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LibertyRed Evolution 
 
Zespół urządzeń i aplikacji sterujących pracą wielofunkcyjnych węzłów 
ciepła. 
Sterowniki Eliwell Free Evolution pozwalają na stworzenie 
zaawansowanych funkcji sieciowych i integracyjnych zastępując 
wcześniejsze aplikacje bazujące na układach serwerowych oraz 
zewnętrznych bramach WWW. 
 
LibertyRed Evolution zapewnia niemal w jednym urządzeniu: 

§ Sterowanie węzłem, 
§ Archiwizację danych, 
§ Graficzną prezentację stanu aktualnego oraz prezentację 

stanów historycznych na wykresach, 
§ Monity e-mail o zaistniałych alarmach. 

 
Aplikacja dostępna jest w dwóch zakresach: 
 

 

 
 

 
 
W zakresie aplikacji, dostępna na indywidualne zlecenie jest integracja liczników ciepła i wodomierzy do zdalnych odczytów przez 
interfejs sieciowy sterownika a także włączanie sterownika do sieci Internet z dowolnego puktu kraju przez uruchomienie i utrzymanie 
komunikacji GPRS. 
 
Podstawowe parametry techniczne sterownika: 
 
§ 6 wejść analogowych, 
§ 5 wyjść analogowych, 
§ 7 wyjść przekaźnikowych, 
§ 8 wejść cyfrowych (+1 FDI dla zliczania impulsów), 
§ 128MB pamięci wewnętrznej Flash, 
§ włączenie do 12 modułów rozszerzeń wejść/wyjść, 
§ interfejs USB (A i B, obsługa pendrive), 
§ wbudowany interfejs CAN Open, 
§ wbudowany interfejs RS485 (Modbus), 
§ pluginy z interfejsami sieciowymi (Ethernet, BACnet 

MS/TP, BACnet/IP, RS232). Rysunek 2. Widok interfejsu WWW (plansza synoptyki, tabele parametrów, wykresy pomiarów 
archiwalnych). 

 

AP: LibertyRed WEB 
 
Aplikacja sieciową sterownika Free Evolution (EVD7500/C/U) wyposażonego w przystawkę sieciową (EVS_plugin_ethernet,) 
zapewnia ona: 
 

• Włączenie sterownika do sieci Ethernet/Internet, 
• Wysyłanie wiadomości e-mail z raportami i treścią alarmów,  
• Prezentacja stanu urządzenia na stronach WWW dostępnych w przeglądarkach internetowych, w zakresie: 

o Graficzna prezentacja synoptyki, 
o Tabele stanu, ustawień, odczytów, 
o Dostęp do plików archiwów (CSV) i logów alarmów, 
o Przeglądanie plików archiwów w tabelach, 
o Prezentacja archiwów na wykresach trendów. 

AP: LibertyRed 
 
Aplikacja sterownika Free Evolution (EVD7500/C/U), zapewnia: 
 

• Sterowanie i regulację 2- i 3- funkcyjnego węzła ciepła, 
• Współpraca z czujnikami NTC10k Eliwell i Satchwell (a także, Pt1000, przetworniki 0..10V, 4..20mA), 
• Sterowanie zaworów 0..10V, 0..20mA, 3-pkt, 
• Sterowanie i kontrola pracą pomp, 
• Zliczanie czasu pracy pomp, praca redundantna pomp, rotacja kolejności załączeń pomp, 
• Obniżenia nocne i praca wg harmonogramu (wbudowany zegar RTC z podtrzymaniem), 
• Wizualizacja synoptyki na ekranie sterownika, 
• Archwizacja alarmów, pomiarów i wysterowań do 12 miesięcy wstecz (próbkowanie 10min) w plikach CSV (dostęp 

przez port USB), 

 
Rysunek 1. EVS_eth, EVD7500/C/U, EVK1000 

 


