienie, otwarte drzwi, olej kompresora , Mrożonki, 
itd…
Użytkownik może zdefiniować dokładność opisu alarmu
Każda typologia może zdefiniować co następuje:

• Jeden z poziomów alarmów poprzednio zdefiniowany do wysyłania alarmu.
• Czas opóźnienia, który definiuje minimalny czas trwania alarmu. Alarm musi być dłuższy do 

przetworzenia przez komputer, inaczej system jedynie zarejestruje zdarzenie w liście alarmów 
historycznych 

• Czas akumulacji, który definiuje czas kiedy alarm będzie wysłany. Ten czas będzie obliczony tylko 
jeżeli alarm trwa więcej niż jego czas opóźnienia.

• Dla każdego alarmu użytkownik może wstawić odpowiednie słowo (a), które reprezentuje/ą przekaz    
      alarmów.
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• Aby wstawić nową typologię alarmów

Kliknij na "Name (“Nazwa”) i wstaw odpowiednie słowo(a) aby opisać typologię alarmów. Wyznacz 
procedurę poziomu alarmu pod "Level" ("Poziom”).
Zdefiniuj czas akumulacji  (“Accumulation”) i minimalny czas aktywacji albo opóźnienie  (“Delay”) alarmu. 
Wstaw odpowiedni nagłówek wiadomości do odpowiednich pól.

•      Aby zmienić pozycję 
       W sekcji “Selection” (“Wybór”) znajdź pożądaną pozycję. Zmień niewłaściwy opis.
       Kliknij na “Modify” (“Zmień”).

•      Aby usunąć pozycję 
       Wybierz pozycję do usunięcia. Kliknij na “Cancel” (“Skasuj”).

•      Aby usunąć wszystkie pozycje z listy
      Kliknij na  “Cancel All” (“Skasuj wszystko”);

       Potwierdź operację w razie konieczności. Poczekaj aż ekran odświeży się reen refresh.
•      Aby resetować formularz

       Kliknij na "New (“Nowy”)

3.3.4.5 WIADOMOŚCI OCZEKUJĄCE

Wiadomość faksowa może być wysłana na numer zapasowy (“Second fax number”). Jeżeli pierwszy numer 
jest zajęty albo linia jest niedostępna, system próbuje wysłać wiadomość na drugi numeru faksu.

3.3.5 FUNKCJA  KALENDARZA

Funkcja Kalendarza jest używana aby zdefiniować czy funkcja albo pojedyncze zdarzenie jest aktywne albo nie 
w wybranym okresie czasu.
Dlatego Kalendarz jest odpowiedni do tego żeby dołączyć / wyłączyć pewny okres dnia, miesiąca albo roku, 
kiedy musi on oddziaływać wzajemnie z jakąś procedurą XWEB 500 albo na przykład jeżeli personel 
konserwacyjny pracuje nad jednostką.  Zasób (albo  jakakolwiek  zaprogramowana  procedura, do  której 
XWEB  500 ma się zastosować) związany z Kalendarzem  jest dostępny jako  “Właczony” (“Enabled”) tylko 
podczas wybranych okresów, w przeciwnym razie jest “Wyłączony" (“Disabled”)  i nie działa.
XWEB 500 używa Kalendarza jako filtru przed aktywowaniem samego zasobu, jeżeli zasób ten nie jest 
Włączony w tym okresie czasu nic nie wydarza się.
Procedura alarmowa do informowania Centrum Pomocy albo światło na funkcji może być pominięte przez ich 
odpowiednie zaprogramowanie Kalendarza.
Liczba Kalendarzy nie jest ograniczona i każdy Kalendarz może zarządzić więcej niż jednym zasobem.
Kalendarz oparty jest o tygodniową listę rozszerzoną dla całego miesiąca, kolor okienka pokazuje funkcję 
związaną z tamtym  dniem.

Dni podzielone są na:
• Włączone (Enabled)  Zielony kolor
• Częściowo właczone (Partly Enabled)  Żółty kolor;
• Wyłaczone (Disabled)  Szary kolor.

Dzień Wyłączony oznacza 24 godziny, w których zasób nie jest aktywny (np. urlop).
Włączone i Częściowo Włączone dni mogą zaakceptować okres działalności zasobu.
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• Ustawienie codziennej czynności w całym tygodniu
      (Np.: określona sobota i niedziela jako Wyłączone, środa jako Częściowo Włączona).

Wybierz odpowiedni miesiąc:
      Wskaż strzałką myszy na różową kratkę “Saturday” - sobota..
      Kliknij lewym przyciskiem i umieść wartość jako “Weekly not Enabled” ("Nie włączona co tydzień").    
      Kratka poszarzeje..

Powtórz operację dla “niedzieli”. Kratki poszarzeją

      Kliknij lewym przyciskiem myszy na różową kratkę “środa” i wybierz “Set As Weekly Partly
      Enabled” (“Ustaw Jako Częściowo Włączona Co Tydzień"). Kratki zżółkną.
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•          Zdefiniuj okres czynności w danym dni
(Np.: z 08:00 do 20: 00 jako Włączona i  z 08:00 do 13:00 jako Częściowo Włączona)
Pod “Individual Day Time Band” (“Indywidualnym Pasek Czasu Dnia") klikaj na "From" (“Od”) i ustaw 
08:00, potem kliknij na “To” ("Do") i ustaw 20:00. Kliknij na przycisk “Set for All Enabled” (“Ustaw 
Włączony dla Wszystkich") aby aktywować nowy okres dla Włączonego dnia. .

Wszystkie dni robocze (Włączony) będą funkcjonować według nowych czasów.
Powtórz tę samą operację, aby zdefiniować nowy okres dla Częściowo Włączonych dni ale kliknij “Set for
All Partly Enabled” ("Ustaw na Wszystko Częściowo Włączone.”

• ATRYBUTY DNIA
        Aby zweryfikować atrybut dnia nakieruj strzałkę myszy na odpowiedni dzień i kliknij prawy przycisk.
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• Ustawienie pojedynczego dnia 
         Atrybut pojedynczego dnia może być zdefiniowany następująco: 
        Nakieruj strzałkę myszy na odpowiedni dzień;
        Kliknij lewym przyciskiem myszy i wybierz z listy nowy atrybut: 
Set As Enabled (Ustaw jako Włączony) Tylko tego dnia jako włączony
Set As Not Enabled (Ustaw Jako Nie Włączony)  Tylko tego dnia jako Nie Włączony.
Set As Yearly Not Enabled (Ustaw Jako Nie Włączony Co roku) Tylko tego dnia jako Włączony dla 
                                                                                                              wszystkich lat. 
Set As Partly Enabled (Ustaw Jako Częściowo Włączony ) Tylko tego dnia jako Częściowo Włączony.
Set As Yearly Partly Enabled (Ustaw Jako Częściowo Włączony Co roku)  Tylko tamtego dnia jak Włączony 
dla wszystkich lat.

• Wybierz ograniczony okres dni
Aby zdefiniować wspólny atrybut tylko do kilku dni.
Pozwala to ustalić okres świąteczny dla jednego albo więcej pożądanych miesięcy roku.
• Wskaż myszą pierwszy dzień, kliknij lewy przycisk.
• Utrzymując lewy przycisk wciśnięty przesuń wskazówkę nieznacznie przez następne dni aby je 
dołączyć.
• Puść przycisk myszy i wybierz właściwy atrybut, wszystkie wybrane kratki zmienią się w nowy 

odpowiedni kolor.

• Zarządzanie Kalendarzem
        W tej sekcji trzy przyciski pozwalają zapisać nowy format kalendarza, ładunek albo usunąć je.
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Open New: (Otwórz Nowy): - tworzy nowy kalendarz. Jako domyślne niedziela i sobota nie są włączone..
Save Actual: (Zapisz Rzeczywiste): - zapisuje nową albo zmodyfikowaną struktura kalendarza. 
Delete Actual: (Usuń Rzeczywiste): - usuwa pokazany kalendarz.
Save As:  (Zapisz jako): -  zapisuje pokazany kalendarz z nową stosowną nazwą

3.3.6 KONFIGURACJA URZĄDZEŃ 

Konfiguracja  jest  podporządkowana ręcznej albo automatycznej procedurze przeszukiwania aby stworzyć listę 
dostępnych instrumentów.
Dla każdego rodzaju urządzeń XWEB 500 pokaże tylko dokładną  informację na temat samego kontrolera i 
atrybutów dostępnych wejść cyfrowych i analogowych instrumentu. Tylko ta część konfiguracji dopuszcza 
asocjację kategorii poprzednio zdefiniowanych, takich jak alarmy, typologie i zapis czasowy.
Jeżeli podczas konfiguracji wystąpi konieczność użycia kategorii aby dokonać asocjacji z nową cechą 
instrumentu ale kategoria to nie jest obecna, użytkownik może cofnąć się do menu Kategorie, stworzyć nową 
kategorię, a potem restartować  z konfiguracją urządzenia.
 
3.3.6.1 WYBIERZ URZĄDZENIE 

Przejdź do menu rozwijalnego “Configuration” -> “Devices” (“Konfiguracja” -> “Urządzenia”). Pokaże się to 
okno:

        Używając nie menu rozwijanego  “Device” (“Urządzenia”) możesz wybrać, które kontrolery pokazać.
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IJeżeli instrument nie był już przemianowany, nazwa identyfikacyjna to: “New_Model-nazwa", gdzie:

• “New” ("Nowy") oznaczy, że nazwa została wyznaczona przez system;
• “Model-name” (“Nazwa modelu”) definiuje model instrumentu.

Zamiast “xxx_New_Model” użytkownik może wstawić nowa stosowną nazwę dla tego instrumentu.

3.3.6.2 WYZNACZ NAZWĘ KONTROLERA

Po wybraniu urządzenia, kliknij na pola “Name" ("Nazwa"). Wstaw nową nazwę, np “Mrozonki_001”. Wyznacz 
właściwy odstęp próbkowania, zdecyduj czy chcesz odczytać i zapisać dane z tego instrumentu przez 
zaznaczenie/anulowanie okienek “Data Reading” ("Odczyt danych") oraz “Recording” ("Zapis danych").
“Data  Buffer” ("Bufor danych") to użyteczna funkcja, która przechowuje z maksymalną dostępną prędkością 
dużo wartości danych (bez względu na  odstęp próbkowania) kiedy zdarzy się alarm. Dziesięć minut wartości 
danych przed alarmem i 5 po alarmie jest zapisanych przy maksymalnej prędkości jeżeli zaznaczone jest 
okienko “Data  Buffer”. Na koniec, jeżeli musisz zsynchronizować pokładowy RTC kontrolera, wybierz RTC.

Kliknij na “Modify” (“Zmień”) teraz albo na końcu całej konfiguracji.
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3.3.6.3 PRZYPISZ KATEGORIĘ DO URZĄDZENIA (“USTAWIENIE KATEGORII URZĄDZENIA") 

Upewnij się, że został wybrany właściwy instrumentu pod menu "Device" (“Urządzenie").
Zależnie od modelu instrumentu są różne dostępne kategorie do zdefiniowania atrybuty samego instrumentu. 
Jeżeli nie znajdziesz właściwego instrumentu, być może nie jest zdefiniowany albo nie jest dostępny dla 
tamtego instrumentu. Sam  XWEB  500, po procedurze rozpoznające, wyznacza domyślne kategorie (jeżeli 
jest zaznaczone okienko w oknie kategorii) dla urządzeń podłączonych do RS 485. Aby zmienić kategorie 
kliknij wewnątrz pola i wybierają odpowiednią pozycję.
 
Kliknij na "Modify" (“Zmień”) teraz albo pod koniec całej konfiguracji.

3.3.6.4 PRZYPISZ TYPOLOGIĘ ALARMU

Upewnij się, ze wybrany jest właściwy instrumentu pod menu "Device" (“Urządzenie”).
ALARM ORIGIN (ŹRÓDŁO ALARMU): zależnie od modelu instrumentu są różne dostępne alarmy, jeżeli nie 
możesz znaleźć tu właściwego to znaczy, że nie jest on dostępny dla tego instrumentu.
NAME (NAZWA): każdy alarm może być wyznaczony z odpowiednią etykietą zdefiniowaną przez 
użytkownika, ta etykieta jest też używana kiedy jest wyświetlana przez system. Kliknij wewnątrz pola "Name" 
("Nazwa”) i zmień ją.
TIPOLOGY (TYPOLOGIA): łączy rodzaj alarmu z właściwą typologią Alarmu.
Jeżeli nie możesz znaleźć tu właściwego działania, cofnij się do definicji Alarmów aby wstawić nowe cechy do
nowej typologii alarmów.
SH (Pokaż):  kiedy jest włączone, alarm th  pokazuje się na głównej stronie.
SND (Wyślij):kiedy jest włączone, alarm jest wysłany przez XWEB 500.
REC (Zapis): kiedy jest włączone, odpowiedni alarm jest wpisany do logu. 
Kliknij teraz "Modify" (“Zmień”) albo pod koniec całej konfiguracji.

3.3.6.5 ZDEFINIUJ WEJŚCIA CYFROWE, ANALOGOWE I STAN

Środkowy obszar jest dedykowany do wejść analogowych (sonda), wartości ustawionej, wejść cyfrowych, 
stanu urządzeń i wyznaczeń komend.
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NAME (NAZWA): Za pierwszym razem każda nazwa jest wyświetlona przez następstwo wewnętrznego 
archiwum XWEB  500  standardowych cech instrumentów. Każda definicja może być przemianowana kiedy 
konieczne jest nadać jej właściwe znaczenie. Uważaj na różnicę pomiędzy całością a wartością dziesiętną. 
Instrumenty są fabrycznie wstępnie ustawione do przecinka dziesiętnego, więc jeżeli zmieniasz tę wartość do 
całości musisz wprowadzić tę samą zmianę wewnątrz XWEB 500. Wszystkie etykiety domyślne są 
zamierzone jako dziesiętne, kiedy zmieniasz do całości, pokazuje się przyrostek “-l”. Może zdarzyć się, że 
przechodzisz do całości używając własności zaawansowanych (patrz Aneks A), wtedy wracając do etykiety 
nazwy i zmieniając ją bez używania “-l” tracisz zupełnie informacje pokazane w całości.  Może to spowodować 
problem,  ponieważ kiedy wracasz do sekcji zaawansowanej, nie ma większej różnicy pomiędzy liczbą 
dziesiętną a całością.
Aby zmienić nazwę po prostu kliknij wewnątrz jej pola i zmień ją.
Unit (Jednostka): Po wejściu analogowym następuje właściwą jednostka miary, zmień jednostkę poprzez 
kliknięcie na to, potem wstaw nową wartość. Uważaj - w tym oknie możesz zmienić tylko etykietę  jednostki 
miary. W sekcji Zaawansowanej (Advanced) możesz zmienić zachowanie instrumentu  (na przykład: stopnie 
Celsjusza albo Fahrenheita).

       Kliknij "Confirm" (“Potwierdź") teraz albo przy końcu całej konfiguracji.

• Usuń jedno urządzenie z listy
Zatrzymaj pobieranie. Wybierz instrument do usunięcia. Kliknij na "Cancel" (“Skasuj”) w menu "Action" 
(“Działanie”).

• Funkcja Zaawansowane (Advanced)
         Klawisz “Advanced” pozwala osiągnąć inny obszar konfiguracji dedykowany do ustawienia instrumentu.

Obszar ten jest bardzo niebezpieczny ponieważ ta konfiguracja definiuje ważne cechy, które mogą źle 
wpłynąć na jednostkę jeżeli nie są właściwie ustawione.

Uważaj na tę poradą i zapytaj upoważniony personel przed próbowaniem jakiegokolwiek rodzaju ustawienia. 
Możesz znaleźć więcej informacji w Aneksie A..

3.3.6.6 FUNKCJA KLONOWANIA
Ta funkcja ma na celu pozwolić użytkownikowi oszczędzić dużo czasu podczas pierwszej instalacji XWEB 
500. Za pomocą tej funkcji system przekaże aktualne ustawienia “Configuration” -> “Devices” re instrumentu 
do wszystkich innych, które są kompatybilne.   Kompatybilne instrumenty to tylko te, które należą do tego 
samego modelu. W tej sytuacji użytkownik jest poproszony o  zrobienie tylko jedną strukturę, potem 
używając przycisku  "Clone" (“Klonuj”) w kilku sekundach (zależnie od liczby sumarycznej   instrumentów) ta 
konfiguracja będzie zastosowana do wszystkich innych kontrolerów.
W  pierwszym  kroku należy zrobić kompletną  instalację co do zarówno sekcji standardowej i 
zaawansowanej .
Kiedy będziesz gotów/gotowa, przejdź do menu rozijalnego “Configuration” -> “Devices” (“Konfiguracja” -> 
“Urządzenia". Pokaże się takie okno:
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W części górnej można zobaczyć informację dotyczącą nazwy instrumentu, którego system użyje jako modelu 
typowego (“Source device”) ("Urządzenie źródłowe").
W naszym przykładzie mamy  XJP60D, którego nazwa to “Acq. moduł 1”. Jest możliwe zmienić nazwę “Target 
device” ("Urządzenia docelowego") przez klikanie w pole “Nazwa".
Po kliknięciu na przycisk “Clone” ("Klonuj") XWEB 500 zaczyna przekazywać to ustawienie do wszystkich 
zgodnych instrumentów. Gdy to się skończy, pojawi się okno podsumowania. Jest również możliwe aby 
wykonać klonowanie zarówno typologii jak i odstępu zapisu przez zaznaczenie odpowiednich kolumn.

3.4  ROZPOCZĘCIE MONITORINGU DANYCH

W tym punkcie jest możliwe uruchomienie serwera. Kliknij na "Modify" (“Zmień”). Ukaże się to nowe okno. 

Zaznacz / odznacz właściwą czynność i wciśnij  “Apply” (“Zastosuj").

Data reading: (Odczyt danych): XWEB 500 odczyta tylko dane pochodzące z RS 485.
Recording:  (Zapis): XWEB 500 zarejestruje dane pochodzące z RS 485.

  Alarms TX: (Alarmy TX): XWEB 500 wyśle alarmy pochodzące z kontrolerów.
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3.5  MENU DEVICES (URZĄDZENIA)
W tym menu możesz znaleźć wszystkie strony WWW, które pozwalają, żeby końcowy użytkownik był w interakcji z 
kontrolerami podłączonymi do RS485.

3.5.1 SINGLE VIEW (WIDOK POJEDYNCZY)
Wybierz SINGLE VIEW aby pokazać wszystkie dane odpowiednie do wybranego  instrumentu. Otrzymasz informację o 
wartościach sondy, wejściach cyfrowych, stanie urządzenia, alarmach dla całego czasu połączenia.

• Jak wybrać urządzenie i pokazać dane 

Urządzenia mogą być wybrane za pomocą "Device filter" (filtr Urządzenia), by zmniejszyć liczbę pozycji wyszukiwania. 
Z menu rozwijanego w dół “Device filter" (wybierz kategorię), do  której   instrumenty  należą. Następnie, w menu 
"Select a device" (Wybierz urządzenie) wybierz potrzebny instrument.
Po kilku sekundach cała sytuacja instrumentu będzie załadowana i wyświetlona. Informacja jest  podzielona na 
poziome  rzędy  takie  jak  wejścia analogowe,  punkty kontrolne,  wejścia cyfrowe,  stan urządzenia, stan wyjścia, 
alarmy i komendy. Szara etykieta oznacza funkcję nieaktywną  w danej chwili, przeciwnie niebieska etykieta oznacza 
aktywowaną funkcję.

Pamiętaj, że patrzysz na nieruchomą stronę  dlatego informacja  instrumentu  jest  załadowana  i
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wyświetlona następnie nie ma więcej danych przychodzących z serwera. Odświeżenie ekranu z nowymi danymi 
może być wykonane automatycznie przez wybranie ramki  “Auto”, następnie zdecyduj uaktualniający  odstęp 
przez  klikanie  w ramkę czasu znajdująca się po prawej stronie. Kliknij przycisk “Update” (aktualizacja) by 
aktualizować okno za pomocą ręcznej procedury.

      •      Zmień funkcję ustawienia wartości
Możesz zmienić w locie ustawienia wartości poprzez kliknięcie wewnątrz okna:

Pojawi się okno, pytając o nową wartość, potwierdź nowe ustawienia wartości poprzez kliknięcie przycisku "OK".

• Polecenia (komendy)
 Ostatni pasek informacji zawiera dostępne komendy dla tego instrumentu. Użyj ich do korzystania z instrumentu.  
 Uważaj naoperacj, które wykonujesz za pomocą poleceń.
Kliknij klawisz funkcyjny, który Cię interesuje, po wysyłaniu komendy informacja nowego stanu będzie 
automatycznie uaktualniona i wyświetlona.

Uwaga! komenda “Stand By" wyłącza instrumenty.

3.5.2 CZAS DZIAŁANIA 

Funkcja czasu działania pozwala na pokazanie w oddzielnym oknie wiele urządzeń w tym samym czasie. Jest to 
dynamiczna strona i dane pokazywane są uaktualnione w czasie rzeczywistym (okres zależy od liczby instrumentów).

 Ta strona oparta jest na nowoczesnym języku programowania, dlatego konieczne jest mieć Wirtualną Maszynę 
Java (Java Virtual Machine) zainstalowaną w komputerze- kliencie.
Zazwyczaj JVM  jest  już  zainstalowana w systemach operacyjnych komputerów-klientów,  (jeżeli jej nie ma patrz 
sekcja „Minimalne Wymagania" w tej instrukcji obsługi). Ostrzeżenie zaproponuje Ci użyć tego. Zaakceptuj, aplet  
oprogramowania jest wolny od wirusów..

Na Stronie głównej wybierz ”Run time“ (Czas Działania) z menu "Devices”. Pierwsza część odnosi się do wyboru 
Kategorii urządzeń zainstalowanych, żeby zapisać czas ładowania, podczas gdy wybór “All” pokaże wszystkie 
instrumenty. Po wybraniu właściwej  kategorii, XWEB  500 zaczyna wysyłanie danych do twojego komputera. Gdy 
pierwszy raz ładujesz okna "RUN-TIME", jesteś proszony o akceptację startu programu JVM. Wszystkie aplety, które 
używają JVM  są  atestowane  przez  Dixell. Proszę  odpowiedzieć    oknom ostrzegającym  poprzez  kliknięcie 
przycisku  “OK”  (tekst wiadomości zależy od wersji JVM i od systemu operacyjnego komputera). Następnie strona RUN 
TIME  zacznie  wyświetlać wybrane  urządzenia  z ich informacją.  Jeżeli jeden z instrumentów  albo więcej będzie mieć 
aktywne zdarzenie alarmu, okno komunikatu wskaże alarm czerwoną etykietą  “Alarm”. Jeżeli cała sytuacja pokazanego 
instrumentu będzie normalna, okno komunikatu pokaże “Device(s ) OK !” w zielonym kolorze.
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Każde  urządzenie jest przedstawione przez   poziomy  rząd, który zawiera tyle rzędów ile informacji jest 
dostępnych z instrumentu.
Dla  każdego  rzędu, niebieski pasek zawiera adres i nazwę instrumentu wraz z typologią, do której instrument 
należy. Przy końcu niebieskiego pasku znajduje się okno komendy “Sel”.
Drugi rząd  głównego rzędu zawiera wartość wymaganą i wejścia analogowe, takie jak badanie wartości albo 
inną szczególne  informacje odczytów  instrumentu  takie jak   elektryczne  pomiary analizatora sieciowego.
Trzeci  rząd głównego rzędu jest podzielony na trzy części: pierwszy  obszar  zawiera symbole  ikony stanu 
instrumentu, drugi obszar zawiera symbole ikony instrumentu wyjścia (przekazu) i trzeci obszar pokazuje stan 
wejścia cyfrowego z ich pełnym opisem.
Ikona  nie  otoczona  przez niebieski  kwadrat oznacza, że odpowiednia  funkcja  nie jest aktywna.  Aktywny 
stan funkcji instrumentu jest przedstawiony za pomocą odpowiedniej niebieskiej ikony.
Więcej informacji o funkcji ikony możesz przeczytać, kierując strzałkę myszy nad pojedynczą ikoną, na 
lewym dolnym rogu granicy przeglądarki.

      •    Urządzenia w alarmie

W wypadku zdarzenia alarmowego odpowiedni instrument jest sygnalizowany za pomocą czerwonego 
migającym opisem. Natychmiast też okno komunikatu, na górze paska przeglądarki, wskaże sytuację alarmu z 
czerwoną etykietą “Alarm”.

Znajdziesz kompletny opis alarmu klikając na niebieski pasek.
Pokaże się wyskakujące okienko komunikatu, wewnątrz znajdziesz listę faktycznych alarmów, która również 
zawiera datę początkową każdego zdarzenia.
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         •      Wyślij komendy do urządzeń 
Ze strony czasu działania możesz oddziaływać na instrumenty  poprzez wysyłanie do nich komend.
Użytkownik jest proszony by wybrać instrument lub instrumenty, do których rozkaz musi być wysłany. Aby to 
zrobić, kliknij ramkę “Sel.”. żeby wybrać instrument.

Po prawej górnej stronie granicy przeglądarki ukaże się "Toolbar" Pasek Narzędziowy, który zawiera przycisk 
Commands i możliwość wybierania albo zniesienie przydzielenia wszystkich instrumentów razem.
By zdefiniować  komendę by wysłać kliknij  na   “Commands”  i  natychmiast ukaże się wybrana lista. Dla 
wielokrotnego  wyboru  kilku  lub  wszystkich  instrumentów   dostępnymi  rozkazami   będą  tylko wspólne 
rozkazy pośród instrumentów wybranych.
Wybierz  komendę  i  kliknij  przycisk “Send” (Wyślij). Przed czynnością okno komunikatu powie ile 
instrumentów jest włączonych.

Okno pop-up również wyświetla się z migoczącej wiadomością, stanem właśnie wykonanego działania i 
następnie wynikiem końcowego raportu.
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Jeżeli pojawi się błąd, będzie pokazana odpowiednia diagnostyczna wiadomość.
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3.5.3 PARAMETERY
Funkcja Parametru zezwala na zarządzanie parametrami wybranego urządzenia. Parametry mogą być pokazane i 
zmodyfikowane. Ze Strony Głównej, wybierz pozycję “Parameters" (Parametry) z menu “Devices” (Urządzenia). Z 
“Actions” wybierz jedną z następujących funkcji:

  Load  from Device:
  (Ładuj z Urządzenia)   • ładuje i pokazuje parametry z urządzenia;
Load from File:
(Ładuj z Pliku)

•   ładuje i pokazać parametry z dysku twardego komputera-klienta

Write on Device:
(Zapisz na urządzeniu)
(Zapisz na Urządzeniu)

•   uaktualnia pokazane parametry na wybranym urządzeniu;

Write on Devices:
(Zapisz na Urządzeniach)

•   uaktualnia pokazane parametry na wybranych urządzeniach;

Save on File:
(Zapisz w Pliku)

•   zapisuje pokazane parametry na dysku twardym komputera-klienta 

Aby pokazać parametry urządzenia wybierz “load from device“ z menu “Action”:
Użyj maski filtru by ograniczyć zakres wyboru urządzenia:

TYPOLOGIA
URZĄDZENIA:

• filtruje spośród różnych typologii (“All” zawiera cały instrument)

  Select a Device: •       wybiera pożądany instrument;
  Select a Group: •       definiuje tylko ograniczoną grupę parametrów do ładowania;
Select “Menu”: • definiuje, który poziom parametru użyć (Pr1, Pr2, All).

Po wypełnianiu filtra maski, kliknij przycisk “Read” aby załadować parametr od instrumentu do komputera- klienta.

Czas ładowania zależy od numeru wybranego parametru

Tabela parametrów jest zdefiniowana przez te kolumny:

Label: Etykieta parametru jak opisana w instrukcji obsługi instrumentu;
Description: Opis funkcji parametru;

  Actual:       Wartość rzeczywista parametru ładowanego z instrumentu;
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New: Nowa wartość parametru wybranego przez użytkownika;
Min /Max: Minimalne i maksymalne granice dostępne dla tego parametru

  UM:                   Jednostka miary;
Pr: Poziom parametru, samego parametru;
Save: Okno wyboru umożliwiające zapis parametru.

• Aby zmienić wartość parametru
Aby wstawić wartość wymaganą parametru kliknij w okno "New" (Nowe).
Zależnie od rodzaju parametru, jest możliwe żeby wstawić wartość lub wybrać z listy rozwijanej w dół 
dostępnych wartości.
Aby potwierdzić nową wartość wprowadzoną kliknij myszą poza obszarem okna "New" (Nowe).
Nie można ustawić wartości przewyższającej minimalne i maksymalne granice. W każdym przypadku 
niewłaściwa wartość jest zasygnalizowana fioletowym kolorem tła okna.
Użytkownik może zmienić jeden parametr lub więcej przed wysłaniem nowej listy.

•         Aby zmienić poziom programowania
Wybierz level 1 (poziom) albo level 2 (poziom) pod kolumną Pr.

•         Aby wysłać nową mapę parametru do instrumentu 
After modifying the parameters, select “Write on Device” from the “Action” menu. To 
confirm the operation click on the Ok button into the message box.

•         Aby wysłać nową mapę parametru do instrumentów
Pokazana mapa parametru może być wysłana do wielu kompatybilnych urządzeń. Wybierz “Write on Device” 
(Zapisz na Urządzeniu) z menu “Action”
Okno komunikatu pokaże wszystkie kompatybilne instrumenty z tą mapą. Wybierz, które instrumenty są zawarte 
(albo “All” (Wszystko)).
Klikaj “Write” by zacząć procedurę.
Okno ostrzegające ukaże się przypominając ile parametrów  zmieniasz. Każda operacja zapisywania jest 
opisana w oknie komunikatu.
Pod koniec operacji ukaże się raport końcowy.

• To save the parameter in your Client PC
Parametr może być zapisany na dysku twardym komputera-klienta, załadowany ponownie i użyty dla innego 
parametru programującego.
Z wyświetloną listą parametrów, kliknij “Save on File” (Zapisz w Pliku)  w menu “Action”.
Wybierz okno “Save” by zawrzeć potrzebne parametry. Kliknij “Save" umieszczony w prawej górnej pozycji. 
Kliknij  “Save All” (Zapisz Wszystko) by zapisać całą listę.
Niektóre systemy operacyjne zainstalowane na komputerze-kliencie mogą wymagać “Save” (Zapisz) przed 
procedurą.
Z następnego okna komunikatu wstaw nazwę mapy parametru i następnie kliknij “Save”.

•         Aby załadować mapę parametru zapisaną w twoim komputerze-kliencie
Kliknij  “Load from File" (Ładuj z Pliku) z menu “Action”.
Użyj przycisku "Find" (Szukaj) by odszukać spośród plików okna komunikatu.
Kliknij  na  "Find" lub wstaw  nazwę pliku  zawierającą ścieżkę. Ten system zawsze proponuje ostatni folder 
używany podczas ostatniego zapisywania.
Potwierdź nazwę pliku by załadować.
Kliknij  “Upload” (Załaduj) by kontynuować..

• Aby wydrukować wyświetloną mapę 
Kliknij na  “Print” z menu “Action”.
Użyj okna komunikatu by wybrać właściwości wydruku. 
Potwierdź drukowanie aby kontynuować.
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3.5.4 FUNKCJA ROZMIESZCZENIA (LAYOUT)

Za pomocą tej funkcji jest możliwe by wykreować widok rozmieszczenia (układu) systemu, który był 
monitorowany. Użytkownik może stworzyć tak wiele warstw jak potrzebuje i umieścić ważną informację i 
wartość danych  pochodzącą bezpośrednio od instrumentów. XWEB  500  używa  2  różne menu  do pracy z 
rozmieszczeniem: jeden to  “Layout  Edit”,   drugi “Layout Viewer”. Oba  z  nich  używają   technologii 
sieciowej,  więc  Java  Virtual  Machine  jest  potrzebna.  Co ważniejsze wszystkie dane informacyjne są 
przechowywane  w serwerze  XWEB  i  jest  dynamicznie przekazywane do  twojego  klienta.  To  oznacza, że 
zgodnie z szybkością połączenia strony mogłyby mieć inny czas ładowania. Editor to najważniejsza część, 
przedyskutujemy go w pierwszej kolejności. 
Radzimy aby ustawić rozdzielczość komputera-kilenta na 1024 x 768 pikseli i użyć tej samej 
rozdzielczości dla tła obrazów.

3.5.4.1 EDYTOR ROZMIESZCZENIA

  Aby uruchomić Edytor Rozmieszczenia, idź do “Devices” następnie wybierz "Lauot Editor”.
Jeżeli pierwszy raz uruchamiasz rozmieszczenie, ukażą się migające 
okna. Dostępne menu to:

Podmenu Fil  e (Plik)  :      

• NEW LAYOUT (NOWE ROMIESZCZENIE)
Ta funkcja jest używana kiedy chcesz uruchomić nowe Rozmieszczenie. Uwaga! System może operować tylko 
jednym Rozmieszczeniem w danym czasie. Nie ma możliwości by zapisać Rozmieszczenia z konkretną nazwą 
i następnie wykreować nową .
• SAVE (ZAPISZ)

Ta  funkcja  pozwala na zapisanie dotychczasowych zmian. Uwaga! system nie może wrócić do  
poprzedniego zapisu, dostępny jest tylko ostatni.
• LOAD (ZAŁADUJ)

Ładuj ostatnie Rozmieszczenie
• EXIT(WYJDŹ)
Zamyka Edytor.

Podmenu Layer  s   
(Warstwy)  :      
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• ADD LAYER (DODAJ WARSTWĘ)
Opcja używana aby dodać nową warstwę do Rozmieszczenia. Po wybraniu tej opcji ukażą się to okno:

Użytkownik musi skompilować “Nazwę” z jakąkolwiek wartością tekstu, następnie może wybrać kolor tła oraz 
obraz tła naciskając przycisk “Image…”. W tym przypadku ukaże się nowe okno:

Wybierz obraz i naciśnij “Ok”. Kiedy używasz obrazów system musi wysłać je do twojego klienta. Zależnie od 
prędkości połączenia procedura pobierania może zająć kilka minut. Zgodnie z rozdzielczością ekranu  klienta 
system załaduje nową stronę. Rzeczywiste rozmiary  (szerokość i  wysokość)  pochodzą z  ustawień monitora 
klienta. Następnie system może dynamicznie zmienić wielkość tę wartość aby pokazać  obrazy i warstwy we 
właściwym  formacie. Sugerujemy zrobić test przed przystąpieniem do pracy z kompletnym projektem 
Rozmieszczenia. Zwykle zdjęcia są robione cyfrowym aparatem fotograficznym. Uwaga! Nie myl  tej  wartości 
rozdzielczości  (np. megapixel 3, 4 albo więcej)  z wartościami rozdzielczości twojego  monitora (800x600),
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1024x768 piksele). Gdy robisz zdjęcie cyfrowe,  twój aparat fotograficzny zapisuje je według swoich ustawień. 
Gdy pobierzesz zdjęcia do komputera musisz zmienić ich wielkość do wartości, której chcesz użyć w 
Rozmieszczeniu..

Przykład – Tabela 1 
Rozdzielczość zdjęcia Rozmiar pliku RAW   Rozmiar pliku JPG w największej rozdzielczości

2048 x 1536 (3-megapixel) 9MB ~1,10MB
2272 x 1712 (4-megapixel) 12MB ~1,47MB
2592 x 1944 (5-megapixel) 15MB ~1,82MB

Za pomocą oprogramowania  edytującego obraz  możesz zmieniać wielkość  całego obrazu do  właściwego 
rozmiaru.  Rozmiar  również  oznacza  kilobajty  do  pobrania  dla  klienta.  Sugerujemy  użyć  obrazów  nie 
większych  niż  40~50  Kb.  Oczywiście  jeżeli  masz  szybkie  połączenie  możesz  przekroczyć  tę  wartość. 
Wspierane formaty pliku to: JPG i GIF. Sugerujemy aby użyć JPG z powodu jego lepszego współczynnika 
kompresji. Możesz odnieść się do następującej tabeli:

Przykład – Tabela 2
           Rozdzielczość pliku             Współczynnik kompresji         Rozmiar pliku

800 x 600 (otwarta przestrzeń) 45% 6
4Kb800 x 600 (otwarta przestrzeń) 65% 4
4Kb1024 x 768 (otwarta przestrzeń) 45% 9
8Kb1024 x 768 (otwarta przestrzeń) 65% 6
7Kb

Faktyczny rozmiar pliku, jeżeli używasz kompresji JPG, zależy od obrazu, który kompresujesz. Różne obrazy z 
tym samym współczynnikiem kompresji i ta sama rozdzielczość pliku, może mieć inny rozmiar pliku. 
• NAME (NAZWA)
Funkcja używana do zmieny nazwy warstwy:

Wstaw nową nazwę warstwy i wciśnij “Ok”.

• BACKGROUND COLOUR (KOLOR TŁA)
Funkcja używana do zmieny koloru tła strony. Użyj menu rozwijanego w dół aby dokonać wyboru. .

• BACKGROUND IMAGE (OBRAZ TŁA)
Funkcja używana do zmieny faktycznego obrazu tła albo by umieścić obraz jako tło. Kiedy wybierzesz tę opcję, 
ukażą się następujące okna:
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Wybierz obraz i naciśnij “Ok”. Kiedy używasz obrazów system musi wysłać je do twojego klienta.
Zależnie od szybkości połączenia procedura pobierania może zająć do kilka minut.
• REMOVE IMAGE (USUN OBRAZ)
Pozwala skasować tło obrazu, jeżeli jest obecne. 
• SET AS  MAIN (USTAW JAKO GŁÓWNY)
Ta funkcja jest bardzo ważna. Z jej pomocą możesz zdecydować, która  strona jest stroną główną 
Rozmieszczenia. Za każdym razem, gdy użytkownik będzie ładować przegląda rkę Rozmieszczenia ta strona 
ukazuje się jako pierwsza.
• DELETE (USUŃ)
Pozwala użytkownikowi usunąć faktyczną warstwę  z układu.

Podmenu   Inser  t (Wstaw)  :      

• DEVICE (URZĄDZENIE)
Pozwala na umieszczenie rzeczywisteogo Instrumentu bezpośrednio  połączonego z komunikacją szeregową 
RS 485. Pokażą się następujące okna

Za pomocą pierwszego menu rozwijanego w gół możesz przefilt rować instrumenty, za pomocą drugiego 
wybierasz instrument , który chcesz pokazać w warstwie. Pokażą się następujące okna:
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Name of the instrument.
Nazwa instrumentu.

Analog values.
     Wartości analogowe

Digital Inputs.
         Wejścia cyfrowe

Outputs.
                 Wyjścia.

Możesz zaznaczyć / 
anulować nazwę. Można 
również zmienić:
BG= Kolor tła 
TX= kolor tekstu
SZ= Rozmiar czcionki

Możesz zaznaczyć / 
anulować wartości lub je 
zmieniać. Można również 
zmienić:
BG= Kolor tła 
TX= kolor tekstu
SZ= Rozmiar czcionki

Możesz zaznaczyć / 
anulować wartości lub je 
zmieniać. Mogą też migać 
(jeżeli są aktywne),  mozna 
zmienić:
BKG= Kolor tła
SZ= Rozmiar czcionki

Możesz zaznaczyć / 
anulować wartości. Można 
też użyć ikon albo 
animowanych kwadratów. 
Użytkownik może też 
zmieniać:
BKG= Kolor tła 
SZ= Rozmiar czcionki

Jeżeli w sekcji wyjścia wybierzesz “Icon ” system pokaże mały rysunek z następującym zna czeniem:

Przykład – Tabela 3 
Ikona Opis Wartość

kolorowa ikona otoczona niebieskim kwadratem On (Włacz.)

Szara ikona
Off (Wyłącz.)
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Jeśli wybierzesz "Motion" w sekcji wyjścia ukaże się nowe okno:

Użytkownik musi wybrać właściwości prostokąta:

Etykieta Znaczenie
BG Rectangle background colour (Kolor tła prostokąta)
FG Rectangle foreground colour (Kolor pierwszoplanowy prostokąta )
PX Line thickness in pixels (Grubość linii w pikselach)

Za pomocą kliknięca lewym przyciskiem myszy umieszczasz kontrolę w warstwie, następnie wskaż na górny 
lewy róg obszaru prostokąta, przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij pointer w prawy dolny róg. Puść 
lewy  przycisk  myszy,  przesuń  prostokątny  obszar  do  środka  i  naciśnij  raz  lewy  przycisk  myszy.  W 
następującym  przykładzie  możesz  zobaczyć  kompresor  otoczony  niebieskim/czerwonym  prostokątnym 
obszarem. Użyliśmy również ikony “load 1”:

Kliknij tu lewym przyciskiem 
Przytrzymaj lewy przycisk myszy 
i przeciągnij pointer do 
niebieskiej strzałki.

Kiedy dojdziesz do niebieskiej
strzałki  puść  lewy  przycisk 
myszy. Jeszcze  raz  kliknij 
lewym  przyciskiem  myszy 
aby umieścić.

• SENSIBLE AREA  (STREFA WRAŻLIWA)
Pozwala zdefiniować posz czególną strefę, która może być połączona z warstwą . Pointer myszy zmienia się w 
ikonę-palec gdy jest przesunięta  na ten obszar. Ukaże się następujące okno:

Możliwe jest wybranie obszaru przezroczystego albo kolorowego. Sugerujemy użycie pierwszego, gdy tło 
jest obrazem. Procedura jest taka sama jak ta podświetlana powyżej w ruchomym prostokątnym 
obszarze.
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• TEXT AREA (STREFA TEKSTOWA)
Pozwala na wstawienie obszaru tekstowego wewnątrz warstwy. Sugerujemy żeby użyć tej funkcji za każd ym 
razem, gdy musisz napisać coś wewnątrz warstwy. Nie pisz tekstu wewnątrz tła obrazu za pomocą 
oprogramowania edytującego, zamiast tego użyj obszaru tekstu.

  Wstaw twój tekst tutaj

Używając czterech menu rozwijalnych wybierz:
   typ czcionki, styl, rozmiar i kolor.

• RECTANGLE (PROSTOKĄT)
Funkcja ta jest pomocna, gdy chcesz podświetlić jakiś obszar wewnątrz warstwy.

Użytkownik może wybrać kolor prostokąta efekt 
cienia. Procedura rysowania
prostokątnego obszaru jest opisana powyżej sekcji  
Device.

Efekt cienia Bez cienia

Oczywiście użytkownik może połączyć tę funkcję z obszarem tekstowym i wykreować własną grafikę przycisków. 
Następnie za pomocą funkcji obszaru wrażliwego możesz połączyć ją z określoną warstwą. Przykład::

Podmenu Image  s (Obrazy)  :      

• SEND TO SERVER (WYŚLIJ DO SERWERA)
Pozwala na  przechowanie na dysku twardym XWEB 500 wszystkich obrazów lub rysunków, których 
chcesz użyć.  Nie zapominaj, że pracujemy za pomocą technologii sieciowej i XWEB 500 działa jak 
serwer. W swoim komputerze przechowujesz tymczasowo dane, które później będziesz ładować do 
serwera.
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Z lewego  pod-
okna  możesz 
przeglądać  swój 
dysk  twardy, aby 
znaleźć  obraz, 
który  chcesz 
załadować.  Gdy 
znajdziesz  go 
wybierz i naciśnij 
">”  na  środku 
okna.

Powtórz tę 
operację dla 
każdego obrazu, 
który chcesz 
załadować. Gdy 
lista jest 
kompletna, naciśnij 
przycisk “Send”. 
(Wyślij).

Kiedy naciskasz “Send” system najpierw otwiera okna aby poinformować o procedurze ładowania, nowe okno 
podsumowujące ukaże się. Zamknij je przez naciśnięcie “Ok”.

• DELETE FROM SERVER (SKASUJ Z SERWERA)
Pozwala usunąć nie używane ob razy, po prostu wybierz obraz aby usunąć z listy, następnie wciśnij “Ok”. .

• DOWNLOAD FROM SERVER  (POBIERZ Z SERWERA)
Pozwala, pobraćł obraz na dysk twardy komputera. Gdy wybrałeś obraz, wciśnij “Ok”. Otworzy się standardowy 
manager plików Windows.

Pod  menu Layou  t (Rozmieszczenie)  :      

• START
Pozwala przetestować  rozmieszczenie. Gdy naciśniesz ten przycisk edytor przekształca się w przeglądarkę. 
Możesz mieć przegląd warstwy z rzeczywistymi danymi pochodzącymi z instrumentów, które wybrałeś.
• STOP
Ta funkcja przerywa funkcję "Start"  opisaną powyżej.

Podmenu   Windo  w   (Okno)  :      

• WINDOW NAME (NAZWA OKNA)
Pozwala wybrać spośród  dostępnych warstw. 

3.5.4.2 LAYOUT VIEW (WIDOK ROZMIESZCZENIA)

Za pomocą tej funkcji  użytkownik może użyć rozmieszczenia poprzednio przygotowanego przez "Layout 
Editor”.  Uwaga!  końcowy  użytkownik  może  oddziaływać  wzajemnie  z  rzeczywistą  aplikacją  po  użyciu 
funkcji “Global command” (zobacz powyżej punkt P).
Oczywiście Java Virtual   Machine jest  potrzebna. Twoja  przeglądarka  pomoże ci  podczas procedury 
pobierania. Prawdopodobnie obraz, który załadowałeś nie będzie zmieniać się często, gdy wszystko jest w 
cache  przeglądarki  następnym  razem  czas   ładowania  będzie   szybszy.  Zgodnie  z  tą  funkcją  należy 
sprawdzić czy twoje ustawienia przeglądarki wspierają cache. Możesz zrobić to poprzez kliknięcie w menu 
“Tools” , następnie “Internet Options” ogólny TAB. 
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3.5.5 FUNKCJA KOMENDY GLOBALNEJ

IPozwala umieścić w warstwie przycisk komendy i użyć do wysłania komendy do poszczególnego instrument u 
albo szeregu z nich. Nie opisujemy tutaj ponownie wszystkich funkcji, które  też są dostępne w rozmieszczeniu. 

3.5.5.1 GLOBAL EDIT (EDYCJA GLOBALNA)
W stronie głównej, przejdź do Devices i wybierz “Global 
Edit”. Przejdź do "Insert Menu" i wybierz Global Command”:

 Tutaj wybierz właściwą kategorię. Gdy 
dokonasz system załaduje nowe okno.

Pokaże się okno podsumowujące:
Możesz zaznaczyć / anulować ręcznie albo możesz 
użyć Select/Deselect All. Następnie wciśnij “Continue”

Poprzez naciśnięcie “Continu e” system sprawdza aby pokazać tylko kompatybilne rozkaz y dla 
instrumentów, które wybrałeś..
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  Wybierz komendę, którą chcesz wysłać zaznaczając ją, 
  następnie nadaj właściwe znaczenie używając czystego
  pola.

BG: przycisk koloru tła
TXT: przycisku kolor tekstu 
SZ: przycisk rozmiaru czcionki 
Dim: wielkość przycisku
Code: aznacz jeśli potrzebujesz komendy chronionej

  hasłem

Oto kilka przykładów rozmiaru przycisku. Wszystkie przechwycenia zawartości ekranu monitora są 
wykonane przy 1280 x 1024 pikseli, standardowej rozdzielczości dla LCD 17
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Gdy przycisk jest chroniony hasłem, za każdym razem, gdy ktoś naciśnie go, to okno ukaże się:

Jeżeli wstawisz niewłaściwy kod, pole zresetuje się. Możesz kontynuować wstawianie kodu, aż naciśniesz  “Exit”.

• GRID (SIATKA)
Pomaga wyrównać wszystkie obiekty, które chcesz umieścić w warstwie. Poprzez wybieranie  tej opcji możesz też 
wybrać kolor siatki..

3.5.5.1.1 KOMENDY WYSYŁANE WEJŚCIEM CYFROWYM
Można wysłać zestaw komend do określonego zakresu kont rolera. Użytkownik musi ustawić “polaryzację” 
kontaktu. Można to osiągnąć za pomocą “Close  contact setup” (Ustawienie bliskeigo kontaktu)..

Stan kontaktu może być włączony albo wyłączony.
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Użyj filtru urządzenia aby dodać kontrolery do funkcji wysyłania komend wejściem cyfrowym

Wybierz, którą komendę chcesz wysłać..

3.5.5.2 GLOBAL COMMANDS (KOMENDY GLOBALNE)

Ta funkcja pozwala użytkownikowi załadować okno zawierające wszystkie globalne komendy poprzednio 
zdefiniowane w “Global Edit". Na głównej stronie idź pod menu "Device" i wybierz “Global Commands”..
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3.6  MENU DATA (DANE) 

Możesz uzyskać dostęp do informacji o danych z menu rozwijanego w dół “Data" (Dane) -> “Graphs” (Wykresy).

Wykresy to plik zawierający cały zapis danych instrumentu, odstęp czasu używany dla tych nagrań jest 
zdefiniowany w kategorii "Recording interval”(odstęp zapisu). To  archiwum rozszerza się stopniowo zależnie od 
liczby instrumentów i może  stać się  bardzo duże, zajmując pamięć dostępną zawartą w serwerze.

3.6.1 WYŚWIETL  WYKRESY
Za  pomocą  menu  "Data"(“Dane”)  możesz  uzyskać  dostęp  do  sekcji  Wykresów,  wtedy  wybierz  potrzebny 
kontroler z list filtrów typologii Urządzenia. Po wybraniu kontrolera, ekran pokaże wszystkie dostępne  dane, w 
które instrument jest zaopatrzony.

Pierwsza informacja o archiwum pokazuje w  “Available Interval” (“Dostępnym Odstępie”) pierwszą i ostatnią datę, 
podczas gdy “Select Interval” (“Wybierz Odstęp”) zawiera czas, który możesz wybrać do pokazania. W razie 
konieczności, zmodyfikuj czas (Select Interval) wybranego odstępu.
Im dłuższy odstęp czasu do pokazania (wyświetlenia), tym dłuższy czas ładowania potrzebny do pokazania wykresu 
danych.
Do pierwszej analizy wybierz niezbyt duży okres czasu, ale skoncentrowany na celu twojego zainteresowania,  
zapewni to wyższą precyzję wykresu. Możesz też działać na parametrach "Gęstości Wykresu" (“Graph Density”),  
aby zdecydować czy potrzebujesz próbek wszystkich danych. Ta właściwość jest bardzo użyteczna jeżeli jesteś 
połączony przez modem o wolnej prędkości.

Masz do dyspozycji dużo rzędów:  Analog Input - Setpoint - Digital Input - Output Status - Devices Status - 
Alarm.(Wejście Analogowe – Wartość ustawiona – Wejście Cyfrowe – Stan Wyjścia – Stan Urządzeń - Alarm.) Liczba 
rzędów zależy od rodzaju kontrolera. Dla każdego z nich możesz narysować wykresy o dowolnej ilości wartości. 
Jedyne ograniczenie to 3 analogowe wartości i 2 cyfrowe.

Możliwe jest wybranie  koloru linii, która będzie przedstawiona w każdym przypadku.
Możliwe jest również pogrupowanie wejść analogowych w  pojedyncze wy kresy, lub wyświetlenie oddzielne. Na 
przykład jeżeli chcesz wyświetlić wszystkie dane używając tylko jednego  wykresu, wybierz dla każdej wartości AG1 z 
menu rozwijanego w dół, następnie w "etykietach Wykresu"(“Graph labels”) napisz słowa przypominające znac zenie 
wykresu. Jeżeli chcesz wyświetlić wartości w innych wykresach, musisz wybrać AG1 dla pierwszych wartości, AG2 dla 
drugiej i AG3 dla trzeciej.
Pamiętaj, że każdy wykres może być przemianowany przez użytkownika za pomocą odpowiedniej  nazwy 
umieszczonej w odpowiadającej  mu "Etykiecie Wykresu" umieszczonej na dole strony.
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Przed kliknięciem komendy “View” (“Widok”) można zdefiniować zagęszczenie wykresu by zdecydować o 
rozdzielczości linii i nagrań. Wybierz ramkę "Zgęszczenie Wykresu“.
Im wyższa wartość tego parametru, tym lepsza będzie rozdzielczość wykresu, lecz czas pobierający dłuższy niż 
XWEB 500.

Teraz kliknij na "View (“Widok”)  by rozpocząć proces transferowania danych z XWEB 500 do komputera.
Wyświetlona struktura jest oparta o Java Applet i Java Virtual Machine,program zainstalowany w 
Zdalnymomputerze,  kttóry oblicza dane przychodzące z XWEB 500. 
Zależnie od  zainstalowanej wersji Virtual  Machine wiadomość   by zaakceptować warunki użytkowania pojawi  
się podczas operacji.
Dixell S.p.a..  gwarantuje, iż oprogramowanie nie posiada wirusów i prośba może być akceptowana..

Przeciwne sygnały pokazują stan danych, które pobierasz

Na końcu zobaczysz wykres..

• Procedury zoom in/out (przybliżenie/oddalenie)
Przed wykonaniem zoomu (przybliżenia) konieczne jest, jeżeli jest wyświetlony więcej niż jeden wykres, 
żeby wybrać potrzebny wykres.
Kliknij, lewym przyciskiem myszy, górną belkę informacji wykresu. By przybliżyć musisz trzymać 
przyciśnięty lewy przycisk myszy.
Aby oddalić musisz trzymać przyciśnięty prawy przycisk myszy.
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• Przybliżanie obszaru
Aby wzmocnić część wyświetlonego wykresu, kliknij i przytrzymaj naciśnięty lewy przycisk myszy na 
hipotetycznym lewym górnym rogu obszaru żeby przybliżyć.
Następnie przeciągnij mysz na dół do prawego dolnego rogu, by zakończyć przybliżanie okna. Jeżeli 
wybrany obszar nie ma właściwego rozmiaru kliknij poza obszarem przerwać przybliżenie, następnie 
powtórz operację by wybrać obszar do przybliżenia.
W przeciwnym wypadku, jeżeli klikniesz jeden raz lewym przyciskiem wewnątrz wybranego obszaru, 
natychmiast ten obszar będzie przybliżony do granic wykresu.

• Powrót do oryginalnego rozmiaru
Aby zmieniać wielkość wykresu do oryginalnego rozmiaru wybierz z menu “Scale” (Podziałka) opcję 
“Reset Size” (“Zresetuj Rozmiar”).

• Ręczna skala
Gdy wykres jest wyświetlany po raz pierwszy za pomocą funkcji "auto scale" (skala automatyczna) 
zdefiniowanej przez najwyższy i najniższy punkt szczytowy, wybierany jest cały czas odstępowy.
Zdefiniuj osobistą skalę widoku wykresu, wybierz z menu “Scale” pozycję “Manual Size”.
Następne okna pokażą granice skali X i Y, które użytkownik może dostosować do swoich wymagań.

• Synchronizacja wykre
Gdy informacje instrumentu są  wyświetlone na 2  lub  więcej  wykresach, wszystkie   poziome  osie 
czasowe są zsynchronizowane ze sobą.
Poprzez  przybliżenie  tylko  jednego z wykresów, inne  nie są  zsynchronizowane  z nową podstawą 
czasu. Aby utrzymać wszystkie wykresy zsynchronizowane możesz użyć funkcji “Sync” z menu 
"Tools"(Narzędzia). Wybierz ją dla każdego wykresu, który musi być włączony do  funkcji synchronizacji, a 
następnie przybliż jeden z nich. Możesz zauważyć, że wszystkie osie czasowe są teraz synchronizowane.

• Informacja o wykresie
Obszar informacji o wykresie jest natychmiast wyświetlony wraz z wykresem.
W razie konieczności przenieś albo przeciągnij go tam, gdzie nie jest pokryta część obszaru, która cię
interesuje. Aby zamknąć okno informacji kliknij na znajdujący się na nim przyci sk z krzyżykiem.
Aby ukazało się ponownie wybierz “Legenda” z menu “Tools” (Narzędzia).

• Save a graph format
Ta funkcja służy do zapisywania danych wy świetlanego wykresu na dysku twardym komputer a-klienta
podłączonego do XWEB 500.
Aby zacząć działanie wybierz “Save” (Zapisz) z menu “Tools” (Narzędzia).
Później możesz przejść do używania typowej metody zapisywania systemu operacyjnego  Windows, 
pamiętaj żeby przydziel ić właściwą nazwę i pochodzenie danych. Na lewej dolnej stronie okna możesz 
zdecydować, który format danych zapisać: tekst (TXT) albo html.

• Załaduj wykres
Wybierz tę opcję aby załadować pop rzednio zapisany wykres.

• Drukuj wykres
Aby wydrukować  wykres  na drukarce komputera-k l ienta  a lbo na innej  drukarce s iec iowej ,  
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wybierz  “Pr int ”  (Drukuj) z “Tools” (Narzędzia), postępuj zgodnie z typową strukturą Windows.

3.6.2 EXPORT DANYCH – POJEDYNCZE URZĄDZENIE

Możliwe jest eksportowanie danych w formacie TXT albo w HTML. Użytkownik musi wybrać  
“Save on disk”  (“Zapisz na dysku”) w  Menu “Action” (Działanie). Standardowe okno dla wykresu jest 
wyświetlone. Wszystkie potrzebne wartości są sprawdzone, wybierz format, za pomocą którego chcesz 
eksportować (czerwony prostokątny obszar w następnym obrazie)  i naciśnij przycisk "Save" (Zapisz).

3.6.3 EXPORT DANYCH – KILKA URZĄDZEŃ

OSTRZEŻENIE:   Ta funkcja nie jest dostępna przez połączenie modemowe.
Aby eksportować wielokrotne dane idź do menu “Data” (Dane), następnie “Main Eksport” (Główny 
Eksport).  Wybierz typologię, którą chcesz eksportować, ukaże się następujące okno.
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Funkcja klonowania pozwala na zastosowanie tych sa mych wybranych war tości do wszystkich 
kompatybilnych kontrolerów. Eksportowany plik to Microsoft Excel z następującym ograniczeniem:n:

• Maksymalna liczba wierszy = 65536

Procedura pobierze oprogramowanie Javy do komputera-klienta, jeżeli połączenie jest przez modem, 
może to zająć kilka minut. Na koniec pokaże się następujące okno:

Format nazwy pliku jest następujący :
export_system description_start date_ending date.xls
Poprzez naciśnięcie "Save' (“Zapisz” ) oprogramowanie Java rozpoczyna transfer plików.  Ta 
procedura może zająć dużo czasu, zależy to od łącznej ilości przesyłanych danych.
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3.6.4 USUWANIE DANYCH
Aby usunąć niepotrzebn e dane, idź do “data” -> “Graphs”. Z menu "Actions" rozwijanego  w dół  wybierz
“Cancel device data”. Uwaga! manewr ten usunie wszystkie dane zarejestrowane z kontrolerów.

3.6.5 WYŚWIETLANIE WYKRESÓW W KOMPUTERZE LOKALNYM

Możesz również wyświetlić wykresy bez połączenia ze zdaln ym XWEB 500. Po pierwsze musisz zapisać
lokalnie wykres (y ) (zobacz rozdział §3.6.1Wyświetlanie sekcji wykresów “Save a graph" ("Zapisz format 
wykresu"). Jeżeli po raz pierwszy chcesz wyświetlić lokalnie wykres, musisz zainstalować specjalne 
oprogramowanie. Włóż XWEB 500 cd rom i idź do sekcji “Utilities” ("Użytki"). Zainstaluj "Graph viewer" 
("Przeglądarkę Wykresu"). Najpierw potwierdź ścieżkę ustawień i naciśnij “Start”.

Na końcu procedury ukaże się to okno:

Począwszy od teraz, możesz znaleźć program “Dixell`s graphs viewer" w menu "Start"  komputera::
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Gdy po raz pierwszy uruchamiasz, zależnie od ustawień bezpieczeństwa komputera, musisz pozwolić
włączyć się oprogramowaniu.

Możesz zrobić to poprzez klikanie prawym przyciskiem myszy w nagłówku okna i wybierz "Allow
Blocked Content…”("Zezwól na zablokowana treść")
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Odpowiedz “Tak” („Yes”) w następującym oknie:

Na koniec otworzy się to okno :
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Naciskając “Open a graph” ("Otwórz wykres"),  najpierw musisz potwierdzić start Java Virtual Machine, 
następnie możesz poszukać w komputerze  pliku wykresu.

Użyj następującego okna aby załadować uprzednio zapisany wykres.
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3.7  MENU ALARMU

3.7.1 ALARMY HISTORYCZNE

Ta  funkcja pokazuje wszystkie zdarzenia  alarmu wykryte z systemu XWEB  500. Możliwe jest ustawienie filtra 
przeszukiwania..

• Widok alarmu i filtry
Aby otworzyć widok alarmu,  kliknij na menu “Alarm” -> “Historical” ("Historyczny").
Strona Urządzenia Alarmu jest podzielona na  3 główne sekcje: Actions (Działania), Device filter (filtr
Urządzenia) i  Alarm filter (filtr Alarmu).

The “Alarm Filter” (filtr Alarmu) definiuje, który poziom alarmu i który rodzaj alarmu przeszukać.
The “Device Filter” (filtr Urządzenia) definiuje typologię i nazwę instrumentu do przeszukania.
The “Action” (Działania) pozwala, żeby  użytkownik zdecydował jakie działanie zacząć: Zapisz na dysku 
w formacie html, oglądaj w aktualnym oknie albo wydrukuj alarm..
System automatycznie ładuje cały alarm. Użytkownik może przefiltrować, ten który chce obejrzeć 
używając “Actual”(Aktualny) albo "Last" (Ostatni) i włącza liczbę dni do pokazania. Opis alarmu jest wyświetlony 
w formacie tabelarycznym.at.

Uważaj na położenie (pozycję) alarmu::

Active (To column): Alarm jest nadal aktywny
Auto (ending column): Alarm zatrzymał się automatycznie. Ozna cza to, że zdarzenie alarmu jest 
                                                  już zakończone.
Stop Acq. (ending column):   Ktoś zatrzymał czynność zapisywania
Restart (ending column): System był zresetowany przez kogoś/coś

• Faktyczny widok urządzenia zawartego na liście alarmu
Użytkownik  może być zainteresowany posiadaniem większej ilości i bardziej kompleksowych informacji 
o  faktycznej  sytuacji   instrumentu z aktywnym alarmem, który jest zawarty na liście alarmu.
Dlatego jeżeli klikniesz na opis instrumentu ,  XWEB 500 załaduje stronę pokazującą całą informację o  
kontrolerze.

• Wydrukuj listę alarmów
Wybierz "Print" (“Drukuj”) z menu "Action” umieszczonego  w lewym rogu strony  alarmu  pod  logo 
Dixell.
Użyj struktury systemu operacyjnego swojego komputera- klienta aby wybrać i skonfigurować drukarkę, 
następnie kontynuuj drukowanie..
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3.8  POZWOLENIA

Możesz uzyskać dostęp do "Users" ("Użytkowników”) z menu "Configuration" ("Konfiguracja").  Ta 
sekcja jest jedną z najważniejszych by zachować poprawne  działanie jednostki. Możesz zainstalować 
inne konto użytkownika i udzielić pozwolenia by działały wzajemnie  z   XWEB  500.  Pozwolenia  to   
potężne narzędzie potrzebne aby uniknąć  przypadkowego uszkodzenia systemu  i luk w bezpieczeństwie..

Sugerujemy aby stworzyć użytkownika tylko do odczytu i innego ze zdolnością zmiany zachowania 
systemu. Trzecim użytkownikiem musi być administrator, który powinien działać w westiach krytycznego 
zachowania systemu, takich jak ustawienia menu alarmu albo dodanie/usunięcie urządzeń, etc. Aby zmienić 
istniejącego użytkownika, musisz jedynie wpisać poprawną nazwę i hasło (poprzez 
klikanie wewnątrz ramki), następnie wciśnij przycisk “Modify” ("Zmień"). Konfiguracja domyślna 
składa się z jednego Administratora.

Aby pozwolić użytkownikowi współdz iałać z jednostką,  wyznacz mu właściwe prawa. Aby zrobić to 
zaznacz / anuluj właściwe pozwolenie. Przy końcu procedu ry, musisz potwierdzić zmiany poprzez 
kliknięcie na przycisk “Apply” ("Zastosuj").
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3.8.1 ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI
Możesz współdziałać z  użytkownikiem w 3 różnych formach:
•       Pozwolenie na konfigurowanie.
• Blokowanie użytkownika (Zaznacz pole wyboru  w prawym górnym rogu).
• Zmodyfikuj konto i hasło

3.9  SEKCJA NARZĘDZI

XWEB 500 XWEB 500 ma pełny komplet użytecznych narzędzi by pomóc użytkownikowi w zarządzaniu w 
najlepszy sposób zarówno jednostką kontrolującą jak i kont rolerami połączonymi w RS 485.  Kliknij na menu 
“Tools” ("Narzędzia"),  aby zacząć użytkowanie

3.9.1 DATA LOG STATUS (STAN LOGU DANYCH)

Jedno z najważniejszych narzędzi to DATA LOG STATUS. Podaje ono ważne informacje dotyczące  
ilości dostępnej pamięci  arezerwowanej do przechowywania wartości danych. Wartość “Log” wraz 
z procentem to ilość używanej pamięci w chwili obecnej. XWEB 500 podają przewidywane 
wyrażone w dniach/godzinach dotyczące czasu trwania przechowywanych danych, rozpoczynając od 
ostatniej zarejestrowanej wartości. Archiwum jest w formacie FIFO, więc pierwsze dane (najstarsze ) są 
też pierwszy do przepisania. By powiększyć ten czas  rejestrowania  możesz zdecydować, które wartości 
będziesz musiał przechowywać. By to zrobić kliknij na “Configuration” (Konfiguracja) -> "Devices“ 
(Urządzenia) menu rozwijanego w dół i wybierz kontrolera. Na tym etapie anuluj całą wartość, którą chcesz 
zarejestrować. W następującym przykładzie DI “Defrost Start” (zacznij rozmrażanie) jest pokazany ale nie 
zapisany.

3.9.2 TEST RS 485 

Można przeprowadzić test na linii komunikacji szeregowrj RS 485. Kliknij na “RS 485”. Ukaże się następujące  
okno::

Przez kliknięcie na  Test" XWEB  500 rozpoczyna się wysyłanie pakietu danych  do wybranego  
kontrolera.  Zależnie od  liczby odesłanego pakietu  procent  jest  pokazany w 3 różnych kolorach: 
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czerwony  (złe  połączenie ), żółty (przeciętne  połączenie) i zielony  (dobre połączenie). Narzędzie to jest 
przydatne przy odkryciu problemów  w instalacji przewodowej RS  485.

3.9.3 SERVER STATUS (STAN SERWERA)

Kliknij na “Tools” (Narzędzia) "Server Status" (Stan Serwera). To okno podaje ważną informację o stanie
XWEB 500. Jeżeli jest kilka błędów,  będą one pokazane w tej sekcji. Użytkownik może uzyskać dostęp 
do tego okna również od strony głównej. Etykieta “Server Status" pokazuje stan bieżący. Jeżeli wystąpi 
błąd mała ukaże się mała ikona. Poprzez kliknięcie nań ukażą się okna raportu 

Serwer bez błędów Server z błędami

3.9.4 MESSAGE STATUS (STAN WIADOMOŚCI)

Kliknij na “Tools” (Narzędzia) -> “Message status”  (Stan Wiadomości). Te okna pokazują oczekujące 
wiadomości, które muszą być wysłane przez XWEB 500. Jeżeli serwerowi nie udało się wysłać wiadomości, 
błąd jest wyświetlony..
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3.10 INFORMATION MENU (MENU INFORMACJI)

3.10.1 WERSJA SYSTEMU
W podmenu “ABOUT” podana jest wersja systemu:

W powyższym obrazie, wersja systemu to 1.0.

3.10.2 AKTUALIZACJA SYSTEMU

Jedną z najważniejszych cech XWEB 500 jest możliwość uaktualniania systemu przez  kabel USB albo 
przez połączenie modemowe. Procedura aktualizacyjna może być zarządzana tylko przez administrat ora. 
Ten użytkownik musi kliknąć na menu "Information" (Informacja) -> “Update” (Aktualizacja). Standardowe 
okna przeglądające ukażą się. W ybierz właściwy plik i naciśni j “open”. Ta procedura może zająć 5-10. 
Podczas tego czasu system zatrzymuje funkcje monitorujące.  Dixell S.p.a. dostarczy nowe 
oprogramowanie, gdy będzie dostępne..
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44   BEZPIECZEŃSTWO I DOZWOLONE ZASTOSOWANIEBEZPIECZEŃSTWO I DOZWOLONE ZASTOSOWANIE 
Przeczytaj uważnie co następuje. Twoje bezpieczeństwo może zależeć od respektowania tych prostych 
reguł. Sugerujemy, by zwrócić uwagę na poniższe zdania w celu uniknięcia uszkodzenia jednostki..

• Zapamiętaj by chronić zarówno siebie jak i komputer od wypadków elektrycznych. XWEB 500 
powinno pozostać wyłączone dopóki nie skończysz podłączania wszystkich elektrycznych urządzeń..
• Przed podłączeniem zasilania przecz ytaj Specyfikację Techniczną aby być pewnym co do 
napięcia zasilania, któr e masz zamiar podłączyć
•      Urządzenie powinno być połączone jedynie do typu zasilacza opisanego w instrukcji lub zaznaczonego na    
      urządzeniu. Jeżeli nie jesteś pewien typu zasilacza do miejsca instalacji, poradź się  swojego sprzedawcy    
      albo lokalnej elektrowni.
•      Przewody zasilania powinny być  tak skierowane, aby nie chodzono po nich lub nie były

przyciśnięte, zwróć szczególną uwagę na kable przy wtyczkach, dogodne gniazda, i punkt z którego
wychodzą one z urządzenia..

• Urządzenie nie może działać właściwie jeżeli używany jest w nadzwyczaj niskich 
temperaturach. Idealna temperatura otoczenia jest powyżej +5°C (41°F).
• Urządzenie powinno być położone daleko od źródeł ciepła takich jak grzejniki, radiatory, etc.
• Należy chronić urządzenia przed upadkiem i aby rozlane płyny nie wlały się do obudowy przez 
       otwór.
 •       Nie zdejmuj obudowy. Jeżeli wewnętrzne części będą przypadkowo dotknięte, może wystąpić poważny      
       wstrząs elektryczny.
•        Nie używaj lotnych rozpuszczalników takich jak alkohol, rozcieńczalnik do farb, lub benzyna, 
 etc., do czyszczenia obudowy. Użyj czystej suchej tkaniny..
•        Użytkownik nie powinien próbować naprawiać urządzenia poza przypadkami opisanym w 
 instrukcji obsługi. Wszystkie inne naprawy powinny być skierowane do wykwalifikowanego personelu 
 serwisu napraw.
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4.1  SPECYFIKACJE SYSTEMU

Ogólne
Wymiary (typowa obudowa) 230 (w) x 210 (h) x 87 (d) (mm)
Zasilanie 230 VAC 50~60Hz. 
Zużycie energii 20 W 

Bezpieczeństwo środowiska naturalnego
Zakres temperatur Powyżej +0°C – 60°C (32°F – 104°F)
Wilgotność pomiędzy 20% and 85%
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55   ZAŁĄCZNIKIZAŁĄCZNIKI 

Załącznik A:        URZĄDZENIA – ZAAWANSOWANE

Załącznik B: SŁOWNIK POJĘĆ

Załącznik C: WSPIERANE INSTRUMENTY 

Załącznik D: AKCESORIA
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ZZałącznikałącznik  A:A:  URZĄDZENIA - ZAAWANSOWANEURZĄDZENIA - ZAAWANSOWANE

W tej sekcji opisujemy jak możesz przystosować Twoje urządzenie bez względu na jego fabryczne
ustawienia.   Wskażemy tylko główne sekcje,  bez opisywania  każdego pola.  Proszę zauważyć, że strona jest 
podzielona na wiele rzędów. Każdy z nich przystosowuje poszczególne funkcje urządzenia. Aby uzyskać dostęp 
do tej sekcji proszę zatrzymaj dane odczytu/zapisu,  następnie idź do “Configuration” (Konfiguracja) ->“Devices” 
(Urządzenia)  menu rozwijanego  w dół.  Tutaj  z za pomocą "Actions" rozwiń w dół menu, wybierz "Advanced" 
(Zaawansowane),  następnie  za  pomocą “Devices"  (Urządzenia)  wybierz  właściwy  kontroler.  Sekcja  "Analog 
Input"  (Wejście  Analogowe)  pokazuje  całe  wejście  analogowe,  które  może  być  użyte  przez  urządzenie.  Te 
wartości  mogą być pokazane w systemie dziesiętnym albo w liczbie całkowitej,  oczywiście musisz wybrać tę 
samą jednostkę  miary  zarówno  dla  XWEB jak  i  instrumentu.  Przyrostek  “-l”  oznacza,  że  chcesz  wyświetlić 
liczbę całościową,  wartość  domyślna jest  dziesiętna.  To samo odnosi  się do stopni  Celsjusza i  Fahrenheita. 
Przyrostek “-”F  oznacza stopnie Fahrenheita. 
Ostrzeżenie: konfiguracja liczby całkowitej/dziesiętna albo °C/°F muszą być wybrane według 
rzeczywistego ustawienia  instrumentów. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na rząd “Digital Input” (Wejście Cyfrowe). Wartości, które znajdujesz 
tutaj mają fabryczne ustawienia, więc jeżeli zrobiłeś modyfikacje  do instalacji urządzenia,   musisz 
zastosować  te same  modyfikacje  w  wyżej wymienionym menu. Jest to bardzo ważne, ponieważ 
wszystkie wartości przechowywane wewnątrz sekcji urządzeń  XWEB 500 muszą być takie same jak te 
przechowywane  wewnątrz instrumentu  EEPROM.   Wspólny  błąd,  na przykład, może zmodyfikować 
“Generic Alarm” (Alarm Ogólny) do innych wartości wewnątrz instrumentu, aniżeli pozostawić  wartość 
zaznaczoną w Advanced Section (Sekcji Zaawansowanej). XWEB 500 wywoła alarm za każdym razem, 
gdy przełącznik zmieni stan, nawet jeżeli to nie jest ogólny alarm.

Sekcja “Device Status (Stanu Urządzenia) pozwala, żebyś  przystosował instrumenty, oczywiście te 
same wartości muszą być umieszczone zarówno na XWEB 500 i instrumentach.

Rząd “Commands" (Komendy) jest bardzo ważny. Musisz zaznaczyć te same wartości, które 
były zaznaczone przedtem w innej sekcji. Żeby dać możliwość wysyłania rozkazów do instrumentów przez 
XWEB 500. Jest to konieczne, ponieważ jeżeli np. zmienióny jest “Generic Alarm” (Alarm Ogólny) na 
“Auxiliary”(Dodatkowy) w sekcji  "Digital Resources" (Cyfrowe Zasoby), musisz   zaznaczyć  “Aux  ON” i  “Aux 
OFF”  w  sekcji “Commands”  sekcji aby móc skręcić włączyć/wyłączyć wyjście za pomocą XWEB 500. 
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Oczywiście musisz zrobić ten rodzaj zmian za każdym razem zrobiłeś kilka modyfikacji w kontrolerach.

92/102 10/01/2006 - 1592010900



XWEB 500 – rel.1.2 –

ZałącznikZałącznik  B:B:  SŁOWNIK POJĘĆSŁOWNIK POJĘĆ

C
Cable – (Kabel) Środek transmisji drutu miedzianego albo włókno światłowodowe  w osłonie ochronnej .
Client/Server - Klient/Serwer - System łączności sieciowej, w którym jeden lub więcej plików serwerów 
(Serwer) dostarcza usługi; takie jak zarządzanie siecią, aplikacja i scentralizowana pamięć danych dla stacji 
roboczych (Klienty).
CSMA/CD - Carrier Sense Multiple Access Collision Detection - to metoda dostępu do sieci, w której urządzenia, 
które są gotowe by przekazać dane, najpierw sprawdzają kanał pod względem nośnika. Jeżeli żaden nośnik nie 
jest wyczuwany, urządzenie może transmitować. Jeżeli dwa urządzenia transmitują w tym samym czasie, ma 
miejsce kolizja i każdy z komputerów wycofuje się i odczekuje pewien czas przed ponowną próbą retransmisji. To 
jest metoda dostępu używana przez ethernet.
Coaxial Cable - Kabel koncentryczny -  Kabel składający się z pojedync zego przewodnika miedzianego w środku 
otoczonego warstwą z plastiku dla izolacji i splecionego zewnęt rznym ekranem ze splecionego metalu.
Concentrator - Koncentrator - Urządzenie zabezpiecza centralne punkty połączenia od stacji roboczych, 
serwerów i peryferii. Większość koncentratorów zawiera zdolność wzmocnienia odbieranego sygnału 
elektrycznego.

E
E-mail - Elektroniczna wiadomość wy syłana z komputera  centralnego do zdalnego komputera.
End User - Użytkownik Końcowy - Odnosi się do ludzi wykonujących aplikacje na stacji roboczej.

F
File Server - Serwer Plików - Komputer połączony do sieci, która zawiera podstawowe pliki/aplikacje i dzieli je
stosownie do żądania z innymi komputerami w sieci. Jeżeli serwer plików jest przeznaczony tylko do tego celu, to 
jest połączony do sieci klient/serwer. Przykładem sieci klient/serwer jest Novell Netware. Wszystkie komputery 
połączone do sieci z równorzędnymi stacjami mogą być serwerami plików. Dwa przykłady równorzędnych sieci to 
LANtastic i Windows dla Grup Roboczych.

I
ISP (Internet Service Provider) - (dostawca usług internetowych) - Firma, która dostarcza dostęp do Internetu

M
Modem (Modulator/Demodulator) - Urządzenia, które przetwarzają cyfrowe i analogowe sygnały. Modemy 
pozwalają, żeby dane komputera (cyfrowe) były transmitowane przez tradycyjne linie telefoniczne (analogowe).

P
PCMCIA - Gniazdo rozszerzeń znajduje się w wielu laptopach.
Point-to-Point - Bezpośrednie połączenie między dwoma obiektami w sieci.
Ports - Punkty połączenia dla kabla..
Protocol - formalny opis zestawu reguł i konwencji  które określają jak urządzenia w sieci wymieniają informację.

R
RAM (Random Access Memory) - Pamięć robocza komputera, gdzie dane i programy są tymczasowo 
przechowywane. RAM tylko utrzymuje informację, gdy komputer  jest włączony.
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S
Speed of Data Transfer - Szybkość Transmisji Danych - Tempo, w którym informacja podróżuje przez 
sieć, zazwyczaj mierzone w megabitach na sekundę.

W
Workstation - Stacja robocza - Komputer połączony do sieci, w której użytkownicy pracują z 
oprogramowaniem przechowywanym w sieci.
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ZałącznikZałącznik  C:C:  WSPIERANEWSPIERANE  IINNSTST  RRUUMMEENNTTYY
TA WERSJA XWEB 500 WSPIERA NASTĘPUJĄCE INSTRUMENTY Z RODZINY DIXELL.
PROSIMY SPRAWDZIĆ  NUMER  WERSJI  URZĄDZENIA.  MOŻNA ZWERYFIKOWAĆ JĄ  Z PARAMETREM 
'REL'  LUB  PRZECZYTAĆ  NA  TYLNEJ  NALEPCE  INSTRUMENTÓW.  INNE  WERSJE  BĘDĄ  WYDANE 
WKRÓTCE..

MODEL         REL.
IC110C 1.05
IC111C 1.05
IC111C 1.09
IC120C 1.05
IC120L 1.08
IC121C 1.05
IC121C 1.07
IC121C 1.09
IC121C 2.01
IC121C 2.05
IC121L 2.00
IC260L 0.03
IC261L 0.03
IC281L 0.03
TSTAT5  ### 
WM14  ### 
WM22  ### 
XA100C 1.00
XA100C 1.02
XC1008D 1.00
XC1008D 1.01
XC1011D 1.00
XC1011D 1.01
XC1015D 1.00
XC1015D 1.01
XC420C 2.00
XC420C 2.01
XC420D 2.00
XC420D 2.01
XC440C 2.00
XC440C 2.01
XC440D 2.00
XC440D 2.01
XC460D 2.00
XC460D 2.01
XC640C 2.00
XC642C 2.00
XC642C 2.01
XC650C 2.00
XC650C 2.01
XC706M 1.04
XC706M 7.08
XC807M 1.03
XC807M 1.04
XC807M 7.08
XC811M 1.03

XC811M 1.04
XC811M 7.08
XC907M 1.04
XC907M 7.08
XC911M 1.03
XC911M 1.04
XC911M 7.08
XEV11D 0.02
XEV11D 0.03
XEV12D 0.02
XEV12D 0.03
XH240K 1.00
XH240K 1.02
XH240L 1.00
XH240L 1.02
XH240V 1.00
XH240V 1.02
XH260L 1.00
XH260L 1.02
XH260V 1.00
XH260V 1.02
XH340L 1.00
XH340L 1.02
XH340V 1.00
XH360L 1.00
XH360L 1.02
XH360L 1.09
XH360L 2.00
XH360L 2.03
XH360V 1.00
XH360V 1.02
XH360V 1.09
XH360V 2.00
XH360V 2.03
XH460L 1.00
XH460L 1.02
XJA50D 1.04
XJA50D 1.06
XJP30D 1.04
XJP30D 1.06
XJP40D 2.00
XJP60D 1.04
XJP60D 1.06
XJR40D 1.00
XLH260 1.04
XLH360 1.04
XLR130 4.05
XLR170 4.05
XLR460 1.01

XM420K 0.07
XM440K 0.02
XM460K 0.02
XM460K 0.03
XM463KXEV 5.15
XM463K 0.02
XM463K 0.03
XM464K 0.07
XM466KXEV 3.075
XM466K 0.09
XM466K 1.02
XM470K 0.02
XM470K 0.03
XMI90 1.01
XR10CX 1.00
XR110C 2.00
XR120C 2.00
XR120D 2.00
XR130C 2.00
XR130C 3.06
XR130D 2.00
XR140C 2.00
XR140D 2.00
XR150C 2.00
XR160C 2.00
XR160C 2.01
XR160C 5.03
XR160D 2.00
XR164C 2.00
XR170C 2.00
XR170C 2.01
XR170C 5.03
XR170D 2.00
XR172C 2.00
XR20CX 1.00
XR30CX 1.00
XR40CX 1.00
XR420C 1.00
XR44CX 1.00
XR460C 1.00
XR50CX 1.00
XR530C 2.00
XR530D 2.00
XR563D 2.00
XR563D 2.01
XR570C 2.00
XR570C 2.01
XR570C 3.06
XR570DXEV 5.123
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XR570D 2.00
XR570D 2.01
XR572C 2.00
XR60CX 1.00
XR64CX 1.00
XR70CX 1.00
XR72CX 1.00
XR745C 1.00
XR775C 1.00
XT110C 1.00
XT110C 1.02
XT110D 1.02
XT111C 1.00
XT111C 1.02
XT111D 1.02
XT120C 1.00
XT120C 1.02
XT120D 1.02
XT121C 1.00
XT121C 1.02
XT121D 1.02
XT130C 1.00
XT130C 1.02
XT130D 1.02
XT131C 1.00
XT131C 1.02
XT131D 1.02
XT141C 1.00
XT141C 1.02
XT141D 1.02
XT150C 1.02
XT151D 1.02
XT160D 1.02
XT210C 1.00
XT210C 1.02
XT211C 1.00
XT211C 1.02
XT220C 1.00
XT220C 1.02
XT221C 1.00
XT221C 1.02
XW220K 1.05
XW220L 1.05
XW230K 1.05
XW230L 1.05
XW240K 1.05
XW260K 1.05
XW260K 2.04
XW260K 5.00
XW260K 5.09
XW260K 5.09
XW260K 6.03
XW260L 1.05
XW260L 6.07
XW263L 1.05
XW26 4K 1.05

XW264L 1.05
XW265K 4.04
XW270K 1.05
XW270K 5.00
XW270K 6.03
XW270K 6.07
XW270L 1.05
XW271K 1.01
XW271K 1.05
XW271L 1.05
XW271L 6.07
XW272K 1.05
XW420L 1.00
XW420V 1.00
XW460L 1.00
XW460V 1.00
XW563L 1.05
XW570K 1.05
XW570L 1.05
XW720L 1.00
XW760L 1.00
XW760V 1.00
XW774L 1.06
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TA WERSJA XWEB 500 WSPIERA NASTĘPUJĄCE INSTRUMENTY INNYCH PRODUCENTÓW NIŻ DIXELL.

NAZWA
PRODUCENTA

WERSJA
(gdzie stosuje się)

RODZAJ 
INSTRUMENTU

KOD 
INSTRUMENTU 

Carlo Gavazzi

Carlo Gavazzi

###

###

Power Analyzer
  (Analizator zasilania)

WM22-DIN-AV5

Power Analyzer
  (Analizator zasilania)

WM14-DIN.AV5.3.H.R2.S1.AX
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ZałącznikZałącznik  D:D:  AKCESORIAAKCESORIA

TYP OPIS NAZWA HANDLOWA JAK ZAMÓWIĆ

MODEM
Analogowy modem 
kompatybilny  SERIAL, 
PDA, 56kbps

XWEB MODEM
XWEBMODEM -200 (24Vac)
XWEBMODEM -400 (110Vac)
XWEBMODEM -500 (230Vac)

MODEM GSM Zestaw modemowy GSM TC35-KIT TC35-KIT

KABEL
Kabel Ethernet patch 
kompatybilny z XWEB 
500, 3m

### CAB/WEB/NET

KABEL
Kabel Ethernet patch 
kompatybilny z XWEB 
500,  1m

### CAB/WEB/PC
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NOTATKI

___                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                       __
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