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EVODATA 100
SISTEMA DE REGISTRE DE DADES I ENVIAMENT D’ALARMES

» Eliwell EVODATA-100, és un sistema de registre i monitoratge compatible amb fi ns 
    a 6 mòduls d’entrada de dades Televis IN.
   » Permet connexió remota mitjançant una senzilla Web integrada en el dispositiu,
      així com la compatibilitat amb Twin-Data per a descàrrega remota de dades en
      taules i gràfi cs. (Programari gratuït)
   » Enviament d’alarmes per email; protocol no encriptat.
   » Compatible amb Televis Twin per a recepció d’alarmes.
   » Fins a 6 mòduls Televis IN (5 sondes i 2 D.I. per Televis IN).
   » Gestió d’1 sonda NTC i 1 sonda 4…20 dt. connexió directa a EVODATA-100.

EVODATA 100 HS33EVP0097
TelevisIN TAMID152RS700
Fixació paret EVA00WMRC0000
Trafo 230 / 24 V TF111202

Web Integrada
Eliwell EVODATA-100, 
disposa de servidor Web 
integrat per gestionar la 
confi guració dels limitis 
d’alarma, consulta de dades 
i gràfi cs històrics i en temps 
real i la confi guració d’envia-
ment de alamas via email

Registre de dades i envía-
ment d’larmes
Les dades poden ser visu-
alitzats en el servidor Web 
integrat mitjançant l’eina de 
gràfi cs o poden ser descar-
regats per l’usuari en format 
CSV.

 Twin Data
Mitjançant el programari de 
descàrrega de dades 
automatitzada Twin-Data,
 l’usuari disposa de les dades 
registrades pel dispositiu en 
manera local, podent realitzar 
gràfi cs i taules, així com 
exportació de dades. (Gratuït)

Televis Twin
El gestor d’alarmes Televis 
Twin, presenta la situació 
d’alarmes de tots els centres 
de manera intuïtiva, controla 
que els sistemes funcionen 
adequadament, així com les 
comunicacions; a més permet 
notifi cacions mitjançant email 
i sms en funció d’horaris, tipus 
de servei, tipus d’alarma, etc, 
a  diferents destinataris.

FUNCIONS

»  Amb Ethernet a bord, EVODATA-100 gestiona tota la instal·lació, 
    amb registre diari
» Les sondes es connecten a equips distribuïts (fi ns a 6 TelevisIN)
   gestionats per RS485
» Gestió d’1 sonda NTC i 1 sonda 4…20 dt. connexió directa a
    EVODATA 100

» TelevisIn compta amb:
• 2 entrades DI, NTC, V i I (0..20,4..20
• 3 entrades DI, NTC, PTC i PT1000
• 2 entrades DI.
*TelevisIn i sondes no inclosos
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