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Hurtiginstallasjon 
 
Denne veiledningen viser trinnene i konfigureringen av et trådløst nettverk. Du kan bruke 
veiledningen til å konfigurere ett eller flere nettverk i samme installasjon. Er det mer enn én gateway 
i installasjonen, anbefaler vi at du følger trinnene nedenfor. Veiledningen viser den mest effektive 
måten å konfigurere mellomstore og store installasjoner på. 
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116-GR-7600/V2 
TRÅDLØSE NØDLYS  
Det trådløse nødlyssystemet er en sikker og allsidig løsning for overvåking og kontroll av 

selvstendige nødlysarmaturer fra et sentralt punkt, via programvaren 116-GR-7600/V2. 

 

Den trådløse forbindelsen mellom enhetene etableres via et hurtig maskenettverk (mesh) ved 868 

MHz.  

 

Et maskenettverk består av en gateway, som er hovedenheten, og en gruppe trådløse enheter 
(lysarmaturer, nettverksutvidere og andre enheter) som kobles til gatewayen. 
 

Takket være maskenettverket der den enkelte trådløse enheten også fungerer som repeater, kan 

alle trådløse enheter kobles direkte til gatewayen eller via en annen trådløs enhet. 

 

 
Figur 1: Eksempel på nettverksoppretting 

 

 

 
Nettverkets trådløse 

Gateway 

Trådløse nødlysarmaturer 

Trådløs nettverksutvider 
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aksjonsradius innendørs er 20 til 25 meter fra enhet til enhet, når typiske fysiske hindringer er 

murvegger og møbler/interiør laget av tre eller syntetiske materialer.  

 

Flere trådløse maskenettverk kan sameksistere i en installasjon og overvåkes via et 

hovedkontrollpanel (programvare 116-GR-7600/V2). Hvert system støtter opptil 16 gatewayer og 

opptil 200 trådløse enheter per gateway. 

 

 

 

 

1. Spesifikasjoner og funksjoner for trådløst nettverk 
• Gateway: Hovedenheten i et trådløst nettverk. Rollen til en gateway er å samle inn trådløse 

data fra den trådløse nødlysinstallasjonen og overføre dataene til det styrende 

hovedkontrollpanelet (programvaren 116-GR-7600/V2). Tilgjengelige modeller er 116-GR-

7603/V2 med Ethernet-/Wi-Fi-tilkobling eller 116-GR-7607/V2 med USB-tilkobling til 

hovedkontrollpanelet. 

 

• Trådløs enhet: Kan være alle typer trådløse enheter (nødlysarmaturer, nettverksutvidere, 

I/U-enheter) som kobles til et trådløst nettverk. 

 

• UID: (Unik ID) er den unike adressen for hver trådløse enhet. Den brukes av det sentrale 

systemet for å skille mellom de trådløse enhetene. (8-sifret heksadesimal form) 

 
• SID1: (System-ID) representerer navnet på det trådløse nettverket. Alle trådløse enheter i et 

trådløst nettverk må dele samme SID for å oppnå tilkobling. Standard SID er ‘00000001’.  

(8-sifret heksadesimal form) 

 

• NKey2: (Nettverksnøkkel) er en nøkkel som brukes til å kryptere overført kommunikasjon. 

Det gir et høyt sikkerhetsnivå og forhindrer angrep på det trådløse nettverket. Standard 

NKey er ‘00000000’. (8-sifret heksadesimal form) 

 
• RF Channel3: Driftsfrekvensen for det trådløse nettverket. Det finnes 4 tilgjengelige kanaler 

(2, 3, 4 og 5) innenfor frekvensområdet 868,150–868,450 MHz som skal brukes for dine 

nettverk og som kan byttes under idriftssettingsprosedyren. Hvis andre trådløse nettverk er i 
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bruk i nærheten, bør du bruke en egen RF-kanal (RF Channel) for hvert nettverk for å unngå 

datatrafikk. Standardkanal er 2. 

 

• Nivå for hopping: Hopping er basisfunksjonen i et trådløst maskenettverk. På grunn av 

denne funksjonen er det ikke behov for direkte tilkobling mellom gatewayen og hver enkelt 

trådløs enhet (lysarmaturer osv.). Meldingen kan overføres på nytt gjennom hvilken som 

helst av de trådløse enhetene mellom gatewayen og målenheten helt til destinasjonen er 

nådd, så lenge de tilhører samme nettverk og rekkevidde. Derfor fungerer også hver trådløs 

enhet som en repeater (se Figur 1). Nivåverdien viser hvor mange ganger meldingen ble 

gjentatt (hopping) for å nå gatewayen. Vanligvis kan et trådløst nettverk gjennomføre 

hopping opptil 16 ganger.  

 

• Nettverksnivå: Identisk med Nivå for hopping, og viser antall repeatere mellom gatewayen 

og en trådløs enhet. 

 
• Selvreparasjon: Hvis en trådløs enhet (f.eks. en lysarmatur) som kobles til gatewayen 

via hopping (nettverksnivå 2 og over) mister tilknytningen til sin egen kobling, vil enheten 

automatisk søke etter en ny tilgjengelig rute og koble seg til på nytt. Dette er en 

hurtigfunksjon som ikke krever menneskelig interaksjon. 

 
• Lytt-før-snakk: Før en trådløs enhet overfører meldinger kontrollerer den 

kommunikasjonskanalens belegningsgrad for å unngå kollisjoner og datatap. 

 

1,2,3: Før en gateway og en gruppe trådløse enheter kan danne et nettverk og tilkobles hverandre, må de 

dele de samme SID-, NKey- og RF Channel-verdiene. 

Når SID og RF Channel mellom to enheter matcher og NKey avviker vil det likevel være en trådløs 

kobling. De overførte dataene kan imidlertid ikke dekrypteres og det kan derfor ikke mottas gyldige data. 

Når SID eller RF Channel mellom to enheter avviker, er det ingen kobling mellom de to enhetene, og de 

behandles som om de tilhører forskjellige nettverk.  

 

 

  



     Hurtiginstallasjonsveiledning – 116-GR-7600/V2 trådløse nødlys 

[6] 
  WEL_qInstallGuide_V2_rv4.03 - Autronica_NO.docx 

2. Tips og begrensninger ved trådløs nettverksinstallasjon 
 

• Hvis et annet trådløst system som opererer på 868 MHz er til stede i området, kan du bruke 

Wireless Installation Tool sammen med 116-GR-7605/V2 eller 116-GR-7607/V2 for å 

kontrollere frekvensspektrum (Spectrum Analyzer) på RF Channel 2, 3, 4 og 5 før 

installasjonen. Unngå RF-kanaler som er opptatt. Senere i idriftssettingen kan du bruke 

kanaler uten trafikk for de trådløse nettverkene. 

 

• Det anbefales å bruke en annen RF Channel i trådløse nabonettverk. En RF Channel kan 

brukes på nytt på to forskjellige trådløse nettverk når den korteste avstanden mellom 

enhetene i nettverket er 80 meter i et ubegrenset åpent område. Hvis avstanden mellom 

nettverk er kortere, skal du bruke en annen RF Channel (konfigurerbar under idriftssetting). 

Avstanden ved gjenbruk av kanalen avhenger av bygningens konstruksjon (armerte 
betongvegger, dobbelt vindusglass osv. kan blokkere signalet). 

 

 
 

Figur 2: Minimumsavstand ved gjenbruk av RF-kanaler 

 

• Under installasjon av et trådløst nettverk anbefaler vi at du bruker 116-GR-7605/V2 RSSI-tester til å 

kontrollere nivå på signalmottak før du installerer, aktiverer og posisjonerer en trådløs enhet 

(lysarmatur). Start med å måle det første installasjonsområdet, nærmest gatewayen. Bli på posisjonen 

i minst 1 minutt for nøyaktige målinger. Når indikasjonsnivået er på 3 og over, kan posisjonen 

installeres. Fortsett til neste installasjonsposisjon og gjør det samme. Husk at signalavlesingen kan 

komme fra en hvilken som helst trådløs enhet som er aktiv, og som sender på nytt i samme nettverk. I 

tilfeller der signalet er lavere enn nivå 3 og det ikke er mulig å installere en annen nødlysarmatur 

imellom, kan du vurdere å installere en 116-GR-7604/V2 Nettverksutvider imellom. 

 

 
Figur 3 GR-7605/V2 RSSI-testmålinger 
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• Det trådløse signalet beveger seg gjennom murvegger og vanlige møbler (av tre eller 

syntetiske materialer) og dekker avstander på 20 til 25 meter innendørs. Gulv i bygninger er 

vanligvis laget av armert betong med stål- eller jernbjelker som kan forhindre at signaler går 

gjennom. Noen typer glass (for eksempel dobbelt vindusglass) kan også blokkere signalet. 

Når installasjonsområdet skal dekke flere etasjer anbefales det derfor å bruke et uavhengig 

trådløst nettverk for hver etasje. Alle gatewayene kan kobles til et lokalnett og overvåkes fra 

et eksternt punkt (via programvaren 116-GR-7600/V2). 
 

 
Figur 4: Uavhengige trådløse nettverk per etasje 

 

• Unngå å bruke det samme trådløse nettverket til å dekke flere bygninger, selv når antall 

trådløse enheter ikke har nådd gatewayens grense (200). Samme trådløse nettverk for flere 

bygninger kan føre til ustabilitet på grunn av værfohold eller hindringer som ikke er synlige 

fra utsiden. Opprett ett uavhengig trådløst nettverk for hver bygning, som kan kontrolleres 

via samme kontrollpanel (så lenge det eksisterer et felles lokalnett for hver bygning). 

 

• Installer helst gatewayen på et sentralt punkt der det er minst 1 trådløs enhet (f.eks. 

lysarmatur) innen rekkevidde av gatewayen (direkte tilkoblet) for hver 15. trådløse enhet. 

Eksempel: I et nettverk med totalt 120 trådløse enheter bør minst 8 av dem være direkte 

tilkoblet gatewayen, med mindre enn 25 meters avstand i alle retninger. Slik dannes en tre-

/stjernekobling og datalastingen deles mer effektivt. 
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Figur 5: Installasjon etter tre- og stjernetopologi 

 

• Ikke overskrid grensen på 200 trådløse enheter per gateway. For å oppnå maksimal 

kapasitet på 200 trådløse enheter, gjelder regelen over. Derfor må gatewayen installeres på 

et punkt der minst 12 eller 13 trådløse enheter er innen direkte rekkevidde (< 25 m) med 

gatewayen og installasjonsformasjonen er tre (stjerne) med flere alternative ruter. 

 

• Ved vurdering av tekniske løsninger før installasjonen, anbefales det å opprette alternative 

ruter for de fleste trådløse enhetene. Slik sikres det god kommunikasjon selv når en trådløs 

kobling bryter med resten av de trådløse enhetene. Unngå innebygde tilkoblinger om mulig. 

Innebygde tilkoblinger gir ikke alternative ruter for signaler når en kobling brytes. 
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3. Trådløse enheter og eksterne enheter 
 

 

116-GR-7610/V2i-OLEG 

116-GR-7610/V2 er et frittstående kontrollpanel for trådløse nødlys. Det 

har 7” berøringsskjerm i farger og reservebatteri med en (1) times 

varighet. Kjører standardversjonen av programvaren 116-GR-7600/V2 

(forhåndsinstallert). 

 

116-GR-7603/V2 Ethernet- + Wi-Fi-gateway 

116-GR-7603/V2 Ethernet- + Wi-Fi-gateway er (hoved)gateway for et 

trådløst nødlysnettverk. Den har tilkoblingsalternativene Wi-Fi (WPA/PSK 

eller WPS) og Ethernet med dynamisk (DHCP) eller statisk IPv4-adresse 

som kobles til lokalnettet og kommuniserer med hovedkontrollprogrammet 

(116-GR-7600/V2). Konfigurasjonene brukes via en enkel nettside (koble 

til via mini tilgangspunkt). Kan kontrollere opptil 200 trådløse enheter. 

Leveres via strømnettet (220–240V/50–60Hz) uten selvstendig 

sikkerhetskopiering. For avbruddsfri drift må UPS-nettledning benyttes. 

 
116-GR-7607/V2 USB-gateway 

116-GR-7607/V2USB USB-gateway er gateway for et trådløst 

nødlysnettverk som kobles til hoved-PC eller 116-GR-7610/V2 via en 

USB-port. Kan kontrollere opptil 200 trådløse enheter. Strømforsyning via 

USB. Beregnet for installasjoner i standardversjon og liten skala, for 

enklere idriftssetting og bruk. 

 

16-GR-7604/V2 Nettverksutvider 

116-GR-7604/V2 Nettverksutvider er en signalområdeutvider, en 

signalrepeater. Sender mottatte meldinger på nytt, som med trådløse 

nødlys (20~25 m rekkevidde). Leveres via strømnettet (220–240V/50–

60Hz) uten selvstendig sikkerhetskopiering. For avbruddsfri drift må UPS-

nettledning benyttes. 

 

116-GR-7605/V2 RSSI-tester / USB-gateway 

Hovedfunksjonen til 116-GR-7605/V2 RSSI-tester / USB-gateway er å 

brukes som en håndholdt signalnivåmåleenhet under installasjon av 
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trådløse nødlys. Den kontrollerer signaldekningen på en posisjon før du 

installerer en enhet. Kan alternativt brukes som en USB-gateway, 

spektrumanalysator eller et manuelt installasjonsverktøy (sammen med 

applikasjonen Wireless Installation Tool). 

 

116-GR-7606/V2 trådløs I/U-enhet 

116-GR-7606/V2 trådløs I/U-enhet kan brukes til å bygge bro over et 

annet (sikkerhets- eller overvåkings) system med de trådløse nødlysene. 

Inneholder 2 reléutganger (tørrkontakt) som er programmerbare og kan 

aktiveres ved nødssituasjoner, feil, tester o.a. De 2 inngangene kan også 

programmeres for kjøring av en testprosedyre (lys eller batteri). 

 

116-GR-6600/WL/V2 Plugin-modul trådløs V2 

Plug-in-modulen trådløs V2 er den trådløse adapteren som kan installeres 

i en kompatibel selvstendig nødlysarmatur, for trådløs tilkobling. Den får 

strøm direkte fra nødlysarmaturens interne strømforsyning. Fungerer 

også som en signalrepeater (maskenettverk/hopping), og utvider dermed 

signalområdet til det trådløse nettverket.  
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4. Installasjon og idriftssetting med installasjonsverktøy 
 
Installasjonsverktøyet er en frittstående programvare for idriftssetting av installasjonen, men er også 
inkludert i programvaren 116-GR-7600/V2. 
 
Du kan sette i drift maskenettnettverket fra programvaren 116-GR-7600/V2, eller du kan bruke 
installasjonsverktøyet. Følgende trinn viser til installasjonsverktøyet, fordi det er den mest 
effektive måten å sette maskenettnettverk i drift på. Særlig ved installasjoner med mer enn 1 
gateway. 
 
4.1 Trinn 
 

a. Spektrumanalysator (Spectrum Analyzer) 
b. Sjekke trådløst signal 
c. Installere enheter 
d. Idriftssetting av maskenettverk og enheter 
e. Idriftssetting av gatewayer 

 

4.2 Spektrumanalysator (Spectrum Analyzer)  
 

Hvis et annet trådløst system som opererer på 868 MHz er til stede i området, kan du bruke Wireless 
Installation Tool sammen med 116-GR-7605/V2 eller 116-GR-7607/V2 for å kontrollere frekvensspektrum 

(Spectrum Analyzer) på RF Channel 2, 3, 4 og 5 før installasjonen. Unngå RF-kanaler som er opptatt. Senere i 

idriftssettingen kan du bruke kanaler uten trafikk for de trådløse nettverkene. 

 
Slik gjør du det: 
Koble til en 116-GR-7605/V2 RSSI-tester, eller en 116-GR-7607/V2 USB-gateway i en tilgjengelig USB-port. 

Gå deretter til Installation Tool, og trykk på Scan på skjermbildet. Du vil da se serienummeret til USB-enheten 

i listen. 

Velg Connect og vent til du ser UID for USB-enheten, midt i bildet. 

 
Figur 6 Installasjonsverktøy 

 

Velg Spectrum Analyzer. I det nye vinduet klikker du på Start, for å kjøre prosedyren. 
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Figur 7 Spektrumanalysator (Spectrum Analyzer) 

 
La prosedyren kjøre minst ett minutt (se timeren nederst til venstre). Det anbefales at testen kjøres i mange 
områder i installasjonen for bedre resultat. Tilbakestill timeren for hver nye posisjon, og beregn minst 1 
minutt med skanning før du dekker området til et trådløst nettverk. I områder der et annet uavhengig trådløst 
nettverk skal installeres, må du kjøre en ny måling ved å stoppe det forrige først. 

 
VIKTIG: Vær oppmerksom på at skalaen er i negativt område, derfor er -50 dBm høyere enn -100 dBm. I 

gjennomsnitt anses en kanal med -100 dBm å ha mindre trafikk enn en kanal med -50 dBm. 

 

4.3 Sjekke trådløst signal 
 

Under installasjon av et trådløst nettverk anbefaler vi at du bruker 116-GR-7605/V2 RSSI-tester til å 

kontrollere nivå på signalmottak før du installerer, aktiverer og posisjonerer en trådløs enhet (lysarmatur). 

Start med å måle det første installasjonsområdet, nærmest gatewayen. Bli på posisjonen i minst 1 minutt 

for nøyaktige målinger. Når indikasjonsnivået er på 3 og over, kan posisjonen installeres. Fortsett til neste 

installasjonsposisjon og gjør det samme. Husk at signalavlesingen kan komme fra en hvilken som helst 

trådløs enhet som er aktiv, og som sender på nytt i samme nettverk. I tilfeller der signalet er lavere enn 

nivå 3 og det ikke er mulig å installere en annen nødlysarmatur imellom, kan du vurdere å installere en 

116-GR-7604/V2 Nettverksutvider imellom. 

 

 
Figur 8 GR-7605/V2 RSSI-testmålinger 
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Figur 9 Nettverksformasjon  
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4.4 Installere enheter 
 
Installer enheter (lysarmaturer, utvider og I/U) i de riktige punktene.  
 
Det trådløse signalet beveger seg gjennom murvegger og vanlige møbler (av tre eller 
syntetiske materialer) og dekker avstander på 20 til 25 meter innendørs. Gulv i bygninger er 
vanligvis laget av armert betong med stål- eller jernbjelker som kan forhindre at signaler går 
gjennom. 
Når installasjonsområdet skal dekke flere etasjer, anbefales det derfor å bruke et uavhengig 
trådløst maskenettverk for hver etasje. 
 
Installer helst gatewayen på et sentralt punkt, der det er minst 1 trådløs enhet (f.eks. 
lysarmatur) innen rekkevidde for gatewayen (direkte tilkoblet) for hver 15. trådløse enhet.  
Eksempel: I et nettverk med totalt 120 trådløse enheter bør minst 8 av dem være direkte 
tilkoblet gatewayen, med mindre enn 25 meters avstand i alle retninger. Slik dannes en tre-
/stjernekobling og datalastingen deles mer effektivt. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

 

 

Figur 10 Installasjon av enheten 
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4.5 Idriftssetting av maskenettverk og enheter 
 
Bruk installasjonsverktøyet til å sette nettverket i drift. Med installasjonsverktøyet kan du 
skille og endre nettverkets parametere (SID, RF Channel, NKey) for hver enhet. Etter at 
prosedyren er gjennomført, vil lysarmaturene kobles til riktig gateway (med samme SID, RF 
Channel, NKey). 
 

Konfigurasjon, trinn for trinn 
 

A. Koble en USB -gateway (116-GR-7605/V2 eller 116-GR-7607/V2) til en USB-port, og kjør 
Wireless Installation Tool (selvstendig versjon, eller inkludert i installasjonen av 116-GR-
7600/V2). 

Klikk på Scan, og velg den tilkoblede enheten. Dersom det allerede finnes andre tilkoblede USB-
gatewayer, må du identifisere enheten via FTDI-serienummeret (klistremerke på siden av enheten). 
Klikk deretter på Connect for å koble applikasjonen til denne enheten. 
 

 
Figur 11 Installasjonsverktøy 

 
Nå skal UID-nummeret for den valgte enheten vises. 
Klikk på Manual Installation Tool. 
 

B. På toppområdet kan du legge inn SID-, RF Channel- og NKey-verdiene for det trådløse 
nettverket som skal settes i drift. Vanligvis har målnettverket standardverdier (00000001, 2, 
00000000), som er forhåndsutfylte. Klikk på Scan Network for å kjøre skanneprosessen. 
Det kan ta opptil 10 minutter å få svar fra alle enhetene. 
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Figur 12 Skann enheter 

 
 

C. Profiler: Opprett en ny nettverksprofil. Du kan opprette så mange profiler du ønsker. 
• Legg inn ny SID, RF Channel og NKey, og trykk på Add. 

Hvis du vil legge til flere nettverk, gjentar du trinnet. 
• Trykk på Close når du er ferdig med å legge til de nye nettverkene. 

 

 
                                                                   Figur 13 Opprett profil 

 

 
Figur 14 Opprett profil 
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D. Velg en enhet om gangen, høyreklikk i kolonnen Parameters og velg riktig profil for hver 
enhet. På denne måten kan du skille og pare enhetene i riktig gateway. 
Hvis du vil modifisere hele listen med de samme parameterne, velger du profilen du ønsker 
fra ikonet  
 
 
Velg den nye nettverksprofilen, og trykk på Change Network. 
 

 
Figur 15 Velg profil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E. Vent mens prosedyren kjører (kolonnen Phase) 
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Figur 16 Endre prosess 

 
F. Når prosedyren er ferdig, sjekker du kolonnen Phase. Hvis enheten er endret, er ikonet 

grønt. Hvis enheten ikke er endret, er ikonet rødt. 
Hvis en enhet ikke er endret, kan du kontrollere den på nytt under oppsett av gatewayen i 
programvaren 116-GR-7600/V2. 
 

 
Figur 17 Resultat 
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4.6 Idriftssetting av gatewayer 
 
I det siste trinnet må du aktivere og konfigurere gatewayene. 
 

• Legg til gatewayene i programvaren 116-GR-7600/V2, forhånds- eller 
standardutgave 

(se WEL_CommissGuide). 
 

• Konfigurer riktig SID, RF Channel og NKey til gatewayene. 
 
 

• Enhetene vil bli koblet til gatewayen som har de samme parameterne (SID, RF 
Channel, NKey). 

 
• Registrer enhetene manuelt, eller utfør en automatisk gjenkjenning (Autodetection) 

 

 
Figur 18 Konfigurasjon av SID og RF Channel 
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5. Etasjeplan/plantegning 
 

Når installasjonen av de trådløse enhetene er fullført, kan du opprette en grafisk 

installasjonsplan for hele installasjonen. På papir eller digitalt. Dette er et svært viktig 

trinn for senere idriftssetting, vedlikehold og feilsøking. Du ser en enkel etasjeplan 

nedenfor: 
 

 
Figur 19: Eksempel på etasjeplan 

 

Bildet ovenfor er bare et eksempel. Du kan lage din egen grafiske etasjeplan som 

passer dine formål og behov. 
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