
XWEB EVO
Järelevalve- ja seiresüsteemid



XWEB EVO 

Tõrketeadete haldamine

Tõhus tõrketeadete haldamise süsteem 
tuvastab töötõrke lihtsalt ja annab märku 
tõrketeadete seisundist. Tänu sellele või-
maldab kiire sekkumine taastada raken-
duse optimaalse toimimise.

Toiduainete kvaliteet

Värskete ja külmutatud toiduainete kõrge 
kvaliteedi tagavad pidev andmesalves-
tus, enesekontrollisüsteemi aruanded ja 
õigeaegsed tõrketeated UNI EN 12830 
nõuete kohaselt.

Hea ühenduvus

Maksimaalse ühenduvustaseme tagab 
kohtvõrgu, USB-, RS485-pesade ning 
paljude muude võimalustega võimas 
riistava.

Energiasääst

Energiatarbimise pidev seire ja spetsiaal-
sed algoritmid optimeerivad rakenduse 
kasutegurit, suurendavad energiasäästu 
ja vähendavad kulusid.

Kõrgtasemel integreeritus

Kasutajaliides sobib nüüdisaegsete vee-
bibrauseritega ja nii ei ole vaja paigalda-
da täiendavat tarkvara. Ka XWEB EVO 
ühildub kasutajaliidese ning puutetundli-
ke ekraanide ja tahvelarvutitega.

Keskkonnasäästlik

Meie keskkonnasäästlikud lahendused, 
uuenduslikkus ja tõhusus tagavad, et 
seadmed töötavad keskkonnahoidlikult, 
optimeerides tarbimist, vähendades saas-
tamist, gaaside eraldumist ja jäätmete 
tekkimist.
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think
natural

Tuntud tooteseeria XWEB EVO, mis on välja töötatud jaekaubandus-, kütte-, ventilatsiooni-, kliima- ja jahutusra-

kenduste optimaalseks haldamiseks, on veelgi nüüdisaegsem tänu veebiliidesele, mis tagab lihtsama ja kiirema 

juurdepääsu infole.

Info vahetu ja konkreetne esitamine ekraanil ning unikaalne liides võimaldavad kasutajal saada samaväärse täiusliku 

kasutuskogemuse nii kohapeal (XWEB3000/5000) kui ka kaugkasutamisel arvuti, mobiiltelefoni või tahvelarvuti kaudu.

Veelgi enam, süsteemi kohandatav veebiliides võimaldab ekraanil liikuda ilma täiendava tarkvara paigaldamisvajaduse-

ta. XWEB EVO väljatöötamisel seadsime eesmärgiks saavutada keskkonnasäästlikkus tänu väiksematele energiatar-

bele ja käituskuludele. Lõppkasutaja vajadustele keskendunud lahendustega tagame kvaliteedi, kasutajasõbralikkuse 

ja tõhususe.

Järelevalve- ja seiresüsteemid



JÄRELEVALVE- JA SEIRELAHENDUSED

ETTEVÕTTE HALDUSTARKVARA

Hüpermarketid

Tõrketeadete haldamine 
ja juhtimine

Seire ja 
juhtimine

Tööstuslik seire ja 
juhtimine

Seire, juhtimine, 
energiakasutuse 

optimeerimine ja järelevalve Seire, 

juhtimine, 
energiakasutus 

Tooteseeria XWEB EVO pakub maksimaalset kohaldatavust iga rakenduse jaoks alates tanklast, hüpermarketist ja 

lähipoest kuni restoraniketini.
FOOD QUALITY ENVIRONMENTALLY

FRIENDLY

DEW POINT DEW POINT 2

FOOD QUALITY

DEW POINT

KLIIMASEADMED, VALGUSTUS, LEKKETU-
VASTUS JA ENERGIAKASUTUSE SEIRE

KOMPRESSORISÜSTEEMID JA CO2-LAHENDUSED

KÜLMIKUD JA JAHEKAMBRID

ProAct Connenct+

Tõrketeadete haldamine 

Energiakasutuse seire 

ja sihtaruanded

Seadeväärtuste haldamine 

Objekti töökorraldus 

Toiduainete kvaliteedi aruanded

Järelevalve- ja seirelahendused jaekaubandusrakenduste jaoks

Võimas riistvaraplatvorm, veebitehnoloogia ja spetsiifiliste funktsioonide täielik valik teevad XWEB EVO-st õige valiku 

jaekaubandusrakenduste jaoks.

Tanklad

Lähipoed

Restoranid

Supermarketid

Skaleeritavad lahendused



XWEB300D EVO

Tõrketeadete haldamise ja juhtimise veebiserver

XWEB300D EVO

Tõrketeadete 
haldamise 

CRO

Eriti hästi sobiv 6 või 18 seadmega paigaldiste korral (tanklad, minimarketid, väikesed laod). XWEB300D EVO on 
ideaalne lahendus ettevõttele kaugtoe tagamiseks. Ühendus arvutiga toimub lihtsalt standardse veebibrauseriga, 
info esitatakse veebilehtedena.

digisisend 
(ainult XWEB500D)

kaitse

toiteliitmik

RS485 
liitmik

tõrketeate 1 
väljundrelee 
(ainult XWEB500D)

tõrketeate 2 
väljundrelee 
(ainult XWEB500D)

pesa välise modemi 
ühendamiseks

USB-pesa välise andmekandja 
ühendamiseks

sisemise modemi pesa

RJ45-pesa kohtvõrgu jaoks

süsteemi 
tõrketeate 
relee

välise modemi 
(kui on) liitmik

10DIN-moodul otse seadme trükkplaadile või klambritega seinale paigaldatuna

Temperatuuride salvestamine kuni ühe aasta vältel

Optimeeritud juhtväärtuste visualiseerimine lihtvaate ja ülevaate funktsioonidega

Ühendatud seadmete parameetrite kaugmuutmise võimalus

Andmete automaatne eksportimine USB-mälupulgale

Tõrketeade SMS-i või e-kirjaga



XWEB500D EVO 
ja XWEB500 EVO

Seire ja juhtimise veebiserverSeire ja juhtimise veebiserver

süsteemi tõrketeate relee

tõrketeate 2 
väljundrelee

tõrketeate 1 
väljundrelee

USB-pesa välise andmekandja 
ühendamiseks

RJ45-pesa 
kohtvõrgu jaoks

toitepesa

modemi 
lähtestamisrelee

digisisend RS485 
liitmik

sisemise modemi 
pesa 

välise modemi 
pesa

USB-pesa ühendamiseks 
arvutiga
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Ideaalne lahendus keskmise suurusega paigaldiste jaoks, kus on kuni 36, 50 või 100 seadet, (nt tanklad, super-
marketid, laod). Uuenduslikud ja kasulikud omadused teevad need seadmed sobivaks selliste keskmise suurusega 
rakenduste jaoks, nagu tootmis- ja ladustamiskeskused. Kaks pakutavat formaati võimaldavad valida DIN-liistule, 
paneelile või seinale paigaldatava või hoopis eraldiseisva seadme. Ühendus arvutiga toimub lihtsalt standardse 
veebibrauseriga, info esitatakse veebilehtedena.

10DIN-moodul otse seadme trükkplaadile või klambritega seinale paigaldatuna (XWEB500D EVO)

Temperatuuride salvestamine kuni ühe aasta vältel

Ühendatud seadmete parameetrite kaugmuutmise võimalus

Optimeeritud juhtväärtuste visualiseerimine lihtvaate ja ülevaate funktsioonidega
Tagantvalgustusega LCD-näidik ja klaviatuur võimaldavad kasutada eraldiseisva seadmena (XWEB500 EVO)

Kohandatav veebiliides (kujundus)

Andmete automaatne eksportimine USB-mälupulgale

Jõudluse mõõtur jahutusnõudluse juhtimiseks

Paigaldist on lihtne hallata plaanuriga ja saata käsklusi vastavalt kohandatud kalendrile

Enesekontrolliaruande printimine PDF-vormingus

Tõrketeade SMS-i või e-kirjaga

CRO-mudel kompressorisüsteemi optimeerimiseks



XWEB3000 EVO

Tööstusliku seire ja juhtimise veebiserver

Välja töötatud suuremate paigaldiste jaoks, kus on kuni 494 seadet (nt supermarketid, hüpermarketid, suured laod ja 
logistikakeskused), samuti kaupade toomis- ja ladustamiskeskuste jaoks (kiirtoidukohad, restoranid, toitlustusasu-
tused). XWEB3000 EVO on ideaalne lahendus kliendile täieliku kaugtoe tagamiseks. See võimaldab kasutajal ka ilma 
arvutita juhtida temperatuuri, aruannete printimist ja paljusid muid toiminguid – seadmega tuleb vaid ühendada kuvar, 
klaviatuur ja hiir. Ühendus arvutiga toimub lihtsalt standardse veebibrauseriga, info esitatakse veebilehtedena.

digisisendid

toitepesa
süsteemi 
tõrketeate 
relee

RS485 
liitmikud

väliste modemite 
pesad

RS485-
pesad
kohtvõrgu 
jaoks

hiire ühenduspesa 

sisemise 
modemi pesa

tõrketeate 1 ja 2 
väljundreleed

USB-pesa välise 
andmekandja 
ühendamiseks

klaviatuuri 
ühenduspesa
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Kuvari 
ühenduspesa

Enesekontrolliaruande printimine PDF-vormingus

Tõrketeade SMS-i või e-kirjaga

Paigaldist on lihtne hallata plaanuriga ja saata käsklusi vastavalt kohandatud kalendrile

Jõudluse mõõtur jahutusnõudluse juhtimiseks

Kohandatav veebiliides (kujundus)

Ühendatud seadmete parameetrite kaugmuutmise võimalus

Topelt seadmevõrk suurendab töökindlust ja tööulatust (kuni 2 km)

Optimeeritud juhtväärtuste visualiseerimine lihtvaate ja ülevaate funktsioonidega

Temperatuuride salvestamine kuni ühe aasta vältel

Eraldiseisev või 19“ püstikusse paigaldatav
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DEW POINT DEW POINT 2

HYPERMARKETS

XWEB5000 EVO

Suuremate paigaldiste (kuni 494 seadet) jaoks sobiv võimas järelevalverakendus (nt külmutus-, kliima- ja hoone 
tehnosüsteemide automaatjuhtimisrakendused, kus juhtseadmele on vaja programmeerida palju interaktiivseid 
toiminguid). See sobib eriti hästi hüpermarketite, suurte ladude, logistika-, tootmis- ja ladustamiskeskuste jaoks ning 
on ideaalne klienditeeninduskeskuses kasutamiseks. Süsteem juhib tõrketeadete saatmist vastutavale teenistusele 
(e-kirja, SMS-i või releeväljundi kaudu). 

Mudel XWEB5000 EVO võimaldab jälgitavate moodulite tööd juhtida paigaldaja väljatöötatud algoritmi 

käskluste abil. Seireskeeme saab koostada kiiresti ja lihtsalt: tuleb programmeerida sisend-

muutujate seosed (juhtseadme sisendid, seisund ja väljundid) ja määrata, mida süsteem peab 

tegema, kui need tingimused on täidetud. Sellised seireskeemid saavad töötada paralleelselt.

Suurema energiasäästu saavutamiseks on näiteks võimalik juhtida rajatise valgustust, sisemisi 

või väliseid märguandeid, kahveltõstukite akude laadimist/tühjendamist. Kompressori töötõrke või 

absorbtsiooniläve seadeväärtuse ületamise korral rakendab jälgimismoodul meetmeid ülejäänud 

süsteemi töö koordineerimiseks.
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AUTOMATION

PETROL STATION RESTAURANT
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Järelevalve

CROFOOD QUALITY ENVIRONMENTALLY ENERGY SAVING ALARM MANAGEMENT HIGH CONNECTIVITY HIGH INTEGRATION CRO
FRIENDLY

Kastepunktimoodul kondensaadivastase soojenduse juhtimiseks

CRO-mudel kompressorisüsteemi optimeerimiseks

Võimas järelevalverakendus sisseehitatud redaktori ja objekti tingimuste imitaatoriga

Enesekontrolliaruande printimine PDF-vormingus

Tõrketeade SMS-i või e-kirjaga

Paigaldist on lihtne hallata plaanuriga ja saata käsklusi vastavalt kohandatud kalendrile

Jõudluse mõõtur jahutus-nõudluse juhtimiseks

Kohandatav veebiliides (kujundus)
Ühendatud seadmete parameetrite kaugmuutmise võimalus

Topelt seadmevõrk suurendab töökindlust ja tööulatust (kuni 2 km)

Optimeeritud juhtväärtuste visualiseerimine lihtvaate, tööaja ja ülevaate funktsioonidega

Eraldiseisev või 19“ püstikusse paigaldatav

Temperatuuride salvestamine kuni ühe aasta vältel

Seire, juhtimise ja järelevalve veebiserver



Seda uut funktsiooni hinda-
vad kõrgelt ka teised sead-
metootjad, sest see võimal-
dab paigaldustööde ajal kiire 
juurdepääsu seadmete eel-
konfiguratsioonile.

Paigutusskeem
Uus võimas graafiline redaktor teeb XWEB-ist ideaal-
se lahenduse kliendi vajaduste järgi kohandatud pai-
gutusskeemi koostamiseks.
Selle funktsiooni abil saab kasutaja kiirelt näha juht-
seadme infot ja saata juhtseadmele korraldusi.

Seadmevaade
See asjalik tööriist võimaldab vaadata juhtseadme 
viimatist seisundit (ajakohastatakse reaalajas), saata 
juhtseadmele käsklusi (nt sundsulatus), muuta sea-
deväärtusi või juhtseadme parameetreid. Parameetri-
te tabelit saab eksportida erinevatesse vormingutes-
se (CVS/XLS/WIZMATE) ja kasutada sama või mõne 
muu süsteemi muudes juhtseadmetes.

XWEB EVO funktsioonid

Tooteseeria XWEB EVO kasutajasõbraliku, intuitiivse ja lihtsasti mõistetava kasutajaliidese abil on võimalik ühendatud 

seadmeid spetsiaalsete funktsioonidega juhtida.



Jõudluse mõõtur
See populaarne funktsioon võimaldab kasutajal 
kindlaks teha õige temperatuuri konkreetse seadme 
jaoks (seinale paigaldatud kilp, ruum jne).
Graafiline paigutusskeem annab paigaldise töö-
režiimist täieliku ülevaate.
Uus automaatne konfigureerimine teeb selle 
funktsiooni kasutamise kiiremaks ja lihtsamaks.

Energiatarve
Kasutaja saab tulpdiagrammi-
delt lihtsasti vaadata energiatar-
bimise infot ja kiiresti analüüsida 
paigaldise energiatõhusust.

Üldvaade
Kasutaja saab valida uue üldvaa-
te erinevate kujunduste vahel ja 
enda jaoks sel viisil luua lihtsa-
ma ja kiirema töövahendi.



SISEVÕRK

XWEB EVO veebiliides kohandub automaatselt iga seadmega. Sama vaade on arvutis, tahvelarvutis, mobiiltelefonis ja 

XWEB3000/5000 kohalikus liideses – nii saab kasutaja igast seadmest samaväärse täieliku info.

Kohalikud ühendused
Süsteemi XWEB EVO saab ühendada otse arvutiga. Veelgi enam, moodulite XWEB3000 EVO ja XWEB5000 EVO täielik ja võimas 
riistvaraplatvorm võimaldab neid kasutada eraldiseisva seadmena. Tuleb vaid ühendada kuvar, klaviatuur ja hiir.

Kaugühendused
Kaugjuurdepääs süsteemi XWEB EVO serveritele on võimalik erinevate meetodite abil:

  modemiga kakspunktühenduse kaudu

 Ethernet-võrguga standardse RJ45-pistiku kaudu

interneti kaudu, kui on teada avalik ja staatiline IP-aadress.

KAUGJUHTIMINE

XWEB EVO

ETHERNET

E-KIRI/SMS

KAUGÜHENDUS 
(standardse brauseri kaudu)

E-KIRI

KAUGJUHTIMINE

KOHALPEAL 
JUHTIMINE

ruuter

XWEB EVO ühendused

RS485-võrk

INTERNET

ainult 
XWEB3000 EVO ja 
XWEB5000 EVO

Unikaalne liides

KAUGJUHTIMINE



XWEB300D EVO XWEB500D EVO XWEB500 EVO XWEB3000 EVO XWEB5000 EVO

Rakendused väike ja keskmine keskmine ja suur keskmine ja suur suur suur, järelevalvega

Suurus 10 DIN 10 DIN 210x230x87h 350x235x47h 350x235x47h

Elektritoide
24 VAC või 

100– 230 VAC 100–230 VAC 100–230 VAC 100–230 VAC

Ekraan sisseehitatud LCD
väline, VGA-pesa 

kaudu
väline, VGA-pesa 

kaudu

Seadmete arv 6 - 18 36 - 50 - 100 36 - 50 - 100 494 494

USB-pesa 1 1 1 6 6

Releeväljund 1 3 3 3 3

Digisisend 1 1 2 2

Etherneti pesa 1 1 1 2 2

RS485-pesa 1 1 1 2 2

Välise modemi tugi • • • • •

RS485-liini kontroll • • • • •
Parameetrite prog-
rammeerimine • • • • •

Üldvaade • • • • •

Seadmevaade • • • • •

Kiirete näitude režiim • • • • •

Diagrammid • • • • •
Andmete eksportimine, 
Excel® • • • • •

Ringdiagrammid (suure 
täpsusega graafikud)

6 h 6 h 6 h 48 h 48 h

Reaalajas diagrammid • • • • •

Süsteemi logid • • • • •

Kasutaja seaded • • • • •

Seadme seaded • • • • •

Süsteemi seaded • • • • •

Kalendri seaded • • • • •

Süsteemi ajakohastamine • • • • •

Tõrketeadete seaded • • • • •

Connect+’i tugi • • • • •

ModBUS TCP/IP-lüüs • • • •

TCP/IP API-protokoll • • • • •

Varundamine/taastamine • • • •

Andmelogi seisund • • • • •
Automaatse ekspor-
timise moodul • • • • •

Keelehaldur • • • • •

Tarbimise analüüs • • • • •

Enesekontrolliaruanne • • • •
Toiduainete kvali-
teedi aruanne • • • •

Paigutusskeem • • • •

Üldised käsud • • • •
Tõrketeated 
moodulis XJR40D • • • •

Plaanur • • • •

CRO module • • • •

Jõudluse mõõtur • • • •

Kastepunktimoodul •

Järelevalvemoodul •

ainult 
XWEB3000 
EVO ja 
XWEB5000 
EVO

XWEB EVO juhend

24 VAC või 
100– 230 VAC
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