
P.C IBM-kompatibel, O.S. Windows XP Pro SP3,  
Windows 7 Pro 32 e 64 bitar
 
C.P.U. I3 O dualcore da 2,4 GHz med 3 GB di RAM
 
HD PATA O SATA, 120 GB kapacitet
 
Nätverkskort med hastighet10/100 Mbit
 
Portar: RS-232 +USB- ort alt. min 2st  USB-portar
 
Grafikkort: min upplösning  1024 x 768

Systemkrav

MIDAs-Evo är ett Scada-program som ger användaren 
kraftfulla verktyg att övervaka och analysera  
mätvärden i den egna installationen. 

•    Användarvänligt grafiskt användargränssnitt med ett             
      minimum initiala konfigureringssteg. 
 
•    Flera simuleringsfunktioner för kostnadsberäkningar. 

•    Obegränsat antal kalendrar kan skapas för att definiera    
      den optimala profilen - energi / tariff.

1. Inledning

MIDAs Evo stöder 2 typer av hårdvarugränssnitt:
 
•     RS-485 ( alt. RS-232)
•     Ethernet 
 
MIDAs Evo stöder 2 typer av protokoll:
 
•     Modbus RTU
•     Modbus RTU över TCP / IP  
 
Samtliga IME-enheter som finns representerade som devices kommunicerar med programmet 
via RS-485 Modbus RTU protokoll.  

Alternativt kan flera enheter anslutas till konverter RS485/TCP - IF2E011 och därefter  
kommunicera via TCP Ethernet med MIDAs Evo.
 
Undantag utgör NEMO 96 HD som med modulen IF96015 monterad 
kommunicerar direkt via TCP Ethernet.

   Svensk manual  -  MIDAs Evo            
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Innehållsförteckning

1. Inledning     Sid 1
 Intro
 Program och hårdvara
 Systemkrav
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3. Viktiga att tänka på    Sid 4
4. Ikoner
 Program information   
5. Setup layout     Sid 5
 5.1 Lägg till enhet    Sid 6
 5.2 Skapa applikation 
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Logga in i MIDAs:
ID ime
PW ime



Midas Evo körs från den dator som den installerades på och via nätverket kan övervakas för att  
möjliggöra provtagning av alla konfigurerade mätare. Alla data lagras i en databas på hårddisk som ger möjlighet 
när du vill ange ett historiska arkiv för att visa eller exportera data i grafiskt eller tabellform.
Programvaran finns i 2 funktionsnivåer: base (den förvaltar upp till 5 eller upp till 20 enheter) och  
avancerade (det hanterar upp till 1020 enheter).  
 
Det är i flerspråkig version (italienska, engelska, franska) Basnivån gör hela nätverkshantering, med hjälp av 
funktioner som programmet gör tillgänglig på ett mycket enkelt sätt: 
 
• Momentana skärmar av åtgärder som erhållits genom de instrument på verkliga grafiska  
 reproduktioner av framifrån.

• Display i form av digitala värden eller analoga indikatorer.

• Larm inställning

• Visning av aktiva och historiska larm enligt tabellform.

• Grafisk förverkliga en eller flera uppmätta storheter.

• Förvaring av uppmätta storheter på databas med möjlighet till dataexport i varje ögonblick

• Övervakning av energiförbrukning av enskilda enheter eller av en uppsättning med möjlighet att   
 upprätta en eller flera tullsatser kalendrar.

• Program på Ethernet och Internet-nätverk.

 

Dessutom erbjuder den möjligheten att skriva egna funktioner för att köra vissa alarm situationer och skicka SMS 
eller post (förutsatt att du har lämplig hårdvara).

2. Logiska kommunikationskanaler

• MidasEvo stöder  ”15 kommunikationskanaler”

• Kommunikationskanalerna är logiken sättet att ansluta ”protokoll” med ”hårdvara gränssnitt”

• Till exempel är det möjligt associera kanal 1 med Modbus RTU på COM3 via RS-485, den kanal   
 2 med Modbus RTU den com6 via RS-485, den kanal 3 med Modbus RTU över TCP / IP via   
 Ethernet och på samma sätt, ansluta alla andra nuvarande gränssnitt.
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3. Viktigt att tänka på 

1. MIDAs Evo måste köras med administrator rättigheter annars funkar den inte.
2. USB-stickan som följer med måste sitta i datorn, den fungerar som licensnyckel.

Efter installationen av programmet kommer ni se 3 ikoner på skrivbordet som är:

MIDAs Evo Configurator 
Används för att lägga till enheter och configurera IP adress, port m.m.

Project Manager 
Används för avancerad konfiguration

MIDAs Evo 
Används för att starta programmet, efter konfigurationen är gjord.

4. Ikoner

Programvara skillnader
 Bas program
 Avancerad program inställning

Bas nivån ger er en komplett användarfunktion för  
             elmätare och andra enheter (gas/vatten), genom  
             användning och konfigurations funktioner och  
             analys visningar som programmet ger.  
             På ett enkelt förstående sätt.

 Avancerad inställning (Prjoct Manager), ger  
         er möjligheten att via code builder  
         konstruera programmet efter era behov.  
                     Code Builder är en utvecklingsmiljö som  
                     utformats för lättare att skriva funktioner i  
                     språket. Det gör det möjligt att skriva kod,  
                     för att spara den permanent, även för att  
                     skapa en ny och att kontrollera dess syntax  
         och mer därtill, förenkla och minska  
         förekomsten av fel. 
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Förklaring av MIDAs Evo konfigurations programs fönster.

1. Visa vilken version som programmet är; om det är en äldre version finns det uppdatering till den att ladda 
ner på vår samt IMEs hemsida.

2. Application Layot - listan över vilka enheter som är konfigurerade

3. Communication channels configuration - Konfigurationen av IP, Port, etc.

4. General configuration - Språkval, historik val m.m.

5. Licens - Er license syns här. Om inte kolla USB stickan (Måste sitta i).

6. Device name - Namnet på den enhet ni lagt till

7. Channel - Vilken kanal ni ställt in för enheten ni lagt till

8. Adress - (Modbus) Node adress eller fysisk adress till enheten ni lagt till

9. Section - Sektionen/Gruppen enheten tillhör

10. ID - Id för varje enhet, 5 tecken och måste vara unikt (för att historiken ska fungera rätt)

11. Add - Lägg till en ny enhet

12. Edit - Modifiera en enhet ni redan lagt till

13. Delete - Tar bort en enhet som ni redan lagt till

14. Clear list - Tar bort hela listan av enheter ni lagt till

15. Restore list - Återställer listan som finns som sista sparade lista.

16. Export List - Sparar enhetslistan som en text fil (t.ex. IME_Cfg.txt)

17. Import List - Hämtar en sparade enhetslista (textdokument)

18. Create application - Skapar projekt efter att konfigurationen av nätverket är klart  
(Används för att första gången skapa projektet)

19. Update - Uppdaterar modifikationer i existerande projekt (Används då ni modiferat listan för att få en 
uppdaterad version då ni startar upp applikationen)

20. Start application - Startar applikationen efter att konfigurationen är komplett.

5. Setup Layout 
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I konfigurationsfönstret, klicka på  
Lägg till enhet (Add).
 
1. Välj enhetens modell från listan
2. Välj ett personligt namn
3. Välj en logisk kommunikationskanal
4. Ställ in enheten Modbus noden
5. Grafiska delens sektion

Klicka sen på ”Ok”. 
Upprepas för att lägga till fler enheter 

OBS! Tänk på att ni enbart kan lägga till max antal enheter er licens tillåter.  
Har ni t.ex. en licens 5 kan ni lägga in 5 enheter, licens 20 är för 20 enheter osv.  
Om ni lägger in en enheter eller fler för mycket kommer programmet inte fungera.

När alla enheter är inskrivna och har rätt ”Node” (modbus 
adress) klicka på ”Create application”. Detta gör man för att ska-
pa ett nytt projekt. Om ni serare vill modifiera enheterna, lägga 
till eller ta bort enheterna använd då ”Update” och inte ”Create”. 

Om ni har sen innan lagt till enheter och skapat ett nytt projekt som fungerar och klickar på cre-
ate application ändå kommer den att radera all historik och skapa ett helt rent och nytt projekt. 

När den är klar visas följande ruta.

För att ställa in ”Communication channels” gå till 
denna flik och lägg till den nätverks  
kommunikation som ni använder. (se nästa sida)

5.1. Lägg till enhet

5.2. Skapa applikation

1. Välj enhetens modell från listan

2. Välj ett personligt namn

3. Välj en logisk kommunikationskanal

4. Ställ in enheten Modbus noden

5. Grafiska delens sektion
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När man lagt upp enheterna måste man tala om för programmet vart den kan finna dessa enheter. 
Under nästa flik finner ni tre alternastiv hur man har anslutit enheterna. Ni har följande tre att välja på:

1. ModBus RTU - IME special release
 Fyll i samtliga fält som COM Port, baudrate, parity, stop bits, databits etc.

2. Modbus RTU TCP IME special release
 Fyll i port nummer samt vilka enheter som har vilken/vilka IP nummer. 

3. TCP/IP Client
 Fyll i Server IP eller Host adress

5.3. Kommunikations kanalers konfiguration
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Språkval
Ni kan välja mellan: Engelska, Italienska, Franska, Tyska och Polska

Internal historical database
Hur historiken sparas

Disk full alarm message
När programmet ska varna för om hårddisken skulle vara full

Historical files deletion treshold
Gränsen när filerna börjar skrivas över

Anslutningen till multifunktions NEMO serien och KWH meter conto-serien nätverk kan göra genom 
olika portar:

* RS232 för direkt anslutning av enstaka enheter med RS232-utgång
* RS232 genom RS232/RS485 (IF2E002) gränssnitt
* Ethernet via RS485/Ethernet (IF2E001) gränssnitt

5.4. Generell konfiguration
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Här kan ni se er licens och om den fungerar. Om ni ser samma som bilden ovan, (license: none) kan 
ni som första felsökning kontrollera att USB-stickan som medföljer sitter i datorn. Denna USB-sticka 
innehåller manualer och info men är också er licens nyckel. 

Har ni fortfarande ”none” som licens text? Stäng ner MIDAs (samtliga fönster som rör programmet) 
ta ut USB-stickan, sätt sen i stickan och se så att lampan på änden av den lyser. Starta sen upp 
MIDAs igen och allt ska fungera.

Licens texten talar om vad för typ av licens ni har och med den informationen hur många enheter 
ni kan lägga till i programmet. Om ni har en licens för 5 enheter är det max vad ni kan lägga upp. 

Om ni lägger upp fler kommer programmet att visa att den inte får kontakt med någon enhet och 
blinka grönt och rött som visar kommunikations problem. 

 
SWMF2: MIDAs programvara licens för upp till 5 multifunktions enheter
SWMF3: MIDAs programvara licens för upp till 20 multifunktions enheter
SWMF4: MIDAs programvara licens för upp till 1020 multifunktions enheter

5.5. Licens
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5.6. Skapa en webbserver

När du skapar en ny ansökan eller uppdatera en aktuell applikation kommer Midas fråga dig om vill skapa 
en webbserver applikation. Om du svarar ja, kommer du att hitta alla parametrar som ska aktivera  
integrera webbservern. Webbservern har till uppgift att publicera på Internet uppgifter förvärvade av  
mätare.

För att kunna komma åt och läsa mätningar 
via internet är det bra och lägga upp detta. 
På detta sätt kan man klicka runt och se var 
som händer i mätningarna utan att ha tillgång 
till datorn som MIDAs är installerad på.

Denna funktion är inte ett måste. Man kan 
exportera informationen till en fil som går att 
öppna i excel där man får se vad som har 
hänt.

Men vill man dela den grafiska mätdelen så 
är webserver en bra lösning.
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När ni är klar med alla inställningar klickar ni på ”start application” 

Ge programmet några 
sekunder att tänka, när 
ni startar upp kan  
lamporna blinka rött/
grönt. 

Om alla inställningar 
så ska lamporna under 
enheterna lysa grönt.

Slutar de inte blinka rött? Vad kan felet vara?
1. IP/Port/Modbus inställningar är fel.
2. Ni har lagt dit fler enheter än ni har licens för.
3. USB stickan är ej i satt; licensen kan inte hittas av programmet.

När allt lyser grönt så 
är allt rätt inställt och 
fungerar. Om vissa inte 
blir gröna kontrollera 
inställningarna samt om 
enheten är online.

Voltage

Klickar ni på en enhet 
kommer en display visas 
över enhetens display.

Klicka på iconen och först 
sida ”Voltage”, här kan ni 
se fler flikar ni kan välja på.

5.7. Starta applikationen
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 Under första menyn Values som ni först ser finns följande flik menyer: Voltage, Current,   
 Active power, Reactive power, Voltage alarm, Current Alarm, Misc alarm, Configuration och 
 Consumption configuration

Alla nätverksanslutna instrument är organiserade i sektioner (max 16 per sektion) med en max 6 sektioner 
varje sida och upp till 60 sektioner totalt. 

Med ett enkelt klick på varje enhet du kan ha till förfogande virtuella instrument för att 
kontrollera situationen i korthet av alla storheter som mäts av varje enhet.

Instrumenten visas med den grafiska bilden av framifrån.

Klicka på config knappen så öppnas ett fönster till där 
man kan se värderna för enheten under olika faser av 
mäningen.

Första delen som visas är ”Values”, fler att välja på är ”Charts” som 
ritar upp ett diagram av de värden du valt. ”Alarms” är där de alarm 
som blir efter att den går över eller under de 
värden ni angett som min/max.

 De olika faser av värderna som visas. 

Förbrukning Aktiva alarm
Historiska alam

Diagram/Tabeller
Inställningar

Inloggning

Consumption - Kalender där man markerar de olika kostnader för timme, dag, mån, år.
Active alarms - visar värden som visar mer/mindre än de min/max värden som ni angett.
Historical alarms - Alarm som varit, kan ses i text eller diagram (perioder fr 1min till 1år)
Charts/Tables - Diagram, tabeller över pågående mätning
Setup - Inställning
Login - För att ändra något måste en inloggning ske

6. Midas Evo information
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7.2. Current

7.1. Voltage

För varje enhet är möjligt att se diagram som en eller flera enheter har uppmätt (ström, spänning, effekt) i 
realtid. För en bättre visning av diagrammet kan den förstoras eller rullas så mycket du vill.
Grafiken är ett öppen display på det förflutna eller på nuet, värdena för önskade åtgärder är alltid till  
förfogande i databasen.  

En annan funktion är möjligheten att samla upp mätbara enheter i tabeller som kan skrivas ut eller  
exporteras i’’ csv’’ format fil.

(CSV =  
comma-separated values 
och är ett filformat som 
kan användas vid utby-
te av data mellan olika 
program som har olika 
filformat standarder. 

Importeras i Excel för att 
se informationen  
tabellvis). 

Ström faser

7. Vad finns under meny tabbarna?
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7.2. Active power

7.3. Reactive power

All energi och ström kommer att visas och registreras som en funktion av linje mätare.
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7.4. Voltage Alarm

7.5. Current Alarm

Ställs in så att man får 
ett mail vid händelse av 
larm. 

Skriv in vilket värde som 
ska vara min och max 
innan programmet ska 
visa värdet som larm

OBS!! För att kunna 
ändra värderna måste 
man logga in.

Ställs in så att man får 
ett mail vid händelse av 
larm. (Valfri funktion)

Skriv in vilket värde som 
ska vara min och max 
innan programmet ska 
visa värdet som larm

OBS!! För att kunna 
ändra värderna måste 
man logga in.
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7.6. Power Alarm

7.7 Misc Alarm

Man kan ställa in så 
att man får ett mail vid 
händelse av larm.

Skriv in vilket värde som 
ska vara högst och lägst 
innan programmet ska 
visa värdet som larm

OBS!! För att kunna 
ändra värderna måste 
man logga in.

Ställer in så att man får 
ett mail vid händelse av 
larm. (Valfri funktion)

Skriv in vilket värde som 
ska vara högst och lägst 
innan programmet ska 
visa värdet som larm.

OBS!! För att kunna 
ändra värderna måste 
man logga in.

Larmnivåerna som är inställda syns på mätare i rött. Man kan göra den exakt så man vill ha den hur stort 
eller litet det är. När värdet går från gult till rött område larmar programmet. Se exempelt nedan:
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7.8. Configuration

7.9. Consumption configuration

Ange vilken beskrivning 
du vill att enheten ska 
visa.

OBS!! För att kunna 
ändra värderna måste 
man logga in.

OBS!! För att kunna 
ändra värderna måste 
man logga in.
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8. Charts

Välj de som ska visas genom att klicka på enhe-
ten och välj från den gråa ruta som visas. Enkelt 
att lägga till och ta bort

För att se när det gick upp eller 
ner bättre kan man zooma in 
och få en mer tydlig tidsbild.

Klicka och dra en ruta över det 
området som ni vill se mer tyd-
ligt och den förstorar bilden.
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9. Alarms

Aktiva alarm visas 
här. För att ta bort 
dem från listan 
dubbelklicka på 
dem.

Alarmet säts igång 
då värdet går över 
eller under de 
siffror ni skrivit 
in som ”min” och 
”max”

Går att exportera till en 
CSV fil (*.Dat) som se-
nare kan importeras in i 
Excel.

Se sid 25 för hur man 
exporterar datan



Midas Evo erbjuder möjligheten att analysera förbrukning gäller för varje typ av energi (aktiv eller reaktiv, 
positiv eller negativ) upp till 3 olika kalendrar.

Uppgifterna lagras utan gränsindikation med bara datum och klockslag.

Dessa kalendrar är mycket enkel och omedelbar och användaren har till förfogande en anordning för att 
simulera konsumtionen kostnaderna och avgöra den bästa tax profil.

Förbrukningen Analysen kan göras varje dag (med energi indikationen samlas var 15 minuter) eller varje 
månad (med energi dagligen uppsamlat) varje dag) eller varje år (med energi indikering månad samlas) för 
varje enhet eller samtidigt för fler enheter, med möjlighet att exportera data i csv-format.

1. Add - Lägg till en ny

2. Välj färg genom att klicka på 
färgrutan.

3. Namge tariffen

4. Skriv in currency (€)

5. Klicka Confirm

Man kan lägga till de antal 
tariffer man anser sig behöva. 
Samtliga enheter kan använda 
samma eller så kan man lägga 
till olika för de olika teriffer.

Välj färger om inte är för lika 
varandra så de kan bli svåra att 
skiljas åt.

10. Lägga till Tariffer

20
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Lägg till en ny genom 
att klicka Add.

Namge och välj färg.

Markera den tid på 
dygnet ni vill ha en 
specifikation och 
klicka med höger 
musknapp och välj en 
av de tariffer ni redan 
skapat. 

Sen markerar ni de andra tiderna och gör samma sak; markera, klicka med höger musknapp  
och välj tariff.

Upprepa tills ni lagt in alla dag- och tim-tariffer ni vill ha.  

När detta moment är klart klickar ni på Calendar knappen i nedre menyn och kan här markera  
under hela året vilka dagar som är helg, normal och andra tariffer ni har lagt till. 

Beroende på hur ni skapar er kalender kommer kostnaden att räknas ut på konsumtionen.

När ni färgar 
kalendern som ni vill ha 
den klicka på Save. 
 

Om ni går ut från 
denna meny och 
glömmer att spara den 
kommer ni få göra om 
denna procedur igen.

Markera en eller flera 
dagar och sen använd 
höger musklick för att 
välja tariff.
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11. Avläsning av kWh
Välj Comsumption  
följt av Active En+  
Sidan nedan visas nu på skärmen.

Klicka på  [From -To]  
 
Nu öppnas den grå 
rutan Date setting.  
 
- Välj Start-datum/tid. 
 
- Välj Stopp-datum/tid.

Tryck på [Print] för att starta utskriften. 
 

Önskas en mer detaljerad  
statistik rekommenderas  
export till txt-fil. 

Tryck [Export]  
 
Exempel på txt-fil visas nedan. 

Grupp 1

Grupp 2  osvKlicka på en eller flera  
mätare från vilka statistik 
önskas.

1. Val av el-mätare

2. Val av tidsperiod

3. Val av tariff

4. Uppdatera

5. Visning av energiförbrukning / kostnad

6. Skriv ut statistiken

7. Exportera statistiken

Val av befintlig kostnadstariff 
Se kap. 10 ”Lägg till Tariff” 
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Om man väljer dag, 
månad eller år får 
man upp staplar som 
visar för den tiden 
man valt.

Första rutan får man 
upp bara grafiska 
staplar för översikt.

Vill man se mer  
klickar man på  
Report

Daily -

Daglig visar timme och 
har en 15min intervall.

Monthly - 

Visar mätning för en hel 
dag. Visar datum 1-31 

Yearly - 

Visar månaderna jan-
dec Mätningarna visas 
en summa per månad.

Kan skrivas ut eller 
exporteras som .txt fil

12. Dag, mån, eller år; Visning i diagram form
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Start och slut period kan 
ställas in under Config.

Går att exportera till en 
CSV fil (*.Dat) som se-
nare kan importeras in i 
Excel.

Hur man gör se nästa 
sida.

Om man går till Active 
Alarms kan man se de 
larm som är aktuella just 
nu.

Man kan bara exportera 
historiska larm.

13. Historiskt Larm

13.1.  Exportera till CSV fil
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14. Importera en CSV File (*.Dat) in i Excel

Öppna excel och sen välje ”Öppna” (Ctrl+O) se till att i nedrekant (vart det står excel filformat) att ändra till 
*,* alla filformat och sen leta upp eran CSV File (*.Dat) som ni sparat och sen följ anvisningarna som 
kommer upp. 

1

2

3

Fortsätt igenom samtliga 
fönster som kommer upp

Klickat Nästa kommer Slutför och efter 
det ser ni mätningarna i excel format. 



26

Nu kan ni spara om den i excel format. Här nedan ser ni hur det ser ut:


