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Evo-S ver BF jest zbudowany na bazie doświadczeń przeprowadzonych podczas instalacji 
zdalnej transmisji danych z układów pomiarowych na terenie całego kraju.  

Zastosowanie webserwera Evo-S: 

 Zdecydowanie skraca czas potrzebny na zdalny odczyt danych z urządzeń pomiarowych. 

 Umożliwia zbieranie danych z wyjść szeregowych i impulsowych z liczników różnych mediów 
(energii elektrycznej, gazu, ciepła, wody). 

 Obniża koszty transmisji danych. 

 Zapewnia archiwizację danych pomiarowych. 

 Daje pełną kontrolę nad zużywanymi mediami. 

 Daje możliwość sterowania pracą urządzeń obiektowych (opcja). 

Webserwer Evo-S jest z jednej strony elementem pośredniczącym pomiędzy urządzeniami 
obiektowymi (np. licznikami), a internetowym systemem zarządzania energią www.evosystem.pl.,  
z drugiej zaś strony jest niezależnym urządzeniem mogącym służyć użytkownikom do zarządzania 
pracą urządzeń lokalnych. 

Evolution System Sp. Jawna 
Ul. Konotopska 4 
05-830 Ożarów Mazowiecki 
tel. /fax (022) 722-20-35 
 
www.evosystem.pl 
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Możliwości webserwera Evo-S: 

1) Rejestracja i strażnikowanie poboru mocy urządzeń lub grup urządzeń, oraz automatycznego 
wysyłania raportów (drogą mailową) w sytuacji przekroczenia wartości zadanych. 

2) Rejestracja i strażnikowanie czasu pracy urządzeń lub grup urządzeń, oraz automatycznego 
wysyłania raportów (drogą mailową) w sytuacji przekroczenia wartości zadanych. 

3) Sterownie pracą urządzeń w celu optymalizacji kosztów energii, a w szczególności: 
 przesunięcie czasu pracy dedykowanych urządzeń w sytuacji groźby przekroczenia 

mocy zamówionej, (informacja przesłana drogą e-mail), 
 przesunięcie czasu pracy dedykowanych urządzeń w godziny o mniejszej cenie za 1 

kWh, 
 przesunięcie czasu pracy dedykowanych urządzeń w sytuacji groźby wystąpienia 

przekroczenia zadanego korytarza niezbilansowania (rynek energii). 
4) Zmiana nastaw parametrów strażnika i modułu BMS zarówno z poziomu centrali (przez sieć 

LAN), jak i lokalnie na obiekcie. 
5) Zbieranie i przesyłanie (drogą e-mail) alarmów technicznych w przypadku nieprawidłowej 

pracy urządzeń na obiekcie. 
6) Komunikacja po łączu szeregowym ze wszystkimi stosowanymi przez OSD w Polsce 

licznikami energii elektrycznej. 
7) Zbieranie danych z wyjść impulsowych liczników wszystkich mediów. 
8) Bezpośrednia transmisja danych pomiarowych poprzez połączenie internetowe. 
9) Bezpośrednia transmisja danych pomiarowych poprzez wdzwanianie się do urządzeń 

pomiarowych GSM/GPRS lub linia telefoniczna  
10) Pośrednia transmisja danych pomiarowych poprzez wysyłanie na specjalne konto pocztowe 

systemu maila z załączonym plikiem odczytowym. 
11) Praca w prywatnym APN (wersja z modemem GPRS). 
12) Zdalne zarządzanie obiektem (moduł BMS). 

 
 
Sterownik, w zależności od potrzeb, może być wyposażony w następujące interfejsy służące do 
zdalnej transmisji danych: 

1) Łącze internetowe LAN/WAN (internet, intranet) - transmisja odbywa się za pomocą łącza 
kablowego. 

2) Modem analogowy V.92 (PSTN) - transmisja odbywa się za pomocą wdzwania się przez 
sterownik do centralnego systemu odczytowego 

3) Modem GSM/GPRS - transmisja odbywa się poprzez wdzwanianie się modemem GSM do 
serwera centralnego przez sterownik, bądź komunikacji internetowej za pomocą 
GPRS/EDGE/HSDPA 
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Interfejsy / Wejścia  Pamięć odczytów 

Wewnętrzna pamięć na odczyty to 2GB. Duża 
pamięć pozwala na archiwum danych z 5 lat przy 
maksymalnym obciążeniu interfejsów dowolną liczbą 
urządzeń pomiarowych. 

Dostęp i bezpieczeństwo 

W zależności od wersji mamy do wyboru 4 interfejsy 
na których może być dowolna kombinacja 
interfejsów: 
 RS232 
 RS485 
 CLO - pętla prądowa 
 Wejścia impulsowe 
Dla powyższych interfejsów istnieje możliwość 
podłączenia urządzeń w ilości: 
RS232 – max 1 urządzenie 
RS485 – max 31 urządzeń 
CLO – max 4 urządzenia 
Standardowo Evo-S jest wyposażony w 3 interfejsy 
RS232, 1 interfejs RS485 oraz 5 wejść impulsowych. 

Wyjścia 

 

Dane zabezpieczone są przed dostępem osób 
niepowołanych hasłem zarówno dla użytkowników 
jak i administratorów. Dane pobierane z urządzenia 
poprzez szyfrowane połączenia ssh. Dodatkowo jest 
zaimplementowany moduł firewall. 

 Komunikacja 
W zależności od wersji mamy do dyspozycji wyjścia 
styków przekaźników (maksymalnie 300szt). Każde 
z wyjścia może mieć jedną z funkcji sterowania 
przez algorytm strażnika mocy czy stan 
zwarcia/rozwarcia w określonym przedziale 
czasowym. Każde z tych wyjść może być 
wykorzystane jako czytnik impulsów dowolnego 
standardu (należy zgłosić w zamówieniu). 
Standardowo Evo-S jest wyposażony w 3 
przekaźniki, z których jeden przekaźnik (P3) jest 
przystosowany do synchronizacji liczników. 

 Złącze RJ45 dla sieci Ethernet. 
 Evo-S z modemem GSM/GPRS posiadać może 

stały IP lub poprzez wdzwanianie CSD. 
 2 adresy IP dla sieci Ethernet (tylko jeden 

konfigurowalny) 
 Dostęp do danych przez protokoły: ftp, ssh, www,  

Synchronizacja Wizualizacja 

 

 
Evo–S potrafi synchronizować się z czasem 
pobieranym z: 
- licznika elektronicznego 
- serwera czasu atomowego 
Dodatkowo Evo-S może pełnić funkcję 
synchronizatora poprzez wyjście przekaźnikowe 
dowolnie skonfigurowane. Styk jest bez 
potencjałowy i źródło impulsu należy podać z 
zewnątrz. 

 

Udostępniane dane  

Wizualizacja wartości on-line, chwilowego poboru 
energii odbywa się za pomocą zabudowanej 
wewnątrz strony WWW. Informacje wyświetlane to 
między innymi:  
 Moc chwilowa 
 Prognoza mocy na koniec 15-tu minut 
 Ilość impulsów 
 Zużycie energii chwilowe  
 Zużycie energii prognozowane na 15 minut 
 Wykres mocy chwilowej i prognozowanej online 
 TG fi 
Raporty zużyć oraz wszystkich danych 
udostępnionych przez liczniki są raportowane na 
stronie www.evosystem.pl  

Obudowa i zasilanie 

W zależności od podłączonego licznika Evo-S 
pobiera dane i zapisuje jako: 
 Plik odczytowy krótki on-line (konfigurowana ilość 

dni profilu) 
 Plik odczytowy pełny (35 dni profilu) 
 Plik odczytowy całkowity (cała pamięć licznika) 
 Plik stanów liczydeł (bufor rejestrów) 
 Plik dziennika zdarzeń (odbierany zgodnie z 

harmonogramem pliku pełnego) 
 Plik pomiarów jakościowych energii (Napięcia i 

prądy w strefach czasowych) 

 

Wymiary: 85x130x185 mm  
(długość, szerokość, wysokość ) 

Montaż: na ścianę lub na szynę DIN 
Zasilanie: ~87V - ~260V 
Pobór mocy: max 12VA 
Obciążenie styków przekaźników: max 6A 

Konfiguracja 
  Ze strony www na wewnętrznej pamięci Evo-S  
 Z centralnego panelu zarządzania  

Evo-Manager 
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Wersja urządzenia Ilość 
interfejsów  

Ilość wejść 
impulsowych 

Łącze 
komunikacyjne 

urządzenia 

Ilość wyjść 
przekaźnikowych 

Evo-S BF 3xRS232/1xRS485//SM3P 3 x RS232 i 
1x RS485 5 LAN 100Mb/s 3 

Evo-S BF 
3xRS232/1xRS485//SM3P/USB 

3 x RS232 i 
1x RS485 i  

USB 
5 LAN 100Mb/s 3 

Evo-S BF 
3xRS232/1xRS485//SM3P/GPRS 

3 x RS232 i 
1x RS485 5 LAN 100Mb/s i  

MODEM  3 

Evo-S BF 
2xRS232/1xCLO/1xRS485//SM3P 

3 x RS232 i 
1x RS485 i 

CLO 
5 LAN 100Mb/s 3 

Evo-S BF 
2xRS232/1xCLO/1xRS485//SM3P/U
SB 

3 x RS232 i 
1x RS485 i  

CLO i 
USB 

5 LAN 100Mb/s 3 

Evo-S BF 
2xRS232/1xCLO/1xRS485//SM3P/G
PRS 

3 x RS232 i 
1x RS485 i 

CLO 
5 LAN 100Mb/s i  

MODEM  3 

 
MODEM GPRS oferowany w zestawie z Evo-S pracuje w technologiach HSDPA, EDGE, GPRS, CSD. 
Wersje na zamówienie mogą posiadać max: 
Ilość interfejsów: 4 sztuki w dowolnej konfiguracji 
Ilość wejść impulsowych: 300 w dowolnej konfiguracji 
Łącz komunikacyjnych: LAN, MODEM 
Ilość wyjść przekaźnikowych: 300 sztuk w dowolnej konfiguracji (np. BMS/PMS) 
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Domyślne parametry logowania do urządzenia : 
 
 Dla Administratora: Dla użytkownika: 
Login:  admin evouser 
Hasło:  #lOp;809# evouser  
Po skonfigurowaniu Evo-S należy zmienić hasło.  
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Po zalogowaniu się  będziemy widzieli główną stronę webserwea Evo-S 
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Ustawienie Synchronizacji z Evo-S licznika np. ZMD 
Podłączenie przewodów: 

1. Na zacisk nr 7 wprowadzamy przewód napięciowy (fazę L1) dla wyjścia impulsowego np. 230V. Ważne by źródło przewodu było takie same jak 
dla zasilania urządzenia Evo-S. 

2. Z zacisku nr 8 wyprowadzamy przewód, którym będzie wysyłany impuls synchronizacji. Wprowadzamy go na zacisk nr 16 (oznaczony SY) w 
liczniku ZMD4XX.  

3. Na zacisk 15 (oznaczony G) doprowadzamy przewód neutralny tzw. 0. Ważne by źródło przewodu było takie same jak dla zasilania urządzenia 
Evo-S 

Przykładowy schemat: 

 



 

2011-01-26 14:32:18 Strona 11 z 14 

 
Konfiguracja licznika powinna wyglądać następująco: 
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Konfiguracja wyjścia synchronizacji czasu z Evo-S: 
W zakładce „Harmonogram” Ustawiamy wyjście impulsowe synchronizacji czasu jak poniżej: 

 
 
 
Po tak skonfigurowanych parametrach Evo-S będzie ustawiał zegar własny raz na dobę każdego dnia zgodnie z serwerem czasu i licznik ZMD4XX będzie 
otrzymywał raz na dobę o godzinie 12:00 sygnał impulsowy synchronizacji czasu. Taka konfiguracja Gwarantuje prawidłową synchronizację czasu w 
licznikach. 
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MENU KONFIGURACJI  
Liczniki Konfiguracja urządzeń odczytywanych przez webserwer.  

Mamy do dyspozycji porty od 0 do3. 
COM0 – znajduje się na listwie zaciskowej urządzenia pod zaciskami 9,10,11  
COM1 – znajduje się na listwie zaciskowej urządzenia pod zaciskami 12,13 
COM2 – znajduje się na listwie zaciskowej urządzenia pod zaciskami 16,17 
COM3 – znajduje się na listwie zaciskowej urządzenia pod zaciskami 14,15 

Pliki odczytowe Są tu wypisane linki do plików odczytowych które można w każdej chwili pobrać z pamięci wewnętrznej urządzenia. 
Harmonogram Zakładka nastaw trybu pracy urządzenia. 

Odbierania odczytów 
Częstotliwość odbierania odczytów On-line oraz ilość dni odbieranych 
Częstotliwość odbierania odczytów pełnych tj. standardowo 35 dni profilu oraz dziennika zdarzeń, pomiarów 
jakościowych, bufora rejestrów jako stany liczydeł 
Ustawienie okna czasowego 
W przypadku odczytywania liczników wspólnie z innym urządzeniem możemy ustawić przerwę czasową w odczytywanych 
danych  oraz opóźnienie odbieranych danych. Opóźnienie stosuje się w przypadku gdy chcemy zaraz po odebraniu 
ówczesnego urządzenia podłączonego pod ten sam interfejs odbierać dane z podobną częstotliwością. 
Synchronizacji webserwera 
Webserwer może się synchronizować o dowolnej porze z serwera czasu bądź z licznika energii elektrycznej. 
Synchronizacja licznika 
Webserwer może synchronizować dowolny licznik o dowolnej konfiguracji impulsu. Źródło impulsu musi być zewnętrzne. 

Archiwum plików Tu znajdują się wszystkie archiwalne odczyty urządzeń podłączonych do Evo-S. 
Odczyt ręczny Konfigurujemy sposób komunikacji do urządzenia oraz jaki rodzaj odczytu w przypadku potrzeby realizacji odczytywania 

urządzeń na żądanie. Dodatkową funkcją jest test komunikacji gdzie przy podłączonym liczniku musimy sprawdzić czy 
podłączenie jest prawidłowe. 

Info Informacje ogólne o urządzeniu 
Parametry dod. W parametrach dodatkowych konfigurujemy Parametry opisowe dla urządzenia. Do dyspozycji mamy dodatkowe pola 

do zmiany hasła, konfiguracji wejść oraz formularz zamówienia mocy. 
Opcją tutaj jest dodatkowo tryb serwisowy który po uruchomieniu urządzenia testuje wszystkie elementy. 

Dziennik zdarzeń Tu znajdują się wypisane wszystkie działania webserwera. 
Wejścia Wejścia impulsowe konfigurujemy zgodnie z podłączonymi urządzeniami. Mamy możliwość wyboru pomiaru: 

EC+  Energia czynna 
EB+  Energia bierna pobrana 
EB-  Energia bierna oddana 
Ciepło  licznik energii cieplnej 
GAZ  liczniki gazu 
Woda  licznik wody 



 

2011-01-26 14:32:18 Strona 14 z 14 

Raport strażnika W raporcie znajdują się wypisane zdarzenia na wyjściach (przekaźnikach) którymi sterował strażnik mocy. Informacje te 
zawierają: datę i czas wykonania czynności 
Czynność on lub off 
Jaka była ustawiona moc zamówiona 
Jaka była moc pobierana 
Jaka była prognoza mocy na koniec 15-tu minut 

Wyjścia Konfiguracja wyjść przekaźnikowych  z różną funkcją: 
Nastawa Stan styku Ustawienie styku 

przed 
wystartowaniem 
strażnika mocy 

Ustawienie styku 
w czasie pracy 
strażnika mocy 

Ustawienie styku w 
chwili przekroczenia 

mocy w 15’ 

Ustawienie styku w 
chwili prognozy że 

groźba przekroczenia 
minęła 

 A B A B A B A B A B 
BRAK 0 1 0 1 0 1 0 1 

ON 1 0 0 1 0 1 0 1 
OFF 1 0 0 1 1 0 1 0 

ON/OFF 

0 1 

1 0 0 1 1 0 0 1 
UWAGA! 
Stan styku dla Evo-S oznacza że urządzenie będzie działać przy zaprogramowanej wartości (A lub B) 0 lub 1 gdzie 0 
oznacza że styki przekaźnika będą rozwarte a 1 że styki przekaźnika będą zwarte. 

Sterowanie Za pomocą funkcjonalnych przycisków możemy ręczenie sterować urządzeniami podłączonymi do Evo-S, restartować 
łącze USB oraz sterować wyjściem synchronizacji czasu liczników. 

Sieć Konfiguracja ustawień komunikacji z urządzeniem (LAN/modem) 
Konto pocztowe Konfiguracja konta pocztowego z jakiego mają być wysyłane dane odczytowe oraz harmonogramu kiedy te dane mają być 

wysyłane. 
Wykres mocy 
prognozowanej 

Wizualizacja danych za pomocą wykresu mocy prognozowanej i mocy chwilowej. Okresem integracji jest 10 sekund. 

Wykres wejść 
(1-2) (3-4) (5-6) 

Wizualizacja danych wejściowych na podstawie impulsów z 1 wejścia (1 wykres) z 2-go wejścia (2 wykres). Trzeci wykres 
pokazuje stosunek wyjścia 2 do 1. Wykres ten jest oznaczony jako Tgfi 

 


