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FIGYELEM: TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A 
KÉSZÜLÉKET NE TEGYE KI ESŐNEK VAGY NEDVESSÉGNEK! 

 

FIGYELEM: AZ ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK 
CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A 
KÉSZÜLÉK BORÍTÁSÁT (VAGY HÁTLAPJÁT). A 
KÉSZÜLÉKBEN TALÁLHATÓ ALKATRÉSZEK HÁZILAG 
NEM SZERELHETŐK, EZÉRT BÍZZA A KÉSZÜLÉK 
JAVÍTÁSÁT A KIJELÖLT SZAKSZERVIZRE!   
 

 

EZ A JEL (HÁROMSZÖGBEN TALÁLHATÓ VILLÁMLÓ 
NYÍL) FIGYELMEZTETÉSKÉNT SZOLGÁL, HOGY A 
KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN SZIGETELÉS NÉLKÜLI 
“VESZÉLYES MÉRTÉKŰ FESZÜLTSÉG” TALÁLHATÓ, 
ÉS ÍGY AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE ÁLLHAT FENN.   
 

 

EZ A JEL (HÁROMSZÖGBEN TALÁLHATÓ FEL-
KIÁLTÓJEL) AZT JELENTI, HOGY A KÉZIKÖNYV A 
JELZETT HELYEN KÜLÖNÖSEN FONTOS ÜZEMEL-
TETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓKAT 
TARTALMAZ.  

 
 
 
FIGYELEM: 

 

Csak a készülék által támogatott modemet használja. A Dixell 
S.p.a nem vállal felelősséget a nem kompatibilis modem 
használatából eredő esetleges károkért.  

 
 
FIGYELEM: 

 

A Dixell S.p.a. külön értesítés nélkül fenntartja jelen kézikönyv 
változtatási jogát. A kézikönyv aktuális változata letölthető a Dixell 
weboldaláról.  

 
 
FIGYELEM: 

 

Jelen kézikönyv az XWEB 300 2.0 vagy korábbi verziójának 
leírását tartalmazza. 
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BBEEVVEEZZEETTÉÉSS  
 
Gratulálunk választásához! E kézikönyv elolvasása után mindent tudni fog a jelenleg leghatékonyabb és 
legváltozatosabban testreszabható felügyeleti eszköz, az XWEB 300 szerver működéséről.  
 
Jelen kézikönyv széles körű útmutatást nyújt az XWEB 300 használatához. Ebben megtalál minden olyan 
információt, amelyre munkája során szüksége lehet. 
 
Az XWEB 300 a legújabb internetes technológián alapul, hogy készüléken belül képes legyen megjeleníteni 
weboldalakat . A μC Linux operációs rendszer maximális hatékonyságot és stabilitást biztosít.  
 
A Dixell jövőbeni szoftverfejlesztései a helyi kapcsolaton keresztül, PC segítségével letölthetőek lesznek. A 
készülékben található hardver nem igényel külön karbantartást.   
 
A különböző típusú csatlakozások legjobb minőségét a két, RS 232 kompatibilis soros port biztosítja. 
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AA  CCSSOOMMAAGG  TTAARRTTAALLMMAA  
 
Csomagolja ki óvatosan a készüléket, és ügyeljen rá, hogy egyetlen tartozék se vesszen el. Ellenőrizze, 
hogy a készüléken nem keletkezett-e a szállítás során valamilyen sérülés. Ha a készülék sérült, vagy nem 
működik, kérjük azonnal értesítse a kereskedőt, akinél vásárolta. Ha a készülék közvetlenül a gyártótól 
származik, akkor késlekedés nélkül értesítse a szállítmányozó céget. Csak a címzett (az a cég vagy 
személy, akinek a nevére a készülék érkezett) emelhet kifogást a szállítmányozó cégnél a szállítás során 
keletkezett sérülések miatt. Tanácsoljuk, hogy őrizze meg az eredeti csomagolást, hogy egy későbbi 
szállítás során ebbe csomagolja a készüléket. A doboznak az alábbiakat kell tartalmaznia:   
 
• XWEB 300 szerver egység [1]. 
• 1 db CD Rom, amely tartalmazza a kezelési útmutatót és a telepítéshez szükséges szoftvereket[2]. 
• Telepítési útmutató  [3]. 
 
Ha fentiek közül valamelyik hiányzik vagy sérülten érkezett, azonnal értesítse a kereskedőt. 
 

 
 
MODEM (nem tartozék) 
• Modemes kapcsolat esetén kizárólag a készülék által támogatott modemet használjon.  
• A Dixell nem vállal felelősséget a nem kompatibilis modem használatából eredő esetleges károkért. 
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MMIINNIIMMUUMM  RREENNDDSSZZEERRKKÖÖVVEETTEELLMMÉÉNNYYEEKK  AA  PPCC--KKLLIIEENNSS  HHAASSZZNNÁÁLLAATTÁÁHHOOZZ  
  
Mind a helyi-, mind a távoli asztal kapcsolat esetén a számítógépének az alábbi rendszerkövetelményeknek 
kell megfelelnie:  
Windows 98 vagy újabb 
Pentium II 300MHz, 64 Mb-ram vagy magasabb 
Java Virtual Machine  
Explorer 5.5 vagy magasabb 
 
A mellékelt CDROM-on megtalálható a Sun Microsystems cég Java Virtual Machine programja. Ha 
szükséges, telepítse számítógépére. 
A Dixell nem vállal felelősséget a Java Virtual Machine program használatából eredő esetleges károkért. 
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11  ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS  TTUUDDNNIIVVAALLÓÓKK  
 
Az XWEB 300 egy „WEB szerver” technológián alapuló felügyeleit rendszer. Az internetes weboldalak 
esetén használt eljárással azonos módon továbbítja az adatokat egy külső kliensnek. A kliensnek mindössze 
egy általánosan használt böngészőprogramra (pl. Microsoft Explorer vagy Netscape) van szüksége. 
 
Az összes információt tartalmazó weboldalakat a szerver tárolja, és Linux operációs rendszer biztosítja a 
maximális hatékonyságot és biztonságot. 
 
A szerver olvassa be, naplózza és ellenőrzi az RS485 soros vonalra kötött Dixell készülékekből érkező 
adatokat. A kommunikációs protokoll Modbus-Rtu. Az XWEB 300 képes a legtöbb, nem Dixell gyártmányú 
Modbus-Rtu kompatibilis készülék felügyeletére is.  

 
FIGYELEM: Mindig ellenőrizze le a helyes RS485 bekötést (ld 2.1.1rs485) 
FIGYELEM: A Dixell S.p.a. fenntartja magának a jogot más gyártók készülékeinek Modbus-RTU 
kompatibilitásának ellenőrzésére, mielőtt azokat az XWEB300 rendszer integrálná.  
 
 
Kliens-Szerver kapcsolat típusai: 
 
• Modemes: pont-pont összeköttetés helyi vagy távoli modem segítségével („Távoli asztal elérés 

Windows alatt”); 
• Helyi soros kábel segítségével: Az XWEB 300 megfelelő csatlakozó aljaztába valamint a másik végén 

a számítógép soros portjára kötött soros kábel segítségével.  
 
FIGYELMEZTETÉS: „helyi soros kábellel” történő csatlakozás ideje alatt a készülék nem tud sem modemes 
kapcsolatot létesíteni, sem pedig riasztást küldeni. Amint a soros kábelt eltávolítja a számítógépből, az 
XWEB 300 ismét alkalmassá válik riasztásküldésre és távoli csatlakozás kérés fogadására. 
 
A felhasználói felület a böngésző függvénye és azonos bármely típusú csatlakozás esetén.  
A számítógépes kliensnél elegendő csupán egy általános böngészőprogram, nem szükséges semmilyen 
más szoftver telepítése.  
A webszerver által létrehozott oldalak némelyiket Java alapú, amelyhez szükség van a Java Virtual Machine 
nevű programra. Ezt a programot általában tartalmazzák az újabb böngészőprogramok és operációs 
rendszerek. 
 
A különböző bekötéseke ld. “§Hiba! A hivatkozási forrás nem található. helyi kapcsolatok”. 
 
Az XWEB 300 felügyeleti rendszer főbb funkciói és jellemzői: 
 
• Adatfigyelés és –rögzítés, riasztások észlelése és a hozzá tartozó eszköz feljegyzése.  
• Felhasználó által meghatározott riasztásmenedzsment, látható jelzésekkel (led) és fax, E-mail vagy sms 

értesítéssel. 
• Interaktív parancsok a rendszerbe bekötött készülékekkel való munkához.  
• Programozási paramétertábla. 
• A rögzített adatok grafikus vagy táblázatos megjelenítése és nyomtatása1. 
• Egyéb karbantartási funkciók. 
 
 

   
1 Csak a kliens gépre kötött nyomtatón keresztül. 
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22  TTEELLEEPPÍÍTTÉÉSS  

2.1 HARDVER 
 
FIGYELEM: mind az Ön, mind pedig a szerver védelmének érdekében addig ne kapcsolja be az XWEB 300-
at, amíg az összes elektronikus egység bekötését be nem fejezte.  
A készülék véletlen elindulását elkerülendő csak akkor csatlakoztassa a tápkábelt, amikor már 
minden más bekötést elvégzett. 

2.1.1 RS485 
A soros vonalhoz való csatlakoztatáshoz minden Dixell Modbus készüléknek rendelkeznie kell közvetlen 
RS485 csatlakozóaljjal vagy “TTL”- RS485 interfésszel (XJRS485 or XJ485). További tudnivalókhoz 
ellenőrizze a készülékek használati utasításait. Az RS485 vonal egy kétpólusú csatlakozáson alapul. Kérjük, 
ügyeljen az egyes készülékek helyes bekötésére. 
 
Kérjük, kövesse az alábbi utasításokat: 
 
• Az RS485 soros vonalnak minden készüléket el kell érnie azok telepítési helyén. 
 

 
 

• Bekötéskor ügyeljen a kábel polaritására. 

2.1.2 SOROS CÍMEK 
 
• A kábel 2 vagy 3 eres, árnyékolt, min. 0,5mm2 vastagságú (pl. BELDEN 8772) legyen. 
• A kábel olyan hosszú legyen, hogy az XWEB300-tól érje el az összes eszközt azok telepítési helyén. 
• Kerülje a hurkokat és a leágazásokat: 
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Helyes bekötés 
 

 
 
 
Helytelen bekötés 
 
 

 
 
• A soros kábelt mindig különítse el a tápkábelektől. 
• A soros kábelt mindig tartsa távol elektromágneses vagy frekvenciaforrásoktól. 
• Az árnyékolást sose kösse a földeléshez.  
• Ne csatlakoztassa a “Gnd” sorkapcsot. 
• Javasoljuk, hogy készítsen ábrát a hálózatról. Ez megkönnyíti a későbbiekben a hibakeresést.  
• Az RS485-ös készülékek “+” és “-“ sorkapcsokkal rendelkeznek, kérjük, ügyeljen a polaritásra.  
• A vonal stabil működéséhez szükséges, hogy a vonal végére egy 100 Ohmos ellenállást is 

csatlakoztasson (Ehhez használhatja a sorban utolsó készülék RS 485+ és RS 485- sorkapcsait.). 

2.1.3 A TTL-KIMENET 
 
• Az RS485-el rendelkező készülékekhez semmilyen külső interfész nem szükséges. 
• Külső interfésszel rendelkező készülékek esetén különítse el a TTL kábelt a tápkábelektől és 

frekvenciaforrásoktól. 
• Az XJ485 külső interfészt TTL kábellel csatlakoztassa a TTL-kompatibilis készülékhez. 
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2.1.4 KÉSZÜLÉKEK SORSZÁMA 
 
• Minden készüléket egy egyedi cím kell hogy azonosítson. 
• Ez a cím az Adr paraméter alatt megadott érték. Az egyes készülékek kezelési útmutatója alapján 

programozza be a készülékeket. 
• A kategóriafüggvényekkel való munka megkönnyítése érdekében javasoljuk, hogy az azonos funkciót 

ellátó készülékek egymás utáni, növekvő sorszámú címet kapjanak. 

2.1.5 KOMPATIBILIS KÉSZÜLÉKEK 
 
A készülékek listáját a B függelékben találja. 

2.1.6 HELYI KAPCSOLAT SOROS KÁBELEN KERESZTÜL 
Általában az egység első használatbavételekor szokás alkalmazni. Az XWEB 300-on megtalálható a 
számítógépes soros vonali csatlakozáshoz szükséges RS232 port. Az XWEB helyi számítógép néllkül is 
működik, így akár az első konfigurációt követően eltávolíthatja a helyi kapcsolatot, és a következőkben 
használhat modemet a csatlakozáshoz. Az egység csatlakoztatásának pontos menetét ld. a „Telepítési 
útmutatóban”.  
 
FIGYELMEZTETÉS: „helyi soros kábellel” történő csatlakozás ideje alatt a készülék nem tud sem modemes 
kapcsolatot létesíteni, sem pedig riasztást küldeni. Amint a soros kábelt eltávolítja a számítógépből, az 
XWEB 300 ismét alkalmassá válik riasztásküldésre és távoli csatlakozás kérés fogadására. 
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2.2 KONFIGURÁCIÓ ÉS HOZZÁFÉRÉS 
 
Az XWEB 300 bekapcsolása előtt kérjük, olvassa el az alábbiakat. 
 
• A felhasználói felület mindkét típusú kapcsolat esetén azonos, így nincs jelentősége, hogy helyi 

számítógépen soros kábellel vagy pedig modemes pont-pont kapcsolattal csatlakozik-e. 
 
• A soros kábelen keresztüli helyi kapcsolat biztosítja a leggyorsabb kommunikációt a készülékkel. 

Ellenőrizze, hogy a kliens számítógépen telepítve van-e a Java Virtual Machine. Indítsa el a böngészőt 
és írja be a 192.168.0.100 címet.  

 

2.2.1 RENDSZER BEÁLLÍTÁS 
 
Amint csatlakoztatja a tápkábelt, a rendszer elindul.  
A tápellátás és a riasztás ledek néhány másodpercig villogni kezdenek. Amikor a tápellátás led villogása 
megszűnik, a rendszer működésre készen áll. 
 
 

A rendszer első indításakor az XWEB 300 beállításait meg kell adni. 
 

Az első ablaknál tud a rendszerbe bejelentkezni. Mind a felhasználónév (User name), mind pedig a jelsző 
(Password) dixell.  

2.2.2 XWEB 300 BEÁLLÍTÁSOK 
 
Kattintson a  “Configuration” (beállítások) -> “System” (rendszer) legördülő menüre. Az alábbi ablak jelenik 
meg: 
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Kattintson az “Installation”  menüpontra a rendszer nevének, leírásának és IP címének megadásához. Az 
alapértelmezett IP cím 192.168.0.100, ha megváltoztatja, akkor az útmutatóban szereplő összes 
referenciánál a módosított címet használja.  
Állítsa be a pontos időt és dátumot. Ez fontos, mivel a rendszer ezt használja a riasztások rögzítésénél és 
küldésénél. 
 

 
 

2.2.3 MODEM BEÁLLÍTÁSA 
Kattintson a „Modem” gombra és válassza ki az egységhez csatlakoztatott modem típusát. GSM modem 
használatakor, amennyiben sms küldést is szeretne, jelölje be a négyzetet. Az XWEB 300 modemen 
keresztül küld e-mailt, faxot és sms-t. Ezen kívül a felhasználók a modemes kapcsolaton keresztül tudják 
elérni a felügyeleti rendszert. 
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2.2.4 TÁRCSÁZÁS BEÁLLÍTÁSA 
 
Kattintson a  “Dial up” (tárcsázás) gombra az e-mail küldéshez szükséges internetes kapcsolat 
beállításához.  Ehhez egy érvényes internet hozzáférésre lesz szüksége. Töltse ki a mezőket a megfelelő 
adatokkal. Ha nem adott meg érvényes SMTP-szervert, az internetre való csatlakozás után az XWEB 300 
megkísérli az e-mail küldést, közvetlenül a fogadónak. Ezt a műveletet nem minden internetes szolgáltató 
(ISP) támogatja, ezért tanácsoljuk, hogy használjon egy érvényes SMTP-t. 
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33  AAZZ  XXWWEEBB  330000  HHAASSZZNNÁÁLLAATTAA  
 

3.1 RENDSZER BEJELENTKEZÉS (LOG-IN) 
 
A kapcsolat létrejötte után írja be az IP címet a böngészője címsorába. Először a bejelentkezési ablak jelenik 
meg, felhasználónév és jelszó mezőkkel. 
 
Amennyiben helyes a név és jelszó párosítás, megjelenik a Kezdőlap. Ellenkező esetben meg kell ismételni 
a bejelentkezést (ellenőrizze le a jelszót, különös tekintettel a számokra, kis- és nagybetűkre, valamint 
ellenőrizze, hogy nincs-e véletlenül bekapcsolva a CapsLock billentyű.) Az alapértelmezett adminisztrátori 
bejelentkezés: 
• Felhasználónév: dixell 
• Jelszó: dixell 
A rendszer biztonsága érdekében kérjük, hogy változtassa meg az alapértelmezett jelszót (ezt a kézikönyvet 
bárki elolvashatja és így hozzáférhet a rendszerhez.) 
 
FIGYELEM: Az első installálás végeztével az XWEB 300 felhasználói adatbázisa 1 adminisztrátorból 
és 2 felhasználóból áll. Kérjük, a Configuration (beállítás) -> Users (felhasználók) legördülő menüben 
ellenőrizze az összes felhasználó jogosultságait. 

3.2 KEZDŐLAP (HOME PAGE) 
 
Ha a kezdőlap megjelenik, az azt jelenti, hogy a kapcsolat megfelelően működik. 
A bejelentkezéshez használt jelszótól függően a felhasználó (az adminisztrátor által meghatározott 
felhasználói jogosultságoknak megfelelően) korlátozásokkal vagy anélkül dolgozhat az XWEB 300 
rendszerben. 
 
•  Kizárólag az “Administrator” jogosultsággal rendelkező felhasználó változtathat bármit a szerveren. A 

többi felhasználó a felhasználói jogosultságának megfelelő módosítási jogokkal rendelkezik. (ld. “§Hiba! 
A hivatkozási forrás nem található. Jogosultságok”). 

 

3.2.1 AZONOSÍTÁS / IDŐ 
 

• Név  
• Tulajdonságok 
 
Ezek az adatok a szerver nevét és annak leírását mutatják. 
 
• Idő 
 
Szerver rendszerideje (belső, valós idejű óra). 
 

3.2.2 SZERVER JELLEMZŐK 
• Szerver    Linux verzió 
• Források    Felhasznált memória szintje 
• IP cím    Szerver címe 
• Adat log:    Adattárolásra használható összes memóriából felhasznált rész 
 
• Adat gyűjtés   Adatgyűjtési aktivitás az RS 485 vezérlőkön. 
• Adatrögzítés   Adatrögzítési aktivitás az RS 485 vezérlőkön. 
• Riasztás küldés   Riasztás küldés állapota 
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• Utolsó csatlakozás 
• Utolsó felhasználók 
• Szerver állapot 

3.2.3 RIASZTÁSOK 
 
Ezen a jobb szélső területen találhatók a kapcsolat ideje alatt észlelt rendszer és eszköz riasztások. 
 
A riasztás lista rövid időközönként folyamatosan frissül. 
A riasztási lista kézzel történő frissítéséhez nyomja meg az “Actual Alarms” (aktuális riasztások) 
gombot. 

3.3 VEZÉRLŐK BEÁLLÍTÁSA 

3.3.1 A „485”-ÖS SOROS VONALRA KÖTÖTT ESZKÖZÖK FELISMERÉSE  
 
Az egység képes az RS485 soros vonalra kötött Dixell készülékek automatikus felismerésére. 
A folyamat megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy minden eszköz helyesen van bekötve az 
RS485 vonalra és megfelelő egyedi címmel rendelkezik. Ügyeljen rá, hogy minden eszköz megfelelő 
tápellással rendelkezzen.   
Ha tudja, hogy hány eszközt kíván felismertetni, akkor elkerülhető a későbbi számolgatásból eredő 
időveszteség. 
A folyamat elkezdéséhez először kattintson a “Data recording” (adatrögzítés) menüre és törölje ki a 
jelzéseket, majd nyomja meg a modify (módosítás) gombot. Ezután kattintson a “Configuration -> “Devices” 
(beállítás -> eszközök) legördülő menüre. Ekkor egy új ablak jelenik meg. 
 

 
 
Kattintson az “Actions” (műveletek) legördülő menüre és válassza a “Search…” (keresés…) menüpontot. Írja 
be a címtartományt, majd nyomjon a “Go” (indítás) gombra. A folyamat ideje alatt Tx/Rx led villog. Ha az 
egység befejezte a keresést, egy új ablak jelenik meg. 
A soros vonalra kötött vezérlők rendszerinformációitól függően az XWEB 300 a “Comment” (megjegyzés) 
oszlopban jelzi a készülék aktuális állapotát. Az alábbi példában az XJ60P és az XR170C készülékek már 
bekerültek a rendszerbe, míg az XW270L felismerésre került, de a rendszer nem tudja kezelni. 
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Az új vezérlők használatához jelölje be az “Operation” (működés) oszlopban az “Insert” (beillesztés) 
jelölőnégyzeteket, majd nyomja meg az “Add” (hozzáadás) gombot. Ha valamelyik eszköznél hiányzó 
információk vannak, akkor kattintson a “Load” (betöltés) feliratra. Ekkor egy új ablak jelenik meg, amely kéri, 
hogy az új vezérlőhöz szükséges telepítési fájl útvonalát adja meg. 
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A Windows operációs rendszer kérni fogja a megfelelő fájlt. A “Choose update file” (frissitési fájl 
kiválasztása) ablakban keresse meg a számítógépén található fájlt. A felügyeleti egységhez mellékelt cd-
romon a „controllers” mappában találja a vezérlőkhöz tartozó legfrissebb információkat. 
 

3.3.1.1 KÜLÖNLEGES ESZKÖZÖK TELEPÍTÉSE 
• Minden olyan vezérlőt, amely 2 soros címmel rendelkezik (XC400/600/800/900, XH200/300/400 etc.) 

mindkét címet azonosra kell beállítani. 
• Nem Dixell gyártmányú, de modBus kompatibilis eszközök (mint pl. a Carlo Gavazzi gyártmányú Energy 

Analyzer) telepítése az alábbi módon történik: 
1) Menjen a “Configuration” -> “Devices Models” (beállítás -> eszköz típusok) menüpontba. Itt található a 
memóriába betöltött aktuális eszköztípus lista. 
2) Nyomja meg az import gombot és a megfelelő könyvtárból válassza ki az ENRG.XWB fájlt, majd 
várjon, amíg az oldal frissül. 
3) Zárja be az összes ablakot és végezze el az eszköztelepítési folyamatot.  

3.3.2 KATEGÓRIÁK 
 
Ezzel a funkcióval lehet hozzárendelni az egyes eszközökhoz a hozzájuk tartozó üzemelési attribútumokat 
és működési tulajdonságokat. A tulajdonságok listáját a felhasználónak előre meg kell határoznia. Később, 
amikor az eszközök beállítása történik, könnyedén hozzá lehet rendelni minden egyes eszközt a megfelelő 
tulajdonságokhoz. Néhány kategóriánál lehetőség van a “Default” (alapértelmezett) tulajdonság beállítására 
is. Ez esetben a kategória alapértelmezettként jelenik meg az eszközök beállításánál. 
Kattintson a “Configuration” (beállítások) “Category” (kategória) legördülő menüre. 
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3.3.2.1 ESZKÖZ TIPOLÓGIA (DEVICE TYPOLOGY) 
Ez a kategória határozza meg, hogy mely alkalmazáshoz tartozik az adott eszköz. Egy eszközhöz max. 5 
különböző kategória rendelhető hozzá. 
Pl. „kamra kijelző” „fagyasztott élelmiszer” „húskamra” „légkondicionáló”, stb. 
 
• Új elem hozzáadása 

Kattintson a “Name” (név) mezőbe és írja be azt a szót (vagy szavakat), amely a legjobban jellemzik az 
alkalmazást; 
A leggyakoribb kategóriát érdemes alapértelmezettnek (“Default”) megadni; rengeteg idő megtakarítható 
ezáltal az eszközök beállításakor. 
Kategóriánként csak egy alapértelmezés lehetséges; 
Az új elem felvételéhez kattintson az “Insert” (beillesztés) gombra, majd várja meg, amíg frissül a 
képernyő. 
Amelyik az alapértelmezett,amellett jobb oldalon megjelenik a pipa. 

• Egy meglévő elem módosítása 
Válassza ki az elemet a “Selection” (kiválasztás) listából; 
Módosítsa a “Name” (név) mezőt; 
Ha szükséges, jelölje be a “ Default ” (alapértelmezett) négyzetet; 
Kattintson a “Modify” (módosítás) gombra, majd várja meg, amíg frissül a képernyő. 

• A lista egy elemének törlése 
Válassza ki az elemet a “Selection” (kiválasztás) listából; 
Nyomja meg a “Cancel” (törlés) gombot;  
Ha szükséges, nyomjon OK-t, majd várja meg, amíg frissül a képernyő. 

• A lista összes elemének visszaállítása 
Nyomja meg a “new” (új) gombot; 
Várja meg, amíg frissül a képernyő. 

• A lista összes elemének törlése 
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Kattintson a “Cancel All” (összes törlése) gombra; 
Ha szükséges, nyomjon OK-t, majd várja meg, amíg frissül a képernyő. 
 

3.3.2.2 ADATRÖGZÍTÉSI GYAKORISÁG (RECORDING INTERVAL) 
Határozza meg, hogy az egyes eszközökből érkező adatok milyen gyakorisággal kerüljenek archiválásra. 
Maximum 5 különböző időintervallumot lehet megadni. 
Pl.: “Standard = 15 perc”,  “Gyakori = 3 perc”. 
Az XWEB 300-nál megadhatjuk a különféle eszközök különböző adatrögzítési idejét, ha az adatrögzítési 
gyakoriság nem azonos minden eszköznél. 
 
• Új elem hozzáadása 

Kattintson a “Name” (név) mezőbe és írja be a leginkább jellemző szót (vagy szavakat); 
A leggyakoribb kategóriát érdemes alapértelmezettnek (“Default”) megadni; rengeteg idő megtakarítható 
ezáltal az eszközök beállításakor. 
Kategóriánként csak egy alapértelmezés lehetséges; 
Az új elem felvételéhez kattintson az “Insert” (beillesztés) gombra, majd várja meg, amíg frissül a 
képernyő. 
Amelyik az alapértelmezett,amellett jobb oldalon megjelenik a pipa. 

• Egy meglévő elem módosítása 
Válassza ki az elemet a “Selection” (kiválasztás) listából; 
Módosítsa a “Name” (név) mezőt; 
Ha szükséges, jelölje be a “ Default ” (alapértelmezett) négyzetet; 
Kattintson a “Modify” (módosítás) gombra, majd várja meg, amíg frissül a képernyő. 

• A lista egy elemének törlése 
Válassza ki az elemet a “Selection” (kiválasztás) listából; 
Nyomja meg a “Cancel” (törlés) gombot;  
Ha szükséges, nyomjon OK-t, majd várja meg, amíg frissül a képernyő. 

• A lista összes elemének visszaállítása 
Nyomja meg a “new” (új) gombot; 
Várja meg, amíg frissül a képernyő. 

• A lista összes elemének törlése 
Kattintson a “Cancel All” (összes törlése) gombra; 
Ha szükséges, nyomjon OK-t, majd várja meg, amíg frissül a képernyő. 
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3.3.3 RIASZTÁSOK 
 
A riasztások beállítása az egyik legfontosabb része az egész beállítási folyamatnak. Ehhez egy címzettlistát 
kell megadni, valamint meg kell határozni a riasztások tipológiáját, amely majd az egyes vezérlők 
beállításánál lesz fontos. 
 

 

 

3.3.3.1 CÍMZETTEK LISTÁJA (RECEIVER’S INDEX BOOK) 
 
Ez azon felhasználók (igazgatók, karbantartási személyzet, asszisztencia, stb.) listája, akik a riasztásokról 
értesítést kapnak. Maximum 5 különböző címzettet lehet megadni.  
Az XWEB 300 a riasztási üzeneteket sms, e-mail és fax útján tudja továbbítani. A riasztási beállításnak 
megfelelően az üzenet azonnal vagy bizonyos idő elteltével kerül elküldésre. A késleltetés értelme, hogy 
ezáltal elkerülhetők a tömeges üzenetek. Ha egy riasztás a késleltetési időnél rövidebb ideig tart, az XWEB 
300 nem küld ki üzenetet. Az ilyen riasztások csak a riasztási archívumban tárolódnak. 
 
• Új címzett megadása 

Kattintson a “Name” (név) mezőbe és írja be a leginkább jellemző szót (vagy szavakat); Az új elem 
felvételéhez kattintson az “Insert” (beillesztés) gombra. 

• A beállítás módosítása 
Válassza ki az elemet a “Selection” (kiválasztás) listából, és a mezőkbe kattintva módosítsa az adatokat. 
Kattintson a “Modify” (módosítás) gombra. 

• Elem törlése 
Válassza ki a törölni kívánt felhasználót. 
Kattintson a „Cancel” (törlés) gombra. 

• A lista összes elemének törlése 
Kattintson a “Cancel All” (összes törlése) gombra; 
Ha szükséges, nyomjon OK-t, majd várja meg, amíg frissül a képernyő. 
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• Űrlap visszaállítása 
Kattintson a „New” (új) gombra. 
 

A naptár funkció használatával minden egyes felhasználó esetében mód nyílik arra, hogy csak bizonyos 
időszakokban kapjanak értesítést a riasztásokról. 
 

3.3.3.2 RIASZTÁS TIPOLÓGIA (ALARM TYPOLOGY) 
A riasztás tipológia a riasztási események szerkesztett listája, amely tartalmazza az eszközök által generált 
lehetséges riasztások leírásait.  
Ezáltal azonos riasztási események csoportosíthatók egy közös azonosító címke alá, pl. a magas és 
alacsony hőfok riasztások definiálhatók „Hőfok riasztás”-ként, vagy magas és alacsony nyomás riasztások 
kaphatják a „Nyomás riasztás” besorolást. Maximálisan 5 különböző riasztás tipológiát lehet megadni.  
  
• Új tipológia beillesztése 

Kattintson a “Name” (név) mezőbe és írja be a leginkább jellemző szót (vagy szavakat). Döntse el, 
legyen-e és milyen hosszú ideig késleltetés. Írja meg az e-mail, sms és a fax üzenetszövegét. Jelölje be 
a “Receiver” (címzett) négyzetben, hogy mely címzettek kapjanak értesítést erről a riasztásról. Jelölje 
be, hogy ez a riasztás alapértelmezett legyen-e.  
Az új elem felvételéhez kattintson az “Insert” (beillesztés) gombra. 

• Beállítások módosítása 
Válassza ki az elemet a “Selection” (kiválasztás) listából, és a mezőkbe kattintva módosítsa az adatokat. 
Kattintson a “Modify” (módosítás) gombra”. 

• Elem törlése 
Válassza ki a törölni kívánt felhasználót. 
Kattintson a „Cancel” (törlés) gombra. 

• A lista összes elemének törlése 
Kattintson a “Cancel All” (összes törlése) gombra; 
Ha szükséges, nyomjon OK-t, majd várja meg, amíg frissül a képernyő. 

• Űrlap visszaállítása 
Kattintson a „New” (új) gombra. 

• „Nyitott kollektor” használata 
Jelölje be az “Active open Collector” (aktív nyitott kollektor) négyzetet. Riasztás esetén a kimenet 
földelésre kerül. Ügyeljen rá, hogy a nyitott kollektor be legyen kapcsolva. 



XWEB 300 – rel.2.0 – 

 
 

24/60 1592010700  
 

3.3.4 NAPTÁR FUNKCIÓ (CALENDAR) 
 
A naptár funkció segítségével meghatározható, hogy egy funkció vagy esemény a kiválasztott időszakban 
aktív legyen-e vagy sem. 
Így például a naptár alkalmas egy nap, hónap vagy év bizonyos periódusainak kizárására vagy bevonására, 
attól függően, hogy biztosítania kell-e az XWEB 300 egyes folyamatait vagy netán a személyzet épp 
karbantartást végez az egységen.  
A naptárhoz kötött erőforrás (vagy bármely olyan előre programozott folyamat, amelyet az XWEB 300-nak 
követnie kell) csak a kiválasztott időszakokban aktív (Enabled), egyéb esetekben pedig nem elérhető 
(Disabled). 
Az XWEB 300 az erőforrás aktiválása előtt ellenőrzi a naptárat, és ha az erőforrás nem aktív az adott 
időszakban, akkor semmi nem történik. 
A riasztási folyamat (a karbantartók tájékoztatásához) vagy a világítás bekapcsolása funkciók felülírhatók a 
megfelelő naptár programozással.  
A naptárak száma korlátlan és minden naptár több erőforrást is tud kezelni egyszerre. A naptár heti bontású 
listán alapul (egyszerre mindig 1 hónap látható), az egyes színek jelzik az adott napra érvényes funkciót.  
 
A színek jelentése: 
• Aktív (Enabled)    à Zöld; 
• Részben aktív (Partly Enabled)  à Sárga; 
• Nem aktív (Disabled)   à Szürke. 
 
A nem aktív nap 24 olyan órát jelent, amelyben az erőforrás inaktív (pl. ünnepnap) 
Aktív és Részben aktív napokon az erőforráshoz különböző hosszúságú aktív periódusok tartoznak.  
 

 
 

• Napi periódusok beállítása minden hétre 
(pl: szombat és vasárnap inaktív, szerda részben aktív). 
Válassza ki a kívánt hónapot: 
Menjen az egérrel a “Sat” (szombat) feliratú rózsaszínű mező fölé.  
Kattintson rá a bal egérgombbal, majd állítsa be az értéket “Weekly not Enabled” (hetente inaktív)-ra. A 
mezők színe szürkére fog változni. 
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Ismételje meg a műveletet a “Sun” (vasárnap) mezővel is. A mezők színe szürkére fog változni. 
 

Kattintson a bal egérgombbal a rózsaszínű,  “Wed” (szerda) mezőbe, és állítsa “Set As Weekly Partly 
Enabled” (hetente részben aktív)-ra. A mezők színe sárgára fog változni. 

 

 
 

• A napi aktivitási periódus beállítása 
(pl: Aktív napon 08:00-tól 20:00-ig és Részben aktív napon 08:00-tól 13:00-ig). 
Az “Individual Day Time Band” (egyedi napi idősáv) menü alatt kattintson a “From” (-tól) menüre és 
állítsa be 08:00-ra, majd kattintson a “To” (-ig) menüre és állítsa 20:00-ra.  
Kattintson a “Set for All Enabled” (beállítás minden Aktívhoz) gombra az új periódus aktív napokhoz való 
hozzárendeléséhez. 
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Ezután minden munkanap (Aktív) az új időpontok szerint fog zajlani.  
Ismételje meg a műveletet a Részben aktív napokra is, ám ezúttal a “Set for All Partly Enabled” 
(beállítás minden részben aktívhoz) gombra kattintson. 

 
• Napi attribútumok 

A napi beállítások ellenőrzéséhez az egér jobb gombjával kattintson az adott nap mezőjébe. 
 

 
 

• Az egyes napok beállítása 
Az egyes napok egyedi beállítását az alábbi módon tudja elvégezni: 
Bal egérgombbal kattintson az adott nap mezőjébe, és válassza ki az alábbi attribútumok valamelyikét: 

Set As Enabled (beállítás aktívként) à Csak az adott nap lesz aktív. 
Set As Not Enabled (beállítás inaktívként) à Csak az adott nap lesz inaktív. 
Set As Yearly Not Enabled (beállítás évenként inaktívként) à Az adott nap minden évben inaktív. 

 Set As Partly Enabled (beállítás részben aktívként) à Csak az adott nap lesz részben aktív. 
Set As Yearly Partly Enabled (beállítás évenként részben aktívként)  à Az adott nap minden évben 
részben aktív. 



XWEB 300 – rel.2.0 –  
 

 

 1592010700 Pag. 27 / 60 
 

 
 
• Néhány nap kijelölése 

Néhány nap közös tulajdonságainak megadása. 
Ily módon egyszerűen beállíthatóak pl. az ünnepnapok. 
  
• Vigye az egeret a kívánt periódus első napjának mezője fölé, majd nyomja meg a bal egérgombot.. 
• Tartsa nyomva a gombot, és húzza így végig az egeret az összes kívánt nap mezője fölött. 
• Engedje fel az egérgombot és válassza ki a megfelelő attribútumot. Ekkor az összes kijelölt mező 

színe megváltozik a beállításnak megfelelően. 
 

• Naptár menedzsment (Calendar management) 
Az ablak e részében 3 gombot talál, amelyekkel elmenthet, betölthet vagy törölhet egy új vagy mentett 

naptárat. 
 

 
 

Open New (új megnyitása): új naptár készítése. Alapértelmezésben a szombat és a vasárnap inaktív 
Save Actual (aktuális mentése): az új vagy módosított naptár mentése. 
Delete Actual (aktuális törlése):  a megjelenített naptár törlése. 
Save As (mentés másként): a megjelenített naptár mentése más néven. 
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3.3.5 ESZKÖZ BEÁLLÍTÁS 
 
Az eszköz beállítás alatt lehet az egyes eszközökhöz hozzárendelni a megfelelő felügyeleti rendszeri 
attribútumokat. A beállítás a manuális vagy automatikus keresési folyamat eredményeképp létrejött, elérhető 
eszközök listájához lehetséges. 
Az XWEB 300 csak az egyes vezérlők egyedi információit, valamint az eszközhöz tartozó digitális és analóg 
bemenetek jellemzóit jelzi ki.  
A beállításnak csak ezen részében lehetséges az előzetesen meghatározott kategóriákhoz (mint pl. 
riasztások, tipológiák és adatrögzítési idők) való hozzárendelés. Ha a beállítás során olyan kategóriához 
kellene hozzárendelni az eszközt, amely kategória nem létezik, akkor lépjen vissza a „Kategóriák” 
menüpontba, hozza létre az új kategóriát és aztán kezdje újra az eszköz beállítását.  

3.3.5.1 ESZKÖZ KIVÁLASZTÁSA 
 

Kattintson a  “Configuration” (beállítás) -> “Devices” (eszközök) legördülő menüre. Az alábbi ablak 
jelenik meg: 
 

 
 
A “Device” (eszköz) legördülő menüben kiválaszthatja, mely vezérlők jelenjenek meg. 
 

 
 
 
Ha az eszköz még nem kapott egyedi nevet, akkor az azonosítóneve: “New_Model-name” (Új_modell 
név) lesz, ahol: 
 
• “New” (új) azt jelenti, hogy a nevet a rendszer automatikusan generálta; 
• “Model-name” pedig az eszköz típusszámát jelenti. 
 
Az automatikus “xxx_New_Model” helyett új egyedi névvel láthatja el az eszközt. 
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3.3.5.2 VEZÉRLŐ NEVÉNEK HOZZÁRENDELÉSE 
 

 
 
Az eszköz kiválasztása után kattintson a “Name” (név) mezőbe. Írja be az új nevet (pl. 
Fagyasztott_élelmiszer_001). Rendelje hozzá a megfelelő mintavételi gyakoriságot (Interval), valamint 
jelölje be, hogy adatbeolvasást (Data reading) és/vagy adatrögzítést (Recording) szeretne az adott 
eszközről. Ehhez kattintson a megfelelő jelölőnégyzetbe.  
A “Data Buffer” (adatpuffer) egy hasznos funkció, amely riasztás esetén a maximális elérhető 
sebességgel tárol el rengeteg adatot (függetlenül a mintavételi gyakoriságtól). Amennyiben bejelöli az 
adatpuffer funkciót, a riasztás előtti 10 perc és a riasztást követő 5 perc adatai mentésre kerülnek.  
 
Kattintson a „Modify” (módosítás) gombra. (A módosítás egyben, a teljes beállítást követően is 
megtörténhet) 
 
 

3.3.5.3 KATEGÓRIA HOZZÁRENDELÉSE AZ ESZKÖZHÖZ - “DEVICE CATEGORY SETUP” 
 

Ellenőrizze, hogy biztosan a megfelelő eszköz lett kiválasztva a „Device” (eszközök) menüben. 
Az eszköz típusának megfelelően több különféle kategória is elérhető az eszköz attribútumainak 
meghatározásához. Ha nem találja a megfelelőt, akkor lehetséges, hogy nem lett meghatározva vagy 
nem elérhető arra az eszközre. Az XWEB 300 a felismerési folyamatot követően az alapértelmezett 
kategóriákat (ha beállított ilyet) rendeli hozzá az RS 485 vonalra kötött eszközökhöz. A kategória 
módosításához kattintson a mezőbe és válassza ki a megfelelő elemet. 
 
Kattintson a „Modify” (módosítás) gombra. (A módosítás egyben, a teljes beállítást követően is 
megtörténhet) 

3.3.5.4 RIASZTÁS TIPOLÓGIA HOZZÁRENDELÉSE 
 

 
 
Ellenőrizze, hogy biztosan a megfelelő eszköz lett kiválasztva a „Device” (eszközök) menüben. 
ALARM ORIGIN (riasztás eredet): az eszköz típusától függően különféle riasztások lehetnek, ha nem 
találja a megfelelőt, az azt jelenti, hogy az adott eszközre nem elérhető. 
NAME (név): minden riasztáshoz hozzárendelhet egy egyedi nevet, amelyet később a rendszer az 
üzenetekben is használ. Kattintson a “Name” (név) mezőbe a módosításhoz. 
TIPOLOGY (tipológia): a riasztás típusának hozzárendelése a megfelelő riasztás tipológiához. Ha nem 
találja meg a megfelelőt, akkor lépjen vissza a riasztások listájához és adjon a hozzá egy új riasztás 
tipológia elemet.. 
SH (kijelzés): ha aktív, a riasztás a főoldalon kijelzésre kerül. 
SND (küldés): ha aktív, az XWEB 300 üzenetet küld a riasztásról. 
REC (rögzítés): ha aktív, a riasztás rögzítésre kerül. 

 
Kattintson a „Modify” (módosítás) gombra. (A módosítás egyben, a teljes beállítást követően is 
megtörténhet. 
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3.3.5.5 A DIGITÁLIS ÉS ANALÓG BEMENETEK VALAMINT AZ ÁLLAPOT BEÁLLÍTÁSA 
 
Az ablak középső mezői az analóg bemenetek (pl. szondák), munkapont, digitális bemenetek, eszköz 
állapot és parancsok beállítására szolgálnak. 
 

 
 
NAME (név): Első alkalommal az eszköz általános jellemzőinek megfelelő nevek szerepelnek a listában, 
amelyek az XWEB 300 belső archívumából származnak. Minden név szabadon megváltoztatható.A 
módosításhoz kattintson a mezőbe.  
Unit (mértékegység): Az analóg bemenetek mértékegysége. Módosításhoz kattintson a mezőbe és 
adja meg a kívánt mértékegységet. Figyelem: itt csak a mértékegység elnevezését tudja módosítani. Az 
eszköz működési tulajdonságait az „Advanced” részben tudja beállítani (pl. Celsius vagy Fahrenheit fok)  
Sh.: ha aktív, az érték kijelzésre kerül 
Rec.: ha aktív, az érték rögzítésre kerül. 
 
Kattintson a „Confirm” (jóváhagyás) gombra. 
 

• Eszköz törlése a listáról 
Válassza ki a törölni kívánt eszközt. 
Az „Action” (művelet) menüben nyomja meg a „Cancel” (törlés) gombot. 

• Advanced (bővített) funkció 
Az “Advanced” billentyű megnyomására újabb eszközbeállítási lehetőségek jelennek meg. 
A bővített beállítási lehetőségek körében nagyon körültekintően járjon el, mivel a rosszul beállított 
adatok az egység hibás működését eredményezhetik! 
 
Bárminemű módosítás előtt kérdezzen meg egy szakembert!  
Bővebb információ az A jelű függelékben taláható.. 
 

3.3.5.6 KLÓN (CLONE) FUNKCIÓ 
A klón funkció segítségével rengeteg időt lehet megtakarítani az XWEB 300 első beállítása során. 
A funkció használatával az aktuális eszköz beállításai átmásolódnak az összes többi azonos típusú 
eszköz beállításaiba. Így a felhasználónak csak egyszer kell beállítani a paramétereket, és a „Clone” 
gomb használatával másodpercek alatt (az idő függ az eszközök számától) alkalmazhatja az összes 
többi vezérlőre is. 
Első lépésben el kell végeznie a teljes beállítást mind az általános, mind pedig a bővített részekben. Ha 
ez készen van, akkor kattintson a “Configuration” (beállítások) -> “Devices” (eszközök) legördülő 
menüre. Az alábbi ablak fog megjelenni: 
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Az ablak felső részében a forrás (Source) eszközre vonatkozó alapinformációkat találja. 
A fenti példában ez egy XW270L, amelynek a neve NEW_XW270L.  
A cél (Target) eszközök nevének megváltoztatásához kattintson a „Name” (név) mezőre. 
A “Go” (indítás) gomb megnyomása után az XWEB 300 elkezdi az összes kompatibilis eszköz beállítását a 
forrás beállítási paramétereivel azonosan. Ha kész, egy összesítő ablak jelenik meg. 

 

3.4 ADATFIGYELÉS INDÍTÁSA 
 
Indítsa el a szervert. Kattintson a “Modify” (módosítás) gombra. Az alábbi ablak jelenik meg: 
 

 

 

 
 

Check/uncheck the proper action and push “Apply”.  
 

Data reading: Az XWEB 300 csak beolvassa az RS 485 vonalon 
érkező adatokat. 

Recording: Az XWEB 300 rögzíti az RS 485 vonalon érkező 
adatokat. 

Alarms TX: Az XWEB 300 üzenetet küld a vezérlőktől érkező 
riasztásokról. 
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3.5 XWEB 300 ARCHÍVUM 
 
Az adatokhoz a “Data” -> “Graphs” (grafikonok) legördülő menüben fér hozzá. 
 
A Graphs (grafikonok) egy olyan fájl, amely tartalmazza az eszközökből rögzített összes adatot. Az adatok 
időintervallumát a “Recording interval” (adatrögzítési intervallum) kategória határozza meg. 
Az archívum mérete az eszközök számától függően folyamatosan nő, és nagyon nagy méretűvé válhat, 
foglalva ezzel a szerver memóriáját. 
 

3.5.1 GRAFIKONOK KIJELZÉSE 
A Graphs (grafikonok) rész a “Data” menüben található, itt lehet kiválasztani a kívánt vezérlőt az eszköz 
tipológia segítségével. A vezérlő kiválasztása után megjelenik az ezsközhöz tartozó összes elérhető adat.  

 

 
 

Az első sorban megjelenik az “Available Interval” (elérhető intervallum) első és utolsó rögzítési dátuma, 
míg a “Select Interval” (kiválasztott intervallum) részben megadhatja, hogy mely időszak adatait kívánja 
megjeleníteni. 
Ha szükséges, módosítsa a kiválasztott intervallumot. 
Minél hosszabb a megjelenítendő időintervallum, annál tovább tart az adatgrafikon elkészítése. 
Tanácsoljuk, hogy először inkább egy szűkebb intervallumot adjon meg, amelynek központjában a 
vizsgálni kívánt időszak áll. Ezáltal precízebb grafikont fog kapni. A grafikon felbontása (Graph Density) 
is változtatható, annak függvényében, hogy mennyi adatmintára van szüksége. Ez a lehetőség nagyon 
hasznos tud lenni, ha alacsony sebességű modemes kapcsolattal dolgozik.  
 
Több sor is látható: Analóg bemenet – Munkapont – Digitális bemenet – Kimenet állapota – Eszközök 
állapota – Riasztás. 
A sorok száma az eszköz típusától függ. 
Annyi adatsor grafikont rajzolhat, amennyi csak szükséges. Az egyetlen korlátozás, hogy 3 analóg és 2 
digitális érték lehet.  

 
Minden adatsornál meghatározhatja a grafikon vonalának színét is. 
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Lehetőség van arra is, hogy az analóg bemenetek közös grafikonon jelenjenek meg, vagy mindegyik 
külön-külön. Ha pl. az összes adatot egy grafikonon szeretné megjeleníteni, akkor az összes érték 
melletti legördülő menüben az AG1-et válassza, majd írjon a „Graph labels” (grafikon szöveg) mezőbe 
egy azonosítót, hogy később a grafikonon lássa, mely értékekről van szó. Amennyiben minden értéket 
külön grafikonon szeretne látni, akkor az elsőnél válassza az AG1-et, a másodiknál az AG2-őt és a 
harmadiknál az AG3-at. Ne feledje, hogy minden grafikonhoz egyedi nevet rendelhet a lap alján található 
„Graph Labels” mezők segítségével.  
 
Mielőtt rákattintana a “View” (megtekintés) parancsra, lehetősége van meghatározni a grafikon 
sűrűségét, a vonalak és a rögzített adatok felbontását. Ehhez válassza a “ Graph Density” (grafikon 
felbontás) legördülő menüt. 
Minél magasabb az érték, annál jobb lesz a grafikon felbontása, ugyanakkor annál hosszabb lesz a 
letöltési idő is. 

 
Kattintson a “View” (megtekintés) gombra, ekkor az XWEB 300 megkezdi az adatok átküldését a 
számítógépére.  
 
A megjelenítés függ a fogadó számítógépre telepített Java Applet és Java Virtual Machine programoktól.  
A Virtual Machine program verziójától függően megjelenik egy üzenet, amely a felhasználó feltételek 
elfogadását kéri. 
A Dixell S.p.a. garantálja, hogy a szoftver nem tartalmaz vírust, így a felhasználói feltételeket 
elfogadhatja. 
 
A megjelenített számlálón követheti nyomon, hogy hol tart az 
adatküldés. 
 

 
A folyamat végén megjelenik a grafikon. 
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• Zoom in/out (nagyítás/kicsinyítés) 

Mielőtt kinagyítana egy grafikont, fontos, hogy több megjelenített grafikon esetén kiválassza azt, 
amelyiket nagyítani szeretné. Ehhez kattintson a bal egérgombbal a grafikon infomációs ablakába. 
Nagyításhoz tartsa nyomva a bal egérgombot. 
Kicsinyítéshez tartsa nyomva a jobb egérgombot.  
 

• Egy terület kinagyítása 
A megjelenített grafikon arányainak nagyításához kattintson a bal egérgombbal a kijelolni kívánt 
területrész bal felső sarkába, majd nyomva tartva az egérgombot, húzza az egeret a terület jobb alső 
sarka felé. Ha a kijelölt terület mérete nem megfelelő, akkor kattintson egyet a területen kívülre és kezdje 
újra a kijelölést. Ha kijelölte a kívánt területet, kattintson egyet a bal egérgombbal a területbe, és az 
azonnal kinagyítódik. 
 

• Visszatérés az eredeti mérethez 
A grafikon eredeti méretének visszaállításához válassza a “Scale” (skála) menüből a “Reset Size” (méret 
visszaállítása) menüpontot. 
 

• Skála kézi beállítása 
A grafikon első megjelenítésekor a méretek automatikusan kerülnek meghatározásra a grafikon szélső 
értékei és a kiválasztott időintervallum alapján. 
Az egyéni méretezéshez válassza ki a “Scale” (skála) menüből a “Manual Size” (manuális 
méretbeállítás) menüpontot. 
A következő ablakban megjelennek az X és Y értékhatárok, amelyeket a felhasználó igény szerint 
módosíthat. 
 

 
 

• Grafikonok szinkronizálása 
Ha egy eszköz adatai 2 vagy több grafikonon kerülnek megjelenítésre, a vízszintes időtengelyek 
szinkronizálásra kerülnek.  
Valamely grafikon nagyításánál (amikor megváltozik a tengely beosztása) azonban ez a szinkronizáltság 
megszűnik.  
Ahhoz, hogy az összes grafikon tengelye együtt változzon, használja a „Tools” (eszközök) menüben 
található „Sync” (szinkronizálás) funkciót.  
Válassza ki egyesével és állítsa be a fenti módon az összes olyan grafikont, amelyet szinkronizálni 
kíván. Ha ezután valamely grafikont kinagyítja, látni fogja, hogy az összes időtengely szinkronban 
változik.  

 
• Grafikon információk 

A grafikonhoz tartozó információk a grafikonnal egyszere jelennek meg. 
Ha szükséges, húzza át az információs ablakot olyan helyre, ahol nem takarja a grafikont. 
Az információs ablak bezárásához kattintson az ablak sarkában található X gombra. 
Az ablak újbóli megjelenítéséhez válassza a „Tools” (eszközök) menüben a „Legenda” menüpontot.  

 
• Grafikon formátumának mentése 

Ez a funkció lehetővé teszi a megjelenített grafikon adatainak az XWEB 300-hoz csatlakoztatott kliens 
számítógép merevlemezére való mentését. 
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A művelethez kattintson a „Tools” (eszközök) menüben a “Save” (mentés) menüpontra. 
Ezután a Windows operációs rendszernél szokásos mentési folyamat következik. Tanácsoljuk, hogy a 
mentésnél adjon meg egy egyedi nevet valamint az adat eredetét. Az ablak bal alsó részén 
kiválaszthatja, hogy mely adatformátumban kerüljön sor a mentésre: szöveges (TXT) vagy html. 
 

• Grafikon betöltése (load) 
Egy korábban mentet grafikon betöltéséhez használja. 
 

• Grafikon nyomtatása 
A kliens számítógépéhez kötött vagy más hálózati nyomtatóra való nyomtatáshoz válassza a „Tools” 
(eszközök) menüben a „Print” (nyomtatás) menüpontot, majd kövesse a szokásos Windows 
munkamenetet. 
 

3.5.2 ADATOK EXPORTÁLÁSA 
 
Lehetőség van az adatok TXT vagy html formátumba történő exportálására is. Ehhez válassza az „Action” 
menüben a „Save on disk” (mentés lemezre) menüpontot. Ekkor megjelenik a grafikonok általános oldala. 
Jelölje be az összes menteni kívánt adatot, majd válassza ki, hogy milyen formátumban kívánja azokat 
menteni (bal alsó sarok, az ábrán piros téglalappal jelzett terület). Ezután nyomja meg a “Save” (mentés) 
gombot. 
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Íme egy példa a TXT fájlra: 
 

 
 

3.5.3 ADATOK TÖRLÉSE 
A nem kívánt adatok törléséhez menjen a „Data”  -> “Graphs” (grafikonok) menüpontba. A felbukkanó 
„Actions” menüből válassza ki a “delete graphs log” (grafikon adatok törlése) menüpontot. Figyelem: ez az 
összes, a vezérlőkből rögzített adatot törölni fogja! 
 

3.5.4 GRAFIKONOK MEGJELENÍTÉSE HELYI SZÁMÍTÓGÉPEN 
 
• Lehetőség van az XWEB 300 –hoz való távoli csatlakozás nélkül is megjeleníteni a grafikonokat. Ehhez 

először is mentse el a számítógépére a grafikon(oka)t (ld. §Hiba! A hivatkozási forrás nem 
található.Hiba! A hivatkozási forrás nem található. „Grafikon formátumának mentése” rész). Ha ez az 
első alkalom, hogy helyben kíván megtekinteni egy grafikont, akkor először  egy speciális program 
telepítésére lesz szükség. Helyezze be az XWEB 300 cd-romot, és válassza ki a „Utilities” menüt. 
Installálja a “Graph viewer” programot. 
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Ellenőrizze a telepítési útvonalat, majd nyomjon “Start”-ot. 
 

 
 

A telepítés végén az alábbi ablak jelenik meg: 
 

 
 
A programot a számítógépe Start/Programok menüjében “Dixell’s graphs viewer” néven találja meg: 
 

 
 
A program első indításakor a biztonsági szint függvényében előfordulhat, hogy blokkolt ablak hibaüzenet 
jelenik meg.  
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A jóváhagyáshoz kattintson a jobb egérgombbal az ablak fejlécébe, majd válassza az “Allow Blocked 
Content…” (blokkolt tartalom engedélyezése) menüpontot. 
 

 
 
Az alábbi kérdésre válaszoljon igennel (Yes): 
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Végül az alábbi ablak fog megjelenni: 
 

 
 
Az “Open a graph” (grafikon megnyitása) gomb megnyomása után először hagyja jóvá java virtual machine 
indítását, majd keresse meg számítógépén a mentett grafikon fájlt. 
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Az alábbi ablak jelenik meg a mentett grafikon kiválasztásához. 

 

 
 
 
 

3.5.5 ADATOK MEGJELENÍTÉSE 
 
Kattintson a “Devices” -> “Single View” (megtekintés egyesével) menüre a kijelölt vezérlőhöz tartozó összes 
adat megjelenítéséhez. Az adatok között megtalálhatóak az érzékelők által mért adatok, digitális bemenetek, 
eszköz állapot és a riasztások. 
 
 
• Eszköz kijelölése és az adatok megtekintése 
 

 
 
Az eszközök kijelölésénél a “Devices filters” (eszköz szűrő) segítségével tudja csökkenteni a keresésre 
felkínált eszközök számát.  
Válassza ki a “Device Typology” (eszköz tipológia) legördülő menü segítségével válassza ki az 
eszközhöz tartozó kategóriát. Ezután keresse meg a “Select a device” (eszköz kiválasztása) menüben a 
kívánt eszközt. 
Néhány másodperc elteltével megjelenik a képernyőn az eszköz állapotához tartozó összes információ. 
Az adatok vízszintes sorokra vannak tagolva, mint pl. analóg bemenetek, digitálist bemenetek, kimenet 
állapota, riasztások, parancsok. A szürke háttér azt jelenti, hogy az adott funkció inaktív. 
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Az információk egy statikus oldalon jelennek meg, ami azt jelenti, hogy az eszközből betöltött adatok a 
betöltéskori állapotot tükrözik, és nem frissülnek.  
Az automatikus képernyőfrissítés az “Auto” jelölőnégyzet bejelölésével és a négyzet mellett jobb oldalt 
található frissítési idő beállításával aktiválható. 
Az frissítés manuális indításához kattintson az “Update” (frissítés) gombra.  
 

• Munkapont funkció módosítása 
A munkapontot értékét a „current value” (aktuális érték) mezőbe kattintva tudja megváltoztatni.  
 
 
Ekkor megjelenik egy új ablak, amely kéri az új értéket. Beírás után nyomjon OK-t. 
 
 

 
 

• Parancsok 
Az információk utolsó sávja az eszközhöz elérhető parancsokat tartalmazza. Fontolja meg alaposan az 
esetleges változtatásokat. 
Kattintson a kívánt funkció gombjára, és a parancs elküldése után az új állapot automatikusan frissül és 
megjelenik a képernyőn. 
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(Sorban: Eszköz ki – Eszköz be – Aktív leolvasztás – Billentyűzet zárás – Billentyűzet nyitás – Riasztás 
némítása) 
 

3.5.6 PARAMÉTEREK 
 
A paraméter funkció segítségével megjelenítheti vagy módosíthatja a kijelölt eszköz paramétereit. 
 
Kattintson a “Devices” -> “Parameters” (paraméterek) menüre. 
Az  “Actions” (műveletek) legördülő menüben válasszon az alábbi funkciók közül: 
 

 
 

Load  from Device: • Eszköz paramétereinek betöltése és megjelenítése 
Load from File: • Paraméterek betöltése és megjelenítése számítógépen mentett fájlból. 
Write on Device: • Kijelzett paraméterek feltöltése a kiválasztott eszközre; 
Write on Devices: • Kijelzett paraméterek feltöltése a kiválasztott eszközökre 
Save on File: • Kijelzett paraméterek mentése a felhasználó számítógépének 

merevlemezére 
Print: • Kijelzett paraméterek nyomtatása 

 
 

Egy eszköz paramétereinek megjelenítéséhez válassza az „Action” menüből a “load from device“ (betöltés 
eszközből) menüpontot: 
A kiválasztható eszközök számának csökkentéséhez használja a szűrő űrlapját: 

 
Device Typology: • Szűrés különböző tipológiák szerint (az “All” az összes eszközt jelöli); 
Select a Device: • A kívánt eszköz kiválasztása; 
Select a Group: • Ezzel meghatározhatja a megjelenítendő paraméterek néhány csoportját; 
Select “Menu”: • Paraméter szint meghatározása (Pr1, Pr2, All). 
 
A szűrő űrlapjának kitöltése után az eszköz adatainak betöltéséhez kattintson a “Read”  gombra.  
A betöltés ideje függ az eszközök számától. 
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A paraméter tábla az alábbi oszlopokat tartalmazza: 
 
Label: A paraméter megnevezése, ahogy az az eszköz használati útmutatójában szerepel. 
Description: Paraméter funkció leírása; 
Actual: A paraméter eszközről betöltött aktuális értéke; 
New: A felhasználó által meghatározott új paraméter érték; 
Min /Max: A paraméterhez elérhető alsó és felső határértékek; 
UM:   Mértékegység; 
Pr:   A paraméter paraméter szintje; 
Save:   Jelölőnégyzet a paraméter adatainak mentéséhez. 
 
• Paraméter értékének módosítása 

A paraméter kívánt értékének megadásához kattintson a New (új) oszlop megfelelő mezőjébe. 
A paraméter típusától függően megadhatja az új értéket, vagy kiválaszthatja azt az elérhető értékeket 
tartalmazó legördülő menüből.. 
Az új érték jóváhagyásához kattintson az egérrel az érték mezőn kívülre.  
Határértéken kívül eső paraméter érték megadása nem lehetséges. Amennyiben hibás értéket ad meg, 
a mező háttere lilára vált.  
Egyszerre több paraméter módosítása is lehetséges. 
 

• Progamozási szint módosítása 
A Pr oszlopban válassza ki az 1 vagy 2 értékek valamelyikét.. 
 

• A módosított paraméter tábla feltöltése az eszközre  
A paraméterek módosítása után válassza ki az „Action” menüben a “Write on Device” (kiírás az 
eszközre) menüpontot. 
A művelet jóváhagyásához kattintson az OK-ra. 

  
• A módosított paraméter tábla feltöltése több eszközre 

Lehetőség van a paraméter tábla több, kompatibilis eszközre való egyidejű feltöltésére is. 
Ehhez válassza az „Action” menüben a “Write on Devices” (kiírás több eszközre) menüpontot. 
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Ekkor egy üzenet ablak jelenik meg, amely tartalmazza az összes kompatibilis eszközt. 
Válassza ki, hogy mely eszközökre kívánja felölteni az adatokat (vagy “All”, ha az összesre). 
A művelet indításához kattintson a “Write”  (írás) gombra. 
Ekkor egy figyelmeztető ablak jelenik meg, amely tájékoztatja, hogy összesen hány paraméter változik 
meg.  

• A feltöltések adatai az üzenet ablakban követhetők. 
A művelet befejezése után egy összegző jelentés jelenik meg.  

 
 
• Paraméter mentése a számítógépre 

A paramétereket le lehet menteni a számítógép merevlemezére, hogy később onnan visszatöltve 
további paraméterprogramozási műveletekhez felhasználhatóak legyenek. 
A megjelenített paraméter lista mentéséhez kattintson az „Action” menü “Save on File”  (mentés fájlba) 
menüpontjára. 
A kívánt paraméterek bejelöléséhez használja a  “Save” (mentés) mezőt. 
Kattintson a jobb felső sarokban található “Save” (mentés) gombra.  
A teljes lista mentéséhez kattintson a “Save All” (összes mentése) gombra. 
Néhány operációs rendszer igényelhet egy mentést a művelet megkezdése előtt. 
A párbeszédablakban adja meg a paramétertábla nevét és kattintson a “Save” (mentés) gombra. 
 

• Mentett paramétertábla betöltése 
Kattintson az „Action” menü “Load from File” (betöltés fájlból) menüpontjára. 
Használja a keresés gombot a fájl kereséséhez. 
Kattintson a keresés gombra, vagy írja be a fájl elérési útvonalát. A rendszer mindig az utolsó 
mentéshez használt könyvtárban kezdi a keresést. 
Hagyja jóvá a betöltendő fájl nevét, majd kattintson az „Upload” (feltöltés) gombra. 

 
• Paramétertábla nyomtatása 

Kattintson az „Action” menü „Print” (nyomtatás) menüpontjára. 
A párbeszédablakban állítsa be a nyomtatási tulajdonságokat. 
Hagyja jóvá a nyomtatást. 
 

3.6 RIASZTÁS MENÜ 

3.6.1 KORÁBBI RIASZTÁSOK 
 
Ebben a funkcióban megjeleníthető az összes, XWEB 300 által észlelt riasztás. Lehetőség van keresési 
szűrő használatára is. 
 
• Riasztások megtekintése és szűrő használata 

A riasztások megtekintéséhez kattintson az “Alarm” (riasztások)-> “Historical” (korábbi riasztások) 
menüpontra. 
Az eszköz riasztások oldal 3 fő részre tagolódik: Actions (műveletek), Device filter (eszköz szűrő) és 
Alarm filter (riasztás szűrő). 
 

 
Az “Alarm Filter” (riasztás szűrő) a riasztási szint és típus szűrésére szolgál. 
A “Device Filter” (eszköz szűrő) alatt beállítható a keresendő eszköz tipológiája és neve.  
Az “Action” (műveletek) résznél beállítható, hogy milyen művelet történjék: mentés lemezre html 
formátumban, megtekintés a jelenlegi ablakban, vagy riasztás nyomtatása. 
A rendszer automatikusan betölti az összes riasztást. A felhasználó ezután az “ Only Active” (csak aktív) 
vagy “Last” (utolsó … nap) mezők segítségével szűrheti az adatokat. 
A riasztások egy táblázatban jelennek meg. 
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A riasztások állapota lehet: 
 

Active (To –tól oszlop): A riasztás jelenleg is aktív 
Auto (ending –ig oszlop): A riasztás automatikusan leállt. Ez azt jelenti, hogy a riasztási 

esemény már befejeződött. 
Stop Acq. (ending –ig oszlop): Valaki leállította az adatrögzítési folyamatot. 
Restart (ending –ig oszlop): Valaki vagy valami újraindította a rendszert. 

 
  

• Egy, a riasztási listán szereplő eszköz aktuális állapotának megtekintése 
Előfordulhat, hogy bővebben és részletesebben is érdekli egy, a riasztási listán szereplő, aktív 
riasztással rendelkező eszköz állapota. Ezért ha a vezérlő leírására kattint, az XWEB300 betölti és 
megmutatja az eszköz összes információjáról készült pillanatfelvételt. 
 

• Riasztás lista nyomtatása 
Válassza ki a bal felső sarokban (a Dixell logó alatt) található „Action” menüből a “Print” (nyomtatás) 
menüpontot. 
Adja meg a nyomtatási beállításokat, majd indítsa el a nyomtatást. 
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3.7 FELHASZNÁLÓI JOGOSULTSÁGOK 
 
Válassza a “Configuration” (beállítások) menüben a “Users” (felhasználók) menüpontot. Ez a rész az egyik 
legfontosabb terület, amely az egység helyes működését biztosítja. Maximum 3 felhasználói fiókot nyithat, 
amelyekhez különféle XWEB 300 hozzáférési jogosultságot rendelhet. A jogosultsági szintek beállításának 
segítségével hatékonyan elkerülhetők a véletlenszerű rendszerkárosodások és biztonsági rések.  
Tanácsoljuk, hogy hozzon létre egy felhasználót, amelyhez csak olvasási jogokat rendel, valamint egy másik 
felhasználói fiókot, amely jogosult a rendszertulajdonságokat módosítani. A harmadik felhasználó, az 
adminisztrátor legyen az egyetlen olyan felhasználó, amely a rendszer működését komolyan befolyásoló 
beállítások módosítására is jogosult (pl. riasztások beállítása vagy eszköz hozzáadás/törlés, stb.) 
Egy már meglévű felhasználó módosításához adja meg a helyes nevet és jelszót (a mezőbe kattintással), 
majd nyomja meg az „Apply” (alkalmaz) gombot. Az alapértelmezett beállítás szerint van 1 adminisztrátor 
(dixell), 1 felhasználó (user) és 1 vendég (guest). Utóbbi kettő alapbeállításban inaktív. 
 

 
 
Ahhoz, hogy egy felhasználó dolgozni tudjon a rendszerben, megfelelő jogosultságokkal kell rendelkezzen. 
Ezek megadásához használja a jelölőnégyzeteket. A folyamat végén hagyja jóvá a változtatásokat az 
„Apply” (alkalmaz) gomb megnyomásával.  

3.7.1 FELHASZNÁLÓK KEZELÉSE 
3 különféle módon lehet egy felhasználót kezelni: 
• Jogosultságok hozzárendelése. 
• Felhasználó tiltása (A jobb szélen található „Enabling” jelölőnégyzet segítségével: ha be van jelölve, a 

felhasználó aktív. Tiltáshoz vegye ki a jelölést a négyzetből.). 
• Felhasználói fiók és jelszó módosítása 
 
 



XWEB 300 – rel.2.0 –  
 

 

 1592010700 Pag. 47 / 60 
 

3.8 ESZKÖZÖK 
 
Az XWEB 300 számos igen hasznos ezközt tartalmaz, amelyek elősegítik mind a felügyeleti rendszer, mind 
pedig az RS 485 vonalra kötött vezérlők minél hatékonyabb kezelését. Az eszközök használatához 
kattintson a „Tools” (eszközök) menüre.  
 

3.8.1 ADATNAPLÓ ÁLLAPOTA 
 
Az egyik legfontosabb eszköz a “Data log Status” (adatnapló állapota). Ebben az ablakban fontos 
információkat talál az adatrögzítésre használható memória méretéről. A “Log” (napló) %-os érték a jelen 
pillanatban használt memória arányát mutatja. Az XWEB 300 az utolsó rögzített értékek alapján nap/óra 
formátumú előrejelzést képes adni. Az archívum FIFO elv alapján működik, tehát az első adat (a legrégebbi) 
lesz az, amely először felülírásra kerül. A rögzítési idő növeléséhez eldöntheti, hogy mely adatok tárolására 
van valóban szüksége. Ehhez kattintson a “Configuration” -> “Devices” (eszközök) legördülő menüre és 
válasszon ki egy vezérlőt. Vegye ki a jelölést minden olyan adat mellől, amelynek rögzítésére nincs 
szüksége. Az alábbi példában a digitális bemenet „leolvasztás kezdete” adata kijelzésre kerül, ám rögzítésre 
nem kerül sor. 
 

 
 

3.8.2 RS 485 TESZT 
 
Lehetőség van az RS 485 vonal tesztelésére. Kattintson az “RS 485” menüpontra. Az alábbi ablak fog 
megjelenni: 
 

 
 
 

A „Test” mezőre való kattintással az XWEB 300 egy adatcsomagot küld a kiválasztott vezérlőnek. A 
visszaérkező csomagok számától függően a % érték 3 különféle színben jelenik meg: piros (gyenge 
kapcsolat), sárga (átlagos kapcsolat) és zöld (jó kapcsolat). Ez az eszköz az RS 485 bekötési hibák 
felfedésénél nagyon hasznos.  
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3.8.3 SZERVER NAPLÓ 
 
Az eszköz segítségével az XWEB 300 teljes aktivitását felügyelheti. A jelentés FIFO elv alapján készül, és 
kijelzi a dátumot valamint a művelet típusát. Minden fontosabb művelet naplózásra kerül, a hibák piros 
színnel jelennek meg. Figyelem: A „Cancel” (törlés) gomb megnyomásával a napló összes bejegyzését törli!   
 
 
 

 
 
 

3.8.4 SZERVER ÁLLAPOT 
 
Kattintson a “Tools” -> “Server Status” (szerver állapot) menüpontra. Az ablakokban megjelenő információk 
tájékoztatást adnak az XWEB 300 állapotáról. Ha bármilyen hiba lép fel,  az is itt kerül kijelzésre. Ezt az 
ablakot a főoldalon keresztül is el lehet érni. A „Server Status” mező jelzi a rendszer aktuális állapotát. Ha 
bármilyen hiba van, azt egy kis ikon is jelzi. Az ikonra kattintva megjelenik a jelentés ablak. 
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Szerver hiba nélkül 

 
 

Szerver hibával 
 
 

3.8.5 ÜZENET ÁLLAPOT 
 
Kattintson a “Tools” -> “Message status” (üzenet állapot) menüpontra. Itt tekintheti meg az XWEB 300 által 
kiküldött összes üzenet állapotjelentését. Ha a szerver egy üzenetet nem tudott sikeresen elküldeni, 
hibajelzés látható.  
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3.9 INFORMÁCIÓS MENÜ 

3.9.1 RENDSZER VERZIÓ 
Az “About” (névjegy) almenüben megtalálható a rendszer verziószáma: 
 

 
 

A fenti ábrán a rendszer verziószáma 2.0. 

3.9.2 RENDSZER FRISSÍTÉS 
 
Az XWEB 300 egyik legfontosabb jellemzője, hogy a rendszer soros kábel vagy modem segítségével 
frissíthető. A rendszerfrissítést csak adminisztrátori jogosultsággal lehet elvégezni. Kattintson az 
“Information” -> “Update” (frissítés) menüpontra. Ekkor egy általános tallózóablak fog megjelenni. Válassza 
ki a megfelelő fájlt és nyomja meg az „Open” (megnyitás) gombot. A folyamt 5-10 percig tart. Ez idő alatt a 
rendszer szünetelteti a felügyeleti funkciókat. A Dixell S.p.a. közzéteszi a szoftverfrissítéseit.  
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44  BBIIZZTTOONNSSÁÁGGII  EELLŐŐÍÍRRÁÁSSOOKK  
 
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat. A biztonsága múlhat ezeken az egyszerű szabályokon. Ahhoz, 
hogy a készüléke ne károsodjon, tanácsoljuk, hogy minden mondatot figyelmesen olvasson el. 
 
• FIGYELEM: mind az Ön, mind pedig a szerver védelmének érdekében addig ne kapcsolja be az XWEB 

300-at, amíg az összes elektronikus egység bekötését be nem fejezte. 
• A tápellátás csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megfelel-e a műszaki 

paramétereknek. 
• Az alkalmazást csak a kézikönyvben vagy az eszközön feltüntetett típusú tápforráshoz szabad 

csatlakoztatni. Ha nem biztos a tápforrása típusában, kérdezze meg a kereskedőt vagy a helyi 
áramszolgáltatót. 

• A tápkábeleket úgy vezesse el, hogy azokban ne lehessen megbotlani, ne sérüljön ráhelyezett vagy 
nekitolt tárgyaktól, és fordítson különös figyelmet a dugaljzatok és csatlakozók környékére. 

• Az eszköz extrém alacsony vagy fagypont alatti hőmérsékletek esetén történő alkalmazása hibás 
működést eredményezhet. Az ideális környezeti hőfok +5°C (41°F) fölött van. 

• A készüléket ne helyezze hőforrások (pl. radiátorok, hősugárzók, stb.) közelébe. 
• Ügyeljen rá, hogy az eszközt ne érje ütés vagy nedvesség.  
• Soha ne távolítsa el a készülék burkolatát! A belső alkatrészek érintése súlyos áramütést okozhat!  
• A készülék borításának tisztításához ne használjon illékony tisztítószereket, mint pl. alkohol, festékhigító, 

benzin, stb. A tisztításhoz használjon száraz törlőkendőt. 
• A jelen kézikönyvben szereplő munkálatokon túl tilos a készüléken bármilyen egyéb szerelési munkát  

végezni.  A KÉSZÜLÉKBEN TALÁLHATÓ ALKATRÉSZEK HÁZILAG NEM SZERELHETŐK, EZÉRT 
BÍZZA A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSÁT A KIJELÖLT SZAKSZERVIZRE!  

 
 

4.1 RENDSZER TULAJDONSÁGOK 
 

Általános  
 Méretek (standard 4 DIN formátum) 68 (sz) x 84 (ma) x 62 (mé) (mm) 
 Tápellátás 230 VAC 50~60Hz. 
 Áramfelvétel 3 W 
Környezeti biztonság  
 Hőmérséklet tartomány +0°C – 60°C (32°F – 104°F) 
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55  FFÜÜGGGGEELLÉÉKK  
 
 
Függelék A: ESZKÖZÖK BEÁLLÍTÁSA - BŐVEBBEN 
 
Függelék B: TÁMOGATOTT ESZKÖZÖK 
 
Függelék C: KIEGÉSZÍTŐK 
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FFüüggggeelléékk  AA::  EESSZZKKÖÖZZÖÖKK  BBEEÁÁLLLLÍÍTTÁÁSSAA  --  BBŐŐVVEEBBBBEENN  
 

Ebben a részben találja, hogy miként tudja a gyári beállítástól függetlenül beállítani az eszközöket. Csak a 
főbb vonalakat vázoljuk, az egyes mezők mélyebb magyarázata nélkül. A beállítási oldal több sorra 
tagolódik. Minden egyes sorral az eszköz különbözö részfunkcióit lehet testreszabni. 
Mielőtt belefogna, állítsa le az összes adatolvasási/rögzítési folyamatot. Ezután kattintson a  
“Configuration”->“Devices” (eszközök) legördülő menüre. Itt az „Actions”  legördülő menüben válassza ki az  
“Advanced” (bővebben) menüpontot, majd a “Devices” (eszközök) segítségével válassza ki a megfelelő 
vezérlőt. 
Az “Analog Input” (analóg bemenet) részen az összes, az eszköz által használható analóg bemenet 
megtalálható. Az értékek egész vagy tizedestört formában jeleníthetők meg. A módosítást természetesen 
mind az XWEB 300-ban, mind pedig az eszközben el kell végezni, és azonos értékre kell megadni. A “-I” 
utótag azt jelenti, hogy egész számot kíván megjeleníteni. Az alapbeállítás a tizedestört. Ugyanez érvényes 
a Celsius és Fahrenheit fokokra. A „-F” utótag Fahrenheit fokot jelent.  
 
Figyelem: az egész/tört vagy °C/°F beállításoknak meg kell felelniük az eszközök valós beállításának! 
 

 
 
A “Digital Input” (digitális bemenet) sor külön figyelmet érdemel. Az itt található értékek a gyári alapbeállítás 
értékei, így ha a készüléken módosításokat eszközölt, akkor ugyanazokat a módosításokat itt is meg kell 
tennie.  Ez nagyon fontos, mivel minden, az XWEB 300 eszközökkel kapcsolatos részében tárolt adatnak 
egyeznie kell az eszköz EEPROM memóriájában tárolt adattal. Általános hiba, hogy pl. a “Generic Alarm”  
(általános riasztás) értékét módosította az eszközben, ám az XWEB 300 eszközbeállításainál meghagyta az 
alapértelmezett jelölést. Ilyenkor minden alkalommal, amikor a kapcsoló állapotot vált, a rendszer riasztási 
üzenetet küld akkor is, ha valójában nem történt általános riasztási esemény. 
 

 
  
 
A “Device Status” (eszköz állapot) részben testreszabhatja az eszközöket. Természetesen mind az XWEB 
300-ban, mind pedig az eszközben azono értékeknek kell szerepelni. 
 

 
 
 
A “Commands” (parancsok) sor nagyon fontos. Itt ugyanazokat az értékeket kell megjelölnie, amelyeket az 
előző részben is megjelölt. Csak így képes az XWEB 300 az eszközöknek parancsot küldeni. Ez fontos, 
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hiszen ha pl. a “digital Resources” (digitális források) résznél a “Generic Alarm”-t (általános riasztást) 
átállította “Auxiliary”-re (külső bemenetre) akkor ahhoz, hogy az XWEB 300 kezelje a kimenet ki- és 
bekapcsolását, a „Commands” (parancsok) résznél az “Aux on” (külső be) és az “Aux off” (külső ki) értékeket 
kell bejelölnie. Természetesen minden esetben, amikor hasonló változtatást végez a vezérlőkön, el kell 
végeznie ezt műveletet. 
 

    
  
 

FFüüggggeelléékk  BB::  TTÁÁMMOOGGAATTOOTTTT  EESSZZKKÖÖZZÖÖKK  
 
AZ XWEB 300 JELEN VERZIÓJA AZ ALÁBBI DIXELL KÉSZÜLÉKCSALÁDOKAT TÁMOGATJA.  
KÉRJÜK, ELLENŐRIZZE LE AZ ESZKÖZÖK VERZIÓSZÁMÁT. EZT A REL PARAMÉTER VAGY A 
KÉSZÜLÉK HÁTULJÁN TALÁLHATÓ MATRICA SEGÍTSÉGÉVEL TUDJA MEGTENNI. A TÁMOGATOTT 
VERZIÓK BŐVÍTÉSE A KÖZELJÖVŐBEN VÁRHATÓ. 
 
KÉSZÜLÉK-
CSALÁD NEVE 

VERZIÓ-
SZÁM 

KÉSZÜLÉK 
TÍPUSA 

KÉSZÜLÉK TÍPUSA KÉSZÜLÉK 
TÍPUSA 

KÉSZÜLÉK 
TÍPUSA 

110C 120D 
120C 130D 
130C 140D 
140C 150D 
150C 160D 
160C 170D 
170C 530D 
172C 563D 
530C 570D 
572C 

2.0 

570C 
 

170C 563D 2.1 570C 570D 
XR775C 

XR 
100/500/700 

1.0 XR745C 
 

 

XW220L XW220K 
XW230L XW240K 
XW260L XW260K 
XW270L XW264K 
XW271L XW270K 
XW570L XW271K 
XW263L XW272K 
XW264L XW570K 

XW 200/500 1.5 

XW563L  
XM440K 
XM460K 
XM463K 0.2 
XM470K 
XM460K 

XM 400K 

0.3 XM463 
XC706M 
XC807M 
XC811M 
XC907M 

1.4 

XC911M 

XC 400 
600 
700M 
800M 
900M 

2.0 XC650C 
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XC642C 
XC640C 
XC440C 
XA100C 
XT110C 
XT111C 
XT120C 
XT121C 
XT130C 
XT131C 
XT141C 
XT210C 
XT211C 
XT220C 

1.0 

XT221C 
XA100C 
XT110C 
XT111C 
XT120C 
XT121C 
XT130C 
XT131C 
XT141C 
XT210C 
XT211C 
XT220C 

XT 100C 
200C 

1.2 

XT221C 
XH240L XH240V XH240K 
XH260L XH260V 
XH340L XH340V 
XH360L XH360V 

XH 
200 
300 
400 

1.0 

XH460L  

 
 

XJP30D 
XJP60D XJP XJA  1.4 
XJA50D 
IC110C 
IC111C 
IC120C iCHILL 1.5 
IC121C 
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AZ XWEB 300 JELEN VERZIÓJA AZ ALÁBBI NEM-DIXELL GYÁRTMÁNYÚ KÉSZÜLÉKEKET 
TÁMOGATJA. 
 

GYÁRTÓ NEVE VERZIÓSZÁM 
(ha van) 

KÉSZÜLÉK TÍPUSA KÉSZÜLÉK KÓDJA 

Carlo Gavazzi  ### Power Analyzer WM22-DIN-AV5 
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FFüüggggeelléékk  CC::  KKIIEEGGÉÉSSZZÍÍTTŐŐKK  
  

TÍPUS LEÍRÁS KERESKEDELMI NÉV RENDELÉSI SZ. 

MODEM 
Analóg SOROS modem, 
PDA kompatibilis, 56kbps (ex 
ModemXJ500 – analog modem kit) 

KRONOS NORTEK MODEM/S/01 

KÁBEL 9F-9M csatlakozós kábel PC 
csatlakoztatásához. 1,8 m ### CAB/SW 9-9 
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