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Tento návod je stručným popisem operací, které jsou zapotřebí k základní funkci monitorovací jednotky typů 
XWEB300D , XWEB500D a XWEB500 – pro záznam teplot z regulátorů a modulů sběru dat Dixell. 
Předpokládá se již jednotka XWEB připojená lokálně k PC, nastavená čeština a zobrazená domovská 
stránka. Pro informace o činnosti k dosažení tohoto stavu odkazujeme na návod “ XWEB300D XWEB500D 
XWEB500 První kroky“. Pro nastavení ostatních funkcí, které zde nejsou popsány, prosím prostudujte 
podrobný návod.  
 

11  KKOONNFFIIGGUURRAACCEE  SSEERRVVEERRUU  
 
Po připojení doporučujeme provést tyto kroky : 

• nastavení názvu systému, data a času 
• kontrola, případně změna IP adresy (lze udělat i jako poslední krok celého nastavení) 
• nastavení kategorie přístroje a intervalu záznamu 
• vyhledání přístroje 
• konfigurace přístroje (přístrojů) 
• nastavení alarmů 
• nastavení oprávnění  

 
Poté je zapotřebí zapnout čtení a záznam údajů, případně posílání alarmů.  
 
Základní ovládání při provozu XWEB zahrnuje: 

• náhled přístroje – jednotlivý a hromadný 
• zobrazení grafu teplot 
• uložení záznamu teplot 
• export záznamu teplot do Excelu 
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1.1 NASTAVENÍ NÁZVU SYSTÉMU, DATA A ČASU 
 
Na domovské stránce postupujte na 
Konfigurace - Systém – Nastavení systému. 
 

 
 
V sekci Popis zadejte Název a Popis. Sekce Jazyk je již nastavena na češtinu (Czech), případně můžete 
přepnout na jiný jazyk (změna se projeví až po uložení a obnovení obrazovky).  
V sekci Datum/Čas nastavte datum a hodiny, formát času a časové pásmo (pro ČR platí GMT+1). 
 
Po zadání klikněte vždy na tlačítko Změnit.  
 

1.2 NASTAVENÍ SÍTĚ  
Po kliknutí na Nastavení sítě se zobrazí údaje o 
síti. Zde je možné zkontrolovat, případně upravit 
IP adresu pro přístup.  
IP ADRESA  
Výchozí IP adresa je 192.168.0.150. Pro úpravu 
IP adresy, připojení k místní síti nebo zřízení 
dálkového přístupu doporučujeme kontaktovat 
správce sítě.   
Další nastavení: 
Maska (subnet mask): je to filtr, 255.255.255.0 
určuje , že XWEB může přímo dosáhnout na PC 
s tímto rozsahem IP adres. Ostatní požadavky se 
posílají přes platnou bránu ( gateway). 
Brána (Gateway): Při připojení k síti je nutné 
zadat tuto IP adresu Je to adresa brány (druh 
portálu, obvykle routeru ), přes který se posílají 
data, která nemohou jít přímo na cílovou IP 
adresu. Při přímém připojení na PC se nezadává, 
má význam pro připojení do sítě. 
Primární /sekundární DNS: adresa serveru, který 
konvertuje zadávanou IP adresu z písmen (např. 
www.dixell.com ) na čísla. Není povinná, pokud 
nedisponujete DNS serverem. 
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nedisponujete DNS serverem. 
Port (Webserver port number): používá se na 
nastavení portu web serveru. Výchozí nastavení 
je 80. 
 
Důležité: pokud změníte IP adresu, po uložení změny je nutné ještě XWEB rebootovat (nabídka 
Konfigurace – Reboot). V závislosti na verzi může reboot trvat až několik minut. Objeví se okno, kde 
se XWEB odpočítává čas. Po skončení zavřete aplikaci a do prohlížeče zadejte novou IP adresu. 
 
 

1.3 NASTAVENÍ KATEGORIE PŘÍSTROJE A INTERVALU ZÁZNAMU  
V sekci Konfigurace – Kategorie můžete 
zadat kategorii přístroje a interval záznamu. 
Kategorie přístroje umožňuje regulátory do 
skupin např. podle účelu: Mrazírny, vitríny, 
sklad apod. Každému přístroji se může 
přiřadit jedna z kategorií, kterou si zde 
definujete. Rozdělení přístrojů na kategorie 
zpřehledňuje orientaci při větším počtu 
přístrojů, např. při prohlížení dat můžete 
zobrazit jen přístroje jedné kategorie.  
Po zvolení Kategorie přístroje se objeví 
okno se seznamem kategorií. Nový název 
kategorie lze zadat do volného řádku v 
prvním sloupci  (na obr. je takto zadáván 
Sklad ) a kliknout na tlačítko Nový. Kategorii 
s největším počtem přístrojů doporučujeme 
nastavit jako výchozí kliknutím na 
stejnojmenné tlačítko. Ve sloupci Výchozí se 
objeví zelené zaškrtnutí a každý nový 
přístroj přidaný do systému automaticky 
obdrží tuto kategorii. 
Interval záznamu je interval, ve kterém se 
zaznamenávají údaje z čidel regulátorů do 
paměti XWEB. Zadává se podobným 
způsobem jako předchozí. V levém sloupci 
se napíše jeho název, v dalším sloupci se 
zadá interval ve formátu mm.ss a klikne se 
na Nový. Opět výchozí nastavení se zvolí 
kliknutím na příslušné tlačítko. Pro první 
nastavení doporučujeme výchozí interval 15 
minut. 
Kategorie přístroje i interval záznamu lze 
upravit kliknutím na tlačítko Změnit nebo 
vymazat kliknutím na  Zrušit. 
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1.4 VYHLEDÁNÍ PŘÍSTROJE A VLOŽENÍ DO SYSTÉMU  
 
Pokud chcete v systému XWEB 
prohlížet údaje o připojených 
přístrojích, je nutné přístroje je 
nejprve vyhledat a potom vložit do 
systému. Každý z přístrojů musí 
mít nastavenu originální adresu 
pro komunikaci (zpravidla parametr 
Adr), aby se zamezilo duplicitě a 
z toho plynoucímu konfliktu adres. 
V nabídce Konfigurace klikněte 
na Vyhledání přístroje, zadejte 
rozsah hledaných adres v polích 
„Od adresy“ a „Do adresy“ a 
klikněte na tlačítko Start. Jednotka 
projde všechny zadané adresy  a 
po skončení vyhledávání zobrazí 
výsledky. 
Přidání přístroje se provede 
zaškrtnutím políčka Vložit a  
kliknutím na tlačítko Přidat. 
Po skončení operace se zobrazí 
seznam přidaných přístrojů. 
Názvy s zobrazují ve formátu „new 
- název přístroje” , jak je patrno z 
obrázku. Názvy je možné změnit 
v sekci Konfigurace přístroje. 
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1.5 KONFIGURACE PŘÍSTROJE (PŘÍSTROJŮ) 
Konfigurace přístroje slouží k nastavení 
informací o přístroji, které má XWEB 
zobrazovat nebo zaznamenávat. Jedná je 
zejména o název přístroje, zobrazení a 
záznam hodnot ze vstupních čidel, stavů 
výstupů, alarmů apod.  
V nabídce Konfigurace – Přístroje 
vyhledejte přístroj, který chcete 
konfigurovat. Kliknutím na něj se načte 
jeho základní tabulka. 
Zde doporučujeme zkontrolovat a nastavit 
minimálně tyto položky (označené 
červeně) :  
Název přístroje (lze vyplnit nový název 
po kliknutí na pole se současným 
názvem) 
Interval záznamu  
Pro každý přístroj lze nastavit jiný interval 
záznamu, ale pokud k tomu není vážný 
důvod, doporučujeme nastavit jednotně u 
všech přístrojů.  
Typologie 
Čtení údajů, Záznam údajů 
Zde se ve čtverečku  zatrhne, zde se data 
přístroje čtou v jednotce a zaznamenávají 
do paměti. 
Analogové vstupy 
Jedná se např. o teplotní čidla. U 
regulátorů pro chlazení je 1. položka  
prostorové čidlo - Room (Pb1) a druhé 
čidlo výparníku - Evaporator (Pb2). Názvy 
je načítají vždy anglicky, ale ve sloupci 
Název je můžete přeložit do češtiny, viz 
poslední obrázek. 
 

 Vyhledání přístroje nabídce:                      

 
 
 
Důležité položky: 

 
 
 
Překlad do češtiny: 

 
 

U analogových vstupů i ostatních položek kliknutím zatrhněte ve čtverečcích, pro jaký účel chcete položku 
zviditelnit nebo zpřístupnit:  
Jednotlivý náhled= zobrazení po jednom přístroji 
Reg.= regulace 
Hromadný náhled = zobrazení všech přístrojů na jedné stránce 
Nákres= zobrazení v nákresu 
Poslat = posílání alarmů 
Sched.= (scheduler), Plánovač 
 
Pokud jde o sekce Alarmy ( jejich nastavení a konfigurace) a Plánovač, popis přesahuje možnosti 
stručného návodu, odkazujeme na podrobný návod.  
 
Pro uložení změn klikněte v pravé horní část na tlačítko Změnit  a potvrďte dotaz, zda opravdu chcete 
provést změnu. 
Pokud máte více stejných přístrojů a chcete je stejně nastavit, můžete použít volbu Kopírovat nebo 
Klonovat v levé horní nabídce Činnosti. XWEB automaticky nabídne pouze stejné modely přístrojů , pokud 
existují.  
Při kopírování se kopíruje na jiný přístroj celé nastavení ( kromě názvu přístroje a adresy ), při klonování 
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můžete zvolit, zda se bude nebo nebude kopírovat kategorie přístroje a interval záznamu. 
 
POZOR: při konfiguraci přístrojů se nenastavují parametry připojených přístrojů, ani nedochází k jejich 
změně. Proto i klonování nebo kopírování neovlivní nastavení parametrů. Nastavení parametrů přístrojů lze 
provést v nabídce Přístroje - Jednotlivý náhled – Prohlížet parametry. Odkazujeme na podrobný návod 
k XWEB.  
 

1.6 NASTAVENÍ OPRÁVNĚNÍ (UŽIVATEL , ADMINISTRÁTOR) 
 
Nastavit oprávnění v přístupu do systému můžete v nabídce Konfigurace – Oprávnění. Z výroby je vždy 
nastaven Administrátor  (Uživatel: Admin , heslo: Admin) 
Pro přidání nového uživatele vyplňte poslední volnou řádku dle předchozích vzorů a klikněte na Nový. 
Pro změnu hesla napište nové heslo do stejnojmenného pole a  klikněte na Změnit. 
Pro úpravu oprávnění klikněte na Upravit oprávnění, v seznamu, který se otevře, zaškrtněte povolené akce a  
klikněte na Změnit. 
 
 

 
 
  

22  PPOOUUŽŽIITTÍÍ  XXWWEEBB  

2.1 PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU 
 

Pokud je aktivováno připojení k XWEB, zadejte IP adresu do 
internetového prohlížeče. 
 
Výchozí IP adresa (z výroby) je : http://192.168.0.150/   
Objeví se přihlašovací stránka.  
Zadejte přihlašovací jméno a heslo. 
Výchozí přihlašovací údaje: 
• Uživatel (User name): Admin 
• Heslo (Password): Admin 
Jsou – li údaje správně zadány, po přihlášení se objeví 
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domovská stránka. 

2.2 DOMOVSKÁ STRÁNKA 
 
Na domovské stránce najdete základní nabídku funkcí.  
 
 

 
 
Pro práci s již nastavenou jednotkou je nejprve nutné aktivovat čtení a záznam dat, které je jako výchozí 
neaktivní. Klikněte na libovolný řádek hlášení Neaktivní. V okně, které se zobrazí, zatrhněte jednu nebo více 
z těchto možností: 
Čtení údajů: údaje z přístrojů se zobrazují  
Záznam údajů: údaje z přístrojů se ukládají do paměti v nastaveném intervalu. Tato činnost je nutně svázána 
i s podmínkou čtení údajů.   
Posílání alarmů: alarmy se zobrazují a pokud je to nastaveno, posílají se z jednotky e-mailem, SMS nebo 
faxem.  
Po volbě klikněte na tlačítko Aktivovat. 
 

 

2.3 JEDNOTLIVÝ NÁHLED, ZMĚNA ŽÁDANÉ HODNOTY 
 
Tato funkce umožňuje jednotlivě prohlížet připojené přístroje a jejich aktuální údaje. V nabídce Přístroje 
klikněte na jednotlivý náhled a zvolte přístroj, který chcete prohlížet.  
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Po výběru se načte daný přístroj. Údaje jsou řazeny od těch nejdůležitějších, první jsou hodnoty vstupních 
čidel. Jsou uvedeny ty údaje, které jsou povoleny v konfiguraci přístroje pro jednotlivý náhled.   
 
Pokud chcete změnit žádanou hodnotu, najeďte myší na zelené pole u žádané hodnoty (Set Point) , zobrazí 
se „Click to modify…“ 
 

 
 
V následující výzvě skriptu zadejte novou žádanou hodnotu a klikněte na OK. 
 

 
 
 Zobrazí se informativní hlášení „Příkaz poslán“ a po několika sekundách se v zeleném poli zobrazí nová 
žádaná hodnota.  
Ve spodní části stránky jsou příkazy k ovládání základních funkcí regulátoru. Jak je patrné z obrázku, 
můžete např. přístroj na dálku zapnout nebo vypnout.  
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2.4 HROMADNÝ NÁHLED 
 
Hromadný náhled umožňuje prohlížet všechny přístroje na jedné stránce. V nabídce Přístroje zvolte 
Hromadný náhled,  a v nově otevřeném okně zvolte Všechny přístroje. 
 

 
 
Přístroje se zobrazí v pořadí sériových adres RS485. U každého jsou uvedeny ty údaje, které jsou povoleny 
v konfiguraci přístroje pro hromadný náhled.   
 
Jednotlivé výstupy jsou znázorněny ikonami, pokud je ikona barevná , výstup je v činnosti. Pokud je šedá, 
výstup je vypnut. Při dálkovém vypnutí přístroje svítí červeně ikona vypínače. Je-li přístroj ve stavu alarmu, 
zobrazí se pole přístroje červeně.   
 

2.5 GRAFY 
 
Pro zobrazení zaznamenaných údajů vyhledejte nabídku Data – Grafy. Vyberte přístroj, jehož záznam 
chcete zobrazit.   

 
 
Na následující stránce se zobrazí identifikace přístroje a dostupná data. V kolonkách „Zvolená data“, „od“, 
„do“ zadejte časový interval, který chcete zobrazit. 
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Ve příslušném čtverečku zatrhněte údaj, který chcete zobrazit (na obr.  je to Probe 1 - prostorové čidlo). Pro 
zadání klikněte na tlačítko Prohlížet graf.  
   

 
 
Zobrazí se grafický průběh zvolené veličiny v zadaném intervalu. Kurzorem myši se můžete po grafu 
pohybovat záměrným křížem a odečítat souřadnice měřené veličiny a času, které se zobrazují na horní liště 
(na obrázku je teplota 9,38°C měřená 3.6.2011 v 9:12:51 hod.) 
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2.6 EXPORT GRAFŮ 
Export grafů slouží k převodu zaznamenaných údajů do formátu MS Excel (.xls).  Na domovské stránce 
vyhledejte nabídku Data – Hlavní export. V následujícím okně zvolte podobně jako u grafu časový interval a 
veličinu přístroje, kterou chcete exportovat. Poté klikněte na tlačítko Export v pravém dolním rohu stránky. 
  

 
 

 
 
XWEB otevře okno, ve kterém nabízí uložení do souboru klasickou procedurou ve Windows. Po zadání 
názvu souboru a místa uložení klikněte na Save.   
 
 

 
 
Následně můžete otevřít soubor v Ms Excel a dále pracovat se získanými údaji. 
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Dovoz, servis a technické poradenství: 
LOGITRON s.r.o. 

Volutová 2520, 158 00  Praha 5 
tel.: 251 619 284, fax: 251 612 831 

e-mail : sales@logitron.cz 
www.logitron.cz 

 


