
 
 
 
 
 
Midas Evo został specjalnie opracowanym do komunikacji z urządzeniami pomiarowymi 
firmy IME takich jak: mierniki wielofunkcyjne, liczniki energii, koncentratory impulsów 
poprzez protokół komunikacji Modbus RTU. Program daje możliwość zdalnego odczytu 

parametrów sieci elektrycznej oraz zużycia energii 
elektrycznej jak również innych mediów takich jak gaz i 
woda. 
 
Jest to gotowy produkt do analizy i zarządzania zużyciem 
energii. Dzięki dostępnym funkcjom możemy zredukować 
zużycie energii i zoptymalizować koszty z nią związane 
oraz poprawić jakość zasilania.  

2GB. 

 
Oprogramowanie jest kompatybilne z  Microsoft Windows      
Vista, XP wersją Professional i Home z SP2, Windows 2000  
 z SP4 i systemem Windows 98SE. Może być stosowane w 
komputerach PC z procesorem Intel Pentium III lub wyższą 
wersją, pamięcią RAM 256MB oraz miejscem na dysku 

 
Midas Evo musi być zawsze włączony podczas monitorowania sieci, gdyż tylko wtedy 
możliwa jest komunikacja programu z urządzeniami pomiarowymi. 
Wszystkie dane są zapisywane i przechowywane w bazie danych na dysku twardym 
komputera, dzięki czemu możemy w każdej chwili wyświetlić lub wyeksportować 
historyczne dane pomiarowe w postaci wykresów lub tabel.    
Oprogramowanie jest dostępne w dwóch wersjach: podstawowej (mogącej obsłużyć do 5 lub 
do 20 urządzeń pomiarowych) i zaawansowanej (mogącej obsłużyć do 1020 urządzeń). 
Obecnie dostępne wersje językowe to: angielska, włoska i francuska.      
 
Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji 
oferowanych przez program: 
 

• zdalna konfiguracja urządzeń pomiarowych, 
• ciągłe próbkowanie i wyświetlanie pomiarów z urządzeń w postaci wykresów, 
• wyświetlanie pomiarów w postaci cyfrowej i wskaźników analogowych, 
• ustawienia progów alarmowych, 
• wyświetlanie bieżących i historycznych stanów alarmowych w postaci tabel, 
• tworzenie wykresów jednej bądź kilku wielkości pomiarowych, 
• przechowywanie danych pomiarowych w bazie danych z możliwością eksportu 
      w każdej chwili,  
• monitoring zużycia energii pojedynczego urządzania lub ich grupy z możliwością 

ustawienia jednej bądź kilku taryf kalendarzowych, 
• możliwość stosowania aplikacji w sieci Ethernet i Internet. 
 

Wersja zaawansowana jest programem typu SCADA, który daje nam dodatkowe możliwości 
modyfikacji oprogramowania wedle potrzeb użytkownika, stworzenia własnych elementów 
grafiki takich jak obrazki, przyciski itp. 
Poza tym Midas Evo oferuje możliwość pisania własnych funkcji użytkownika do 
zastosowanie w szczególnych sytuacjach oraz wysyłania wiadomości SMS lub e-mail. 
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Kody zamówieniowe 
 

• SWMF2  obsługa do 5 urządzeń pomiarowych. 
• SWMF3  obsługa do 20 urządzeń pomiarowych. 
• SWMF4  obsługa do 1020 urządzeń pomiarowych. 
 
Użytkowanie programu jest możliwe tylko z kluczem dostarczanym przez producenta. 
 
Wyświetlanie 
 
Wszystkie urządzanie pomiarowe podłączone do sieci są prezentowane w postaci sekcji 
(max.17 na sekcje), maksymalnie 6 na stronie okna programu. Możemy utworzyć do 60 
sekcji. Urządzanie pomiarowe mamy zaprezentowane w postaci graficznej, która 
odwzorowuje ich wygląd. Poprzez kliknięcie na wybrane urządzenie uzyskujemy podgląd 
pomiarów. 

 

Alarmy 
 
Program umożliwia użytkownikowi poprzez hasło ustawienie min. i max. alarmów dla 
wielkości mierzonych przez urządzenie (napięcie, prąd, moc, częstotliwość i cosφ). 
Wykryte alarmy oraz logowania i wylogowania są przechowywane w historii zdarzeń.  
Alarmy i zdarzenia są wyświetlane na dwa sposoby: 
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• Aktywny alarm: informuje użytkowania o zdarzeniu, jest pokazany w postaci 
graficznej na skali urządzania (kolor żółto-czerwony) oraz na pasku na dole okna 
programu w postaci informacji tekstowej podświetlonej na czerwono. 

• Historyczny alarm: zdarzenia zapisane w historii są prezentowane w postaci tabeli z 
możliwością eksportu danych do pliku .CSV (Excel) 

 
Wykresy i tabele 
 
Dla każdego urządzenia możliwe jest utworzenie wykresu jednej lub kilku mierzonych 
wielkości (prądy, napięcia, moce) on-line lub utworzenie wykresu wspólnego dla kilku 
urządzeń. W celu lepszego odczytu skale wykresów mogą być powiększane i przesuwane 
wedle potrzeb. 
Zakres danych na wykresie wybiera użytkownik (przeszłe bądź obecne). Na podstawie 
zaznaczonego zakresu możemy również stworzyć zestawienie danych pomiarowych w tabeli, 
które następnie zapisujemy w pliku CSV. (Excel) 
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Monitoring energii elektrycznej 
 
MIDAS EVO jest wyposażony w funkcje do analizy zużycia różnych typów energii (czynnej 
pobranej lub oddanej, biernej pobranej i oddanej) przy pomocy różny taryf kalendarzowych 
definiowanych przez użytkownika. 
Dane są przechowywane bez przyporządkowanej taryfy, jedynie z datą i godziną zapisu. Po 
zdefiniowaniu taryf MIDAS EVO dokonuje symulacji zużycia energii oraz kosztów dla danej 
taryfy, dzięki czemu możemy wybrać najkorzystniejszą taryfę. 
Analizy zużycia energii możemy dokonywać dla każdego dnia, miesiąca lub roku 
kalendarzowego dla pojedynczego urządzenia bądź grupy urządzeń. Uzyskaną analizę 
możemy zapisać w formie raportu w pliku .csv (Excel). 
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Połączenie 
 
Istnieje kilka możliwości połączenia mierników wielofunkcyjnych z serii Nemo oraz 
liczników energii z serii Conto: 
 

• port RS232 poprzez bezpośrednie połączenie urządzeń wyposażonych w ten port. 
• port RS232 poprzez konwerter RS232/RS485 (IF2E002) 
• ETHERNET poprzez konwerter RS485/ETHERNET (IF2E001) 

 
W przypadku połączenia o długości większej niż 1000m niezbędne jest zastosowanie 
wzmacniacza sygnału (IF2E003). 

 
 

Opracował inż. Jakub Bereżewski   Biuro Projektów i Usług Inwestorskich „PRO-MAC” 
Na podstawie materiałów firmy IME. 
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