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1 Allmänna säkerhetsanvisningar

Signalord (ANSI
Z535.6)

Eventuella omedelbara effekter av bristande
efterlevnad

FARA Död eller allvarlig personskada (troligt)

VARNING Död eller allvarlig skada (möjligt, men osannolikt)

OBSERVERA Liten skada

OBS Skador på egendom eller fel

INFO Låg eller ingen

VARNING

Tillgång spärrad

Felaktigt installerade och/eller programmerade komponenter kan leda till
att dörrar spärras. SimonsVoss Technologies GmbH ansvarar inte för
konsekvenserna av felaktig installation såsom spärrat tillträde till skadade
personer eller personer i risksituationer, materiella skador eller andra typer
av skador.

Blockerad åtkomst genom manipulering av produkten

Om du ändrar produkten på egen hand kan fel uppstå och åtkomst via en dörr kan blockeras.

 Ändra endast produkten vid behov och endast på det sätt som beskrivs i dokumentationen.

OBS

Driftstörning på grund av radiostörning

Den här produkten kan i vissa fall påverkas av elektromagnetiska eller magnetiska störningar.

 Produkten ska inte monteras eller placeras i omedelbar närhet av utrustning som kan orsaka
elektromagnetiska eller magnetiska störningar (switchade nätaggregat!).

Kommunikationsstörning på grund av metallytor

Den här produkten kommunicerar trådlöst. Metallytor kan minska produktens räckvidd avsevärt.

 Produkten ska inte monteras eller placeras på eller i närheten av metallytor.

INFO

Avsedd användning

SimonsVoss-produkter är uteslutande avsedda för öppning och stängning
av dörrar och liknande.

 Använd inte SimonsVoss-produkter för andra syften.
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Avvikande tider vid G2-lås

G2-låsens interna tidsenhet har en tekniskt betingad tolerans på upp till ± 15 minuter per år.

Kvalifikationer krävs

Installation och idrifttagning kräver specialiserad kunskap.

 Endast utbildad personal får installera och driftsätta produkten.

Ändringar eller teknisk vidareutveckling kan inte uteslutas och kan komma att genomföras utan
föregående meddelande om detta.

Den tyska språkversionen är den ursprungliga bruksanvisningen. Andra språk (utarbetande på
kontraktsspråket) är översättningar av originalinstruktionerna.

Läs och följ alla installations-, installations- och driftsinstruktioner. Skicka dessa instruktioner
och alla underhållsinstruktioner till användaren.
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2 Produktspecifika säkerhetsanvisningar

VARNING

Person-eller sakskador på grund av icke-redundant säkerhetskoncept

Skyddsfunktionerna i ditt WaveNet-system är bara en del av ett
säkerhetskoncept. De är inte avsedda som enda skydd mot faror såsom
brand, inbrott och liknande.

1. Använd redundanta system som skydd mot individuella risker
(inbrottslarm, brandlarm och liknande.

2. Låt en teknisk riskhanterare (Certified Security Manager eller liknande)
ta fram och utvärdera ett säkerhetskoncept.

3. Beakta särskilt relevanta föreskrifter om flykt- och utrymningsvägar.

Skyddsfunktioner kan påverkas eller sluta fungera vid ändrade villkor

Aktivering av skyddsfunktionerna i RingCast baseras på trådlösa anslutningar och Ethernet-
anslutningar. Särskilt trådlösa anslutningar kan påverkas när omgivningsvillkoren ändras (se
Trådlöst nätverk [} 21] och Utmaningar i trådlösa nätverk [} 24]). Därmed påverkas även
aktiveringen av skyddsfunktionerna i RingCast och säkerheten för personer och sakvärden som
exempelvis är extra säkrade genom skyddsfunktionerna i RingCast kan vara i fara.

1. Testa skyddsfunktionerna minst en gång i månaden (se RingCast-funktionstest [} 141]).

2. Beakta även i förekommande fall ytterligare riktlinjer och förordningar som är relevanta för
ditt låssystem (särskilt för flykt- och räddningsvägar samt brandskydd. Ni har eget ansvar för
att dessa riktlinjer och förordningar följs.).

Förändring av nödfallsfunktioners förlopp på grund av felfunktioner

SimonsVoss och ”Made in Germany” står för högsta säkerhet och tillförlitlighet. I enstaka fall kan
felfunktioner i din utrustning dock inte helt uteslutas. Därmed kan eventuellt säkerheten för
personer och sakvärden som är extra säkrade genom skyddsfunktionerna i RingCast vara i fara.

1. Testa enheterna minst en gång i månaden (se Funktionstest av enheter [} 183]. Även andra
intervall kan vara nödvändiga enligt andra föreskrifter för systemet som helhet).

2. Testa skyddsfunktionerna minst en gång i månaden (se RingCast-funktionstest [} 141]).

INFO

Redundant skydd av nätverksinfrastrukturen

Utöver SimonsVoss säkerhetsåtgärder måste även nätverksinfrastrukturen
där WaveNet används uppfylla gällande säkerhetsstandarder.

1. Du kan nå dessa säkerhetsstandarder exempelvis genom: Virtuella
nätverk eller aktiv nätverksövervakning (lista gör inga anspråk på att
vara fullständig).

2. Prata med er specialist på IT-infrastruktur.
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Ansvar upphör vid följder som beror på ändrade omgivningsvillkor

Omgivningsvillkoren kan ändras och trots regelbundna tester störa RingCast och dess
skyddsfunktioner (se Trådlöst nätverk [} 21] och Utmaningar i trådlösa nätverk [} 24]).
Varken SimonsVoss Technologies GmbH eller själva produkten påverkar omgivningsvillkor som
ändras. Stabila omgivningsvillkor är en funktionsförutsättning. Om skyddsfunktionerna slutar
fungera kan person- och sakskador uppstå. SimonsVoss Technologies GmbH tar inget ansvar för
person- och sakskador som beror på ändrade omgivningsvillkor.

1. Fastställ de aktuella omgivningsvillkoren under den projektering som ska genomföras (se
Signalkvalitet [} 23] och Kontrollera signalkvalitet [} 176], jmf snapshot).

2. Säkerställ genom kontinuerlig övervakning att omgivningsvillkoren inte kan ändras oförutsett.

3. Fastställ de aktuella omgivningsvillkoren och den aktuella signalkvaliteten under den kontroll
som ska genomföras (slutlig snapshot).
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3 Textformateringens innebörd
Den här dokumentationen använder textformatering och
illustrationselement för att underlätta förståelsen. I tabellen förklaras
innebörden hos möjliga textformateringar:

Exempel Knapp

 Exempel

 Exempel
Kryssruta

 Exempel Option

[Exempel] Flik

"Exempel" Namn på det visade fönstret

| Exempel | Övre programrad

Exempel
Post i den utfällda övre
programraden

Exempel Snabbmenypost

▼ Exempel Namn på en listruta

"Exempel" Valmöjligheter i en listruta

"Exempel" Område

Exempel Fält

Exempel Namn på en (Windows-)tjänst

Exempel
Kommandon (t.ex. CMD-
kommandon i Windows)

Exempel Databaspost

[Exempel] MobileKey-typurval
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4 Ytterligare dokumentation
WaveNet kopplar samman administrationsprogrammet (Locking System
Management, förkortat LSM) och låsen. Mer information finns att ladda ner
från SimonsVoss webbplats (https://www.simons-voss.com/).

 Detaljerad information om LSM finns i LSM-handboken, särskilt
informationen om Genomförande av vanliga WaveNet-baserade
uppgifter i LSM.

 Detaljerad information om låsen finns i respektive handböcker och
snabbguider.
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5 WaveNet-system
Du kan koppla samman SimonsVoss-lås (låscylindrar, SmartHandles och
smartreläer) på flera sätt och administrera dem centralt. WaveNet är det
mest moderna och bekväma sättet att administrera och övervaka större
låssystem med många lås.

WaveNet (online)
Virtuell
nätverksanslutning
(virtuell)

Ingen
nätverksanslutning
(offline)

Funktionsprinc
ip

Överföring av data med
nätverksanslutna
WaveNet-enheter (se
Överföringsvägar [} 13]
och Enheter [} 19]).

Överföring av data med
identifikationsmedier
(utom
programmeringsdata).

Överföring av data med
identifikationsmedier
(utom
programmeringsdata).

Utbredning

WaveNet-enheter är
anslutna genom olika
överföringsmedier. Alla
typer av data överförs
med hjälp av dessa
överföringsmedier.

I det virtuella nätverket
överförs bestämda data
till
identifikationsmedierna
med hjälp av en gateway
(poster till svarta listan).
När dessa
identifikationsmedier
används med ett virtuellt
anslutet lås överförs
sparade data till låset.

Lås som inte är
nätverksanslutna kan
bara utbyta data med
hjälp av
programmeringsenheten.
Du måste gå med
programmeringsenheten
till respektive lås.

Programmerin
gsinsats

Liten. Liten.

Insatsen beror på
låssystemets storlek.

 Litet låssystem: Liten
insats.

 Medelstort låssystem:
Medelstor insats.

 Stort låssystem: Stor
insats.

Överföringsha
stighet vid
datautbyte

Omedelbar. Datautbyte
med olika
överföringsmedier.

Hastigheten mellan
gateway och lås är starkt
beroende av hur intensivt
låsen används.
Identifikationsmedier är
överföringsmedier – utan
identifikation ingen
överföring.

Långsam.
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WaveNet (online)
Virtuell
nätverksanslutning
(virtuell)

Ingen
nätverksanslutning
(offline)

Central
aktivering/
avaktivering av
lås

Möjlig. Inte möjlig. Inte möjlig.

Aktivering/
avaktivering
kan spåras
centralt

Möjlig. Inte möjlig. Inte möjlig.

Fjärröppning Möjlig. Inte möjlig. Inte möjlig.

Fjärrövervakni
ng
(DoorMonitori
ng)

Möjlig. Inte möjlig. Inte möjlig.

Eventhanterin
g

Möjlig. Inte möjlig. Inte möjlig.

Central visning
av passerlistor

Möjlig.
Inte möjlig (utom SREL
3).

Inte möjlig.

Program-/
serveroberoen
de
skyddsfunktio
n

Möjlig. Inte möjlig. Inte möjlig.

Omedelbar
reaktion på
kritiska
situationer i
hela
låssystemet
(tillgänglighet
för
skyddsfunktio
ner, se I/O-
konfiguration
och
skyddsfunktio
ner [} 68]
och RingCast
[} 94])

Möjlig. Inte möjlig. Inte möjlig.
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Användare 1
LSM-GUI

Användare 2
LSM-GUI

Användare 3
LSM-GUI

Internet/intranet
(TCP/IP)

Server
Databas

Kommunikationsnod
(CommNode)

R
S

-4
8

5

RouterNode
(kabel/trådlöst)

RouterNode
(868 MHz)

RouterNode
(Ethernet/trådlöst)

Smartrelä
Smartrelä 2

SmartHandle AX

SmartHandle

Cylinder

Hänglås

WaveNet är ett eget nätverk som kan installeras med få kablar och
integreras i fastighetsautomatiseringen. Om du vill installera WaveNet i
efterhand kan du även använda ett redan befintligt nätverk i byggnaden,
t.ex. ett LAN. Därför kan WaveNet även användas för att utrusta befintliga
byggnader med ett låssystem (exempelvis i flexibelt utnyttjade
utrymmen). WaveNet är också mycket lämpligt när du vill administrera och
styra ett befintligt 3060-låssystem från SimonsVoss online i redan
befintliga byggnader.

Alternativt till en fullständig anslutning kan du kombinera olika
anslutningstyper fritt med varandra. Du kan till exempel ansluta alla
ytterdörrar (byggnadens utvändiga dörrar) och särskilt viktiga lås
(exempelvis till serverrum) till WaveNet och alla andra lås virtuellt.

Beroende på individuell situation kan du välja mellan olika enheter och
överföringsmedier (se Överföringsvägar [} 13]). Överföringen av data i
WaveNet är i stor utsträckning oberoende av överföringsmediet.

Med WaveNet och IO-funktionerna (se I/O-konfiguration och
skyddsfunktioner [} 68]) blir säkerheten respektive åtgärderna för
risksituationer mycket bättre än vad ett mekaniskt system kan erbjuda.

INFO

WaveNet-utbildning och planering

WaveNet är en omfattande lösning som är mycket enkel att anpassa till
dina behov. Om du vill dra full nytta av potentialen i WaveNet
rekommenderar vi en WaveNet-utbildning hos SimonsVoss Technologies
GmbH. Du kan även planera WaveNet-projektet tillsammans med en
SimonsVoss-tekniker som har många års erfarenhet.
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Mer information om utrustning, lås och LSM-programmet finns i respektive
handböcker och snabbguider på SimonsVoss webbplats (https://
www.simons-voss.com/) under Dokument.

5.1 Överföringsvägar

WaveNet överför data från låsen till en central administration, bland annat:

 Behörigheter

 Statusändringar

 Skyddsfunktioner

Du kan överföra dessa data med olika överföringsvägar (tillgängligheten
hos utrustningen för bestämda överföringsmedier kan variera).

WaveNet

Trådlöst Kabel

B-fält SRD* Ethernet Seriellt

25 kHz 868 MHz TCP/IP RS-485

*SRD=Short Range Device (enhet med kort räckvidd)

25 kHz

B-fält för kommunikation mellan:

 Transpondrar och lås

 Externa LockNodes och lås

868 MHz

SRD-fält för kommunikation mellan:

 RouterNodes och LockNodes

 RouterNodes och RouterNodes

Ethernet

Ethernet-kablage för
kommunikation mellan:

 Datorer och RouterNodes

WaveNet (Handbok)
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RS-485

Busskablage för anslutning till
nätverket:

 RouterNodes

 LockNodes med kabel

5.2 Artikelnummer

WaveNet består av olika enheter. Du kan anpassa WaveNet efter dina
behov.

5.2.1 RouterNodes

RouterNodes-artikelnumren består av komponenter (som varierar
beroende på produktegenskaperna.

WNM .RN2 .E R .IO

 WNM
(WaveNet

Manager →
automatisk
adressering)

 WN

(WaveNet →
fast
adressering)

Typ av nod:

 .RN2
(RouterNode
2)

 .RN
(RouterNode)

 .RP
(RepeaterNod
e)

 .CN
(CentralNode)

Överföringsmediu
m som stöds
(ingångssegment:
Anslutning till
nätverk):

 .E

(Ethernet →
TCP/IP)

 .R

(Radio → 868
MHz)

 .C

(Cable →
RS-485)

 .W

(WLAN →
TCP/IP)

 .U

(USB → USB)

 .S

(Serial →
RS-232)

Valfritt andra
överföringsmediu
m som stöds
(utgångssegment
: Anslutning till
LockNodes):

 R

(Radio → 868
MHz)

 C

(Cable →
RS-485)

Valfri
skyddsfunktion
som stöds:

 .IO
(skyddsrouter)

RouterNode-portfölj

Tabellen visar vilka RouterNodes och vilka överföringsmedier som är
kompatibla.
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868 MHz WLAN USB Ethernet RS-232 RS-485

WNM.RN2.ER.IO ✔ ✔

WNM.RN.R.IO ✔

WNM.RN.CC.IO ✔

WNM.RN.CR.IO ✔ ✔

WNM.RN.EC.IO ✔ ✔

WN.RN.R (EOL) ✔

WN.RN.CR (EOL) ✔ ✔

WN.RN.CC (EOL) ✔

WN.RN.ER (EOL) ✔ ✔

WN.RN.WR (EOL) ✔ ✔

WN.RN.EC (EOL) ✔ ✔

WN.CN.UC (EOL) ✔ ✔

WN.CN.UR (EOL) ✔ ✔

WN.RP.CC (EOL) ✔

WN.RN.WC (EOL) ✔ ✔

WN.CN.SC (EOL) ✔ ✔

WN.CN.SR (EOL) ✔ ✔

5.2.2 LockNodes

LockNodes-artikelnumren består av komponenter (som varierar beroende
på produktegenskaperna.
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WNM .LN .I .(produktspecifik)

WNM

(WaveNetManager →
Samma för alla
LockNodes)

.LN

(LockNode → Samma
för alla LockNodes)

 .I

(Inside → LockNode
integrerbar i lås)

 .R

(Radio → LockNode
extern,
kommunicerar med
låset via 25 kHz)

 .C

(Cable →
LockNode extern,
kommunicerar via
kabel med
nätverket och via
25 kHz med låset)

Angivelse av olika
förkortningar för
låsspecifika
egenskaper,
exempelvis:

 .WP
(väderbeständigt
utförande för
väderbeständiga
lås)

 .MS
(mässingsfärgat
utförande för
mässingsfärgade
lås)

Den här listan är inte
komplett. Fler
produktspecifika
egenskaper är möjliga
som kräver en särskild
LockNode.
Egenskaperna i den
här kolumnen kan
även kombineras med
varandra.

LockNode-portfölj

Tabellen visar vilka LockNodes och vilka överföringsmedier som är
kompatibla.

25 kHz 868 MHz WLAN USB Ethernet RS-232 RS-485

WNM.LN.I ✔

WNM.LN.I.MP ✔

WNM.LN.I.S2 ✔

WNM.LN.I.SH ✔

WNM.LN.I.SREL2.G2 ✔

WNM.LN.I.SREL.G2 ✔
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25 kHz 868 MHz WLAN USB Ethernet RS-232 RS-485

CompactReader-
LockNode

(kan inte
eftermonteras)

✔ ✔

WNM.LN.R ✔ ✔

WNM.LN.C ✔ ✔

5.2.3 Tillbehör

Det finns tillbehör till WaveNet.

Strömförsörjning Artikelnummer Bild

Extern nätdel för RouterNode 2

 12 VDC, 500 mA

 Hålkontakt Ø5,5/2,5 mm

POWER.SUPPLY.2

Extern nätdel för smartrelä,
CentralNode, RouterNode,
RepeaterNode och BAMO

 12 VDC, 500 mA

 Kontakt skyddad mot
polvändning (RM 5,08)

WN.POWER.SUPPLY.PPP

Extern nätdel för LockNode
med RS-485-gränssnitt

 24 VDC, 1250 mA

 Öppna ändar med
ledarändhylsor mm

WN.POWER.SUPPLY.LNC

Batterisats för WaveNet Lock-
Node (10 st.)

WN.BAT.SET

WaveNet (Handbok)
5. WaveNet-system

17 / 214



Kabel Artikelnummer Bild

Sensorkabel för anslutning till
LockNodes (WN.LN.R/
WN.LN.C) för dörrövervakning
(5 m)

WN.LN.SENSOR.CABLE

Anslutningskabel för
anslutning av smartrelä till en
LockNode (WNM.LN.R/C)

WN.WIRED.BF.G2

Anslutningskabel för WNM-IO-
router av typ RN

WNM.CABLE.IO

Antenn Artikelnummer Bild

Extern antenn för
LockNodes:

 WN(M).LN.R

 WN(M).LN.C

WN.LN.ANTV

Extern extraantenn för
WNM.RN2.ER.IO
(kabellängd 2,5 m)

ANTENNA.EXT.868

Hållare Artikelnummer Bild

Hållare för RN-hölje
(lämpar sig inte för
RouterNode 2)

WN.RN.BOX
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Mätning Artikelnummer Bild

Utrustning för test av det
trådlösa WaveNet-
nätverket på 868 MHz:

 Basstation

 Mobildel

Förutsättning: Två timmars
introduktion per telefon
(ingår i priset)

WN.TESTER.BAMO.EU

Testutrustningens
basstation

WN.TESTER.BASIS.EU

Testutrustningens mobildel WN.TESTER.MOBILE.EU

5.3 Enheter

Enheter som används som nätverkskomponenter i WaveNet har i grunden
två av varandra oberoende gränssnitt (första och andra bokstav efter
routertyp, se RouterNodes [} 14] och LockNodes [} 15]). Du kan alltså
ansluta två nätverkssegment med olika överföringsmedier till varandra.

RouterNodes ansluter två
nätverkssegment med (olika)
överföringsmedier (se
Överföringsvägar [} 13]) till
varandra.

LockNodes ansluter ett lås till ett
nätverkssegment. Beroende på
utförande är LockNode trådlöst
(LN.R eller d LN.C) eller fysikaliskt
(LockNode Inside) anslutet till låset.

Med undantag av datorn är varje WaveNet-enhet tilldelad en egen adress
samt ett nätverks-ID som är detsamma för alla enheter. Tilldelningen av
nätverks-ID gör ditt WaveNet unikt och möjligt att skilja från eventuella
andra närliggande nätverk.
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5.3.1 Datorer

Datorer har två funktioner i WaveNet:

 Server med LSM-databas

 Klient med LSM-gränssnitt

När servern och klienterna är anslutna till varandra via ett befintligt nätverk
kan du kommunicera med WaveNet-komponenterna både från servern
och från klienterna. På så sätt kan WaveNet spänna över stora utrymmen
och även över stora avstånd som kan omfatta flera byggnader. Det måste
då finnas en särskild programvara installerad på servern för
kommunikationsnoderna (CommNode). Kommunikationsnoderna är
anslutningspunkter för WaveNet-enheterna.

Olika datorgränssnitt kan användas:

 Ethernet

 Seriell anslutning (RS-485, EOL)

 Seriell anslutning (USB, EOL)

5.3.2 RouterNodes

RouterNodes är ryggraden i nätverket. Med RouterNodes kan data i
WaveNet bis överföras till LockNodes. LockNodes övertar då den vidare
kommunikationen till låsen.

Den nya generationen RouterNodes (=RN2) är en vidareutveckling av den
tidigare generationen RouterNodes (=RN) och erbjuder följande fördelar:

 Smidiga firmware-uppdateringar (från 40.1) med OAM-verktyget (s
Uppdatera firmware [} 32])

 IO-gränssnitt direkt på anslutningsklämman

 Breddat kabelurval (användning av egna kablar möjligt)

 Utökade strömförsörjningsmöjligheter

RN2.ER.IO

Denna RouterNode har stöd för Ethernet och trådlös anslutning
(=868 MHz).

5.3.3 LockNodes

Med LockNodes ansluts låsen till WaveNet. För många lås används
LockNodes i Inside-utförande (se LockNodes [} 20]). Dessa LockNodes
installeras inuti det befintliga låset och syns inte från utsidan. Alternativt
kan externa LockNodes användas som monteras öppet eller dolt i
närheten av låset (exempelvis i ett infällt uttag).
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Montering av interna LockNodes (”Inside”)

Information om montering av interna LockNodes finns i snabbguiden till
respektive LockNodes.

Montering av externa LockNodes

min. 30 mm

Montera LockNode så
nära låset som möjligt.
Håll ett minimiavstånd på
30 mm till dörrkarmen.

Montera LockNode på
samma höjd som låset.
Som standard monteras
LockNode i ett infällt uttag
eller i en ljuslistram med
blindlock.

5.4 Trådlöst nätverk

Via WaveNet kan du överföra behörigheter, statusändringar,
skyddsfunktioner och andra data.

Den moderna trådlösa tekniken i WaveNet måste uppfylla andra krav än
vanliga trådlösa nätverk.

Sedan år 2000 finns det ett särskilt SRD-band (short range device)
tillgängligt i 868 MHz-området. Det här SRD-bandet är indelat i flera
delband (du kan välja delband, se Radiokanal [} 43] och Lägga till
RouterNode i WaveNet [} 53]).

Särskilda frekvensområden är reserverade för säkerhetstekniska
tillämpningar. Dessutom sänder WaveNet-enheterna enligt principen
”Listen before talk”, vilket innebär att en kontroll utförs före överföringen
huruvida kommunikation redan pågår på den inställda kanalen. Om
kommunikation pågår sänder WaveNet-enheterna först när
kommunikationen är avslutad.

Därmed utgör WaveNet i 868 MHz-området en säker överföringsväg.
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Liksom alla trådlösa nätverk påverkas WaveNet av enheternas egenskaper
och av faktorer i omgivningen.

 Sändeffekt

 Antenner (storlek, inställning)

 (Egenmäktig) förändring av WaveNet-enheter

 Mottagarnas känslighet

 Sändfrekvens

 Omgivning (luftfuktighet, temperatur, elektromagnetiska
störningskällor)

 Byggnadsstruktur (väggar, tak etc., se tabell)

 Uppställningsplats (förändrade omgivningsvillkor, se även
Produktspecifika säkerhetsanvisningar [} 6])

 Nätverksbelastning på grund av andra användare på radiofrekvenserna

 Tillfälliga eller medvetna störningar

 Otillåten frekvensanvändning av andra enheter

 Elektromagnetiska fält (till exempel från switchade nätaggregat)

 Störsändare (jammer)

Påverkan av det här slaget kan störa eller förhindra överföring. Du kan
identifiera dem genom:

 Dåliga RSSI-värden (Received Signal Strength)

 Långsam eller misslyckad dataöverföring

 Begränsad räckvidd

WaveNet påverkas dessutom av:

 Spänningsbortfall i ett (del-)område

 En överföringsväg i ett externt nätverk (t.ex. Ethernet-anslutning) slutar
fungera

5.4.1 Segment

Varje RouterNode kan nå LockNodes inom ett område. Dessa områden kan
överlappa varandra. En LockNode kan därför tillhöra flera områden och
skulle kunna aktiveras av flera RouterNodes samtidigt. Därför ska du
tilldela LockNodes till ett segment i WaveNet-Manager (se Lägga till
LockNodes i WaveNet [} 58]).

Nätverkssegment kännetecknas av:

 Överföringsmedium (se Överföringsvägar [} 13])

 Ethernet (TCP/IP)
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 868 MHz

 WLAN (TCP/IP)

 USB

 RS-485-kabel

 RS-232-kabel

 Segmentadress på ingångssidan respektive på utgångssidan

 GID=Group-ID → slave- och master-adress

Ingångs- och utgångssegment

Varje RouterNode har ett ingångs- och ett utgångssegment, medan varje
LockNode däremot endast har ett ingångssegment.

När en RouterNode ska kommunicera med en LockNode (eller med en
annan RouterNode) i WaveNet måste ingångssegmentet till denna
LockNode (eller RouterNode) passa till RouterNode-utgångssegmentet.
Du kan avläsa segmenten med hänsyn till nätmasken (se Adressering
[} 41]) i WaveNet-översikten (se Översikt [} 174]).

5.4.2 Signalkvalitet

WaveNet överför data trådlöst mellan anslutna RouterNodes och
LockNodes. För att det ska gå att överföra data måste radiosignalen ha en
viss signalstyrka för att kunna tas emot och inte uppfattas som en störning
(se även Utmaningar i trådlösa nätverk [} 24]).

OBS

Rekommenderad signalstyrka

Signalstyrkan i WaveNet bör uppgå till minst -85 dBm. Om signalstyrkan
inte är tillräcklig kan anslutningen mellan enheterna bli långsam eller
brytas.

 Om signalstyrkan är sämre än -85 dBm måste signalkvaliteten
förbättras (se Förbättra signalkvaliteten [} 149]).

Enhet för signalstyrkan

WaveNet-Manager anger signalstyrkan i dBm som RSSI-värde (Received
Signal Strength). Detta värde är:

 Logaritmiskt: En förbättring med 10 dBm innebär i praktiken fördubblad
signalstyrka.

 Negativ: Det teoretiska bästa värdet uppgår till 0 dBm och uppnås bara
genom kabelanslutning. Ju närmare värdet ligger 0 dBm (alltså ju
mindre värdet är) desto bättre är mottagningen.

WaveNet (Handbok)
5. WaveNet-system

23 / 214



Påverkan på signalstyrkan

Signalstyrkan påverkas av olika faktorer, framför allt av omgivningen och
material i byggnaden.

Material Genomsläpplighet

 Trä

 Gips

 Gipsskivor

90 %-100 %

 Tegel

 Träspån
65 %-95 %

 Armerad betong (sändare på
metall)

10 %-70 %

 Metall

 Metallgaller

 Aluminiumpaneler

0 %-10 %

5.4.3 Utmaningar i trådlösa nätverk

Radiovågor breder ut sig i alla riktningar. I motsats till trådbundna
anslutningar är de inte bundna av ett överföringsmedium (kabel). Detta
leder till några egenskaper som är specifika för radiovågor.

Tre viktiga faktorer avgör om en radiosignal överförs som den ska:

 Signalstyrka

 Signal-brusförhållande

 Frekvensbelastning
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Förklaring av faktorerna

Signalstyrka Signal-brusförhållande Frekvensbelastning

Signalstyrkan är radiovågens
amplitud. Ju starkare signalen
är desto lättare kan
mottagaren ta emot den
överförda informationen.
Signalstyrkan avtar när
avståndet ökar eller genom
ogynnsamma
överföringsmedier.

Ju känsligare en mottagare är
(ju bättre antennerna är)
desto mindre signalstyrka
behövs.

Signal-brusförhållandet
(SNR=Signal-to-Noise Ratio)
anger hur starkt bruset är i
förhållande till nyttosignalen.
Radiovågor tar aldrig slut.
Teoretiskt sett är räckvidden
obegränsad, i praktiken är det
bara signalstyrkan som avtar.
Radiovågor tränger även in i
andra trådlösa nätverk och ger
inte någon nyttosignal där
utan (störande) brus. När
bruset är för starkt (signal-
brusförhållandet alltså mycket
dåligt) kan mottagaren inte
längre skilja nyttosignalen från
bruset.

Frekvensbelastningen är
förhållandet mellan ledig
sändningstid och upptagen
sändningstid. En mottagare
kan alltid bara ta emot en
radiosignal åt gången.
WaveNet-enheter fungerar
enligt principen "Listen-
before-talk". Ingen WaveNet-
enhet sänder när den
fastställer att det redan
överförs en radiosignal över
det frekvensband som
används. Därmed uppstår
väntetider till frekvensbandet
blir ledigt igen. Ju längre dessa
väntetider är desto längre
dröjer det innan en enhet kan

sända →
Överföringshastigheten avtar.
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Förklarande exempel ur vardagen

Signalstyrka Signal-brusförhållande Frekvensbelastning

Två människor talar med
varandra (tal som signal). En
människa talar högre
(signalstyrkan ökar).

Om det finns en vägg mellan
människorna (ogynnsamt
överföringsmedium) blir talet
svagare (signalen avtar).

Om en människa inte vänder
sig mot den som talar
(ogynnsam inriktning av
antenner) uppfattas talet
svagare (signalen avtar).

Människor med bra hörsel
(känsliga mottagare) kan även
förstå svaga samtal (låg
signalstyrka).

Två människor talar med
varandra (tal som signal).
Bredvid människorna befinner
sig en vältrafikerad gata som
orsakar buller (brus). Ju
närmare människorna kommer
gatan desto högre blir bullret i
förhållande till talet (signal-
brusförhållandet avtar). Om
människorna står för nära
vägen kan de inte längre förstå
varandra.

Människorna kan antingen
avlägsna sig från gatan (bruset
minskar) eller prata högre
(signalen ökar) för att
förbättra signal-
brusförhållandet. I detta läge
är det irrelevant huruvida en
människa hör bättre
(känsligheten är högre)
eftersom även gatan (bruset)
låter starkare med talet
(signalen).

Många människor vill tala
samtidigt (talet som signal).
När en människa talar
(frekvensbandet belastas) kan
ingen ytterligare människa tala
(väntetid) eftersom ingen då
blir förstådd. Människorna
måste vänta till det blir en
paus i samtalet ("Listen-
before-talk") och kan sedan
tala (överföring av
radiosignalen börjar).

Ju fler människor som befinner
sig i ett rum desto längre
måste de vänta på en
samtalspaus
(frekvensbelastningen ökar).

Människorna kan antingen
flytta sig från varandra (för att
inte höra när andra människor
talar samtidigt) eller fatta sig
kort (för att minska
väntetiderna) så att fler
människor kan tala inom
samma tidsrymd (minska
frekvensbelastningen).

Möjliga orsaker till försämrade omgivningsvillkor i WaveNet

(Lista utan anspråk på att vara fullständig)
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Signalstyrka Signal-brusförhållande Frekvensbelastning

 Enheter på för stort
avstånd från varandra

 Absorption på grund av
ogynnsamma
överföringsmedier (t.ex.
metallytor eller
metalldörrar)

 Absorption på grund av
ogynnsamma
omgivningsvillkor (t.ex.
luftfuktighet, temperatur)

 Ogynnsam inriktning av
antennerna

 Många enheter på 868
Mhz-bandet i närheten

 Elektromagnetiska
störningskällor

 Elektromagnetiska fält
(t.ex. från switchade
nätaggregat)

 Störsändare (jammer)

 Reflekterande ytor

 Många enheter på 868
Mhz-bandet i närheten

 Otillåten
frekvensanvändning

 Störsändare (jammer)

 Långa sändningstider resp.
stora datamängder

5.5 Säkerhet och larm

Säkerhet har högsta prioritet för SimonsVoss i egenskap av tillverkare av
högkvalitativa produkter.

INFO

Redundant skydd av nätverksinfrastrukturen

Utöver SimonsVoss säkerhetsåtgärder måste även nätverksinfrastrukturen
där WaveNet används uppfylla gällande säkerhetsstandarder.

1. Du kan nå dessa säkerhetsstandarder exempelvis genom: Virtuella
nätverk eller aktiv nätverksövervakning (lista gör inga anspråk på att
vara fullständig).

2. Prata med er specialist på IT-infrastruktur.

5.5.1 Kryptering (WaveNet)

Komplex kryptografi skyddar data som transporteras i ditt WaveNet.
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Tekniskt genomförande

Data

Kodning Avkodning

Utvärdering

Överföring

Sä
nd

ar
e

M
ot

ta
ga

re

Ändpunktskryptering

Ändpunkter innebär i detta sammanhang: Mellan centralprogram och lås.
Informationen krypteras och skickas från centralprogrammet. Den
dekrypteras när den har nått låset.

Kommunikation Kryptering

Ändpunkter (generellt) 3DES (112 bitar)

Passerlistor (mot obehörig läsning) Enkel-DES (56 bitar)

Broadcast-signaler AES (128 bitar)

Digitalt signerade datapaket

128 bitars signering av datapaket skyddar mot manipulationer vid
överföring. Om signaturen till ett datapaket inte är korrekt ignoreras
datapaketet.

Skydd mot återuppspelningsattacker

Varje säkerhetsrelevant datapaket får en räknare. Denna räknare stiger för
varje nytt datapaket. Om ett datapaket med samma räknarstatus
ankommer igen ignoreras datapaketet. Om angripare alltså spelar in ett
datapaket och skickar det på nytt (återuppspelningsattack) är
datapaketets räknare identisk med originalpaketet vilket innebära att
angriparens kopia upptäcks och ignoreras.

5.5.2 Övervakning av enheter i nätverket

Enheterna i WaveNet kan vara utspridda över stora områden i byggnaden.
Du kan delvis fjärrövervaka enheterna.

Status för lås Om du använder DoorMonitoring-lås överförs aktuell status för lås via
WaveNet till LSM och visas där (kolumn DM). Alternativt till att visa status i
LSM kan låsens status även övervakas med Smart.Surveil.

Mer information finns i LSM-handboken och i Smart.Surveil-handboken.
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Nätverksanslutning
ar i WaveNet

Aktuell status för anslutningarna mellan LSM och WaveNet-enheterna
visas i LSM (kolumn N).

 Ingen post: Nätverksanslutning inte upprättad.

 W (turkos): Senaste anslutningsförsök lyckades.

 W (gul): Senaste anslutningsförsök till LockNode lyckades, men inte till
låset (dörr öppnad?).

 W (röd): Senaste anslutningsförsök misslyckades.

Mer information finns i kapitlen WaveNet och LSM [} 29] samt Tilldela
LockNodes till låsen [} 67] liksom i Felavhjälpning [} 149].

Batteristatus Du kan även avläsa batteristatus för det markerade låset med LSM via
WaveNet (| Programmering | – Läs av markert lås/ställ in tid ) – Läs av ).

Mer information finns i LSM-handboken.

5.5.3 Larm

Du kan överföra statusändringar via WaveNet till LSM och på så sätt
reagera på dem. Med larm avses i detta sammanhang meddelanden som
du måste reagera på (till exempel inbrottsförsök).

VARNING

Redundant skydd mot faror

WaveNet-systemet är inte avsett som ersättning för inbrottslarm,
brandlarm eller andra övervakningssystem. Bränder eller inbrott som inte
upptäcks kan utgöra fara för personer och sakvärden.

 Använd ett redundant övervakningssystem vid sidan av WaveNet.

5.6 WaveNet och LSM

WaveNet och LSM är formellt åtskilda. LSM ”tänker” i lås och
kommunikationsnoder, WaveNet-Manager ”tänker” i LockNodes. Du skapar
låssystemen med tillträdesbehörigheter i LSM och WaveNet i WaveNet-
Manager oberoende av varandra.

WaveNet ”känner” inte låsen utan bara de LockNodes som är kopplade till
dem. LockNodes är fysikaliskt (Inside-LockNodes) eller trådlöst (externa
LockNodes) anslutna till låsen. En LockNode ”vet” därför i vilket lås den är
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monterad. LSM kan på så sätt avläsa båda typer av information (lås och
LockNode) från LockNodes via WaveNet och sedan upprätta den logiska
anslutningen mellan LockNode och lås (se Tilldela LockNodes till låsen
[} 67]).

5.7 Firmware

5.7.1 Avläsa firmware

Du kan avläsa firmware-status i enheterna (information om firmware-
versioner se Firmware-information [} 39]).

RouterNodes

Du kan visa och uppdatera firmware till RouterNodes i antingen översikten
till OAM-verktyget (för RN2, äldre listas bara som "Digi Device") (se
Uppdatera firmware [} 32]) eller läsa av den med LSM (för RN och RN2).

ü LSM öppnad.

ü RouterNodes anslutna till LSM (test se Testa nåbarhet (LSM) [} 182]).

1. Via | Nätverk | väljer du posten Hantera WaveNet .
9 En lista med WaveNet-relevant information visas.

2. Markera i förekommande fall kryssrutan   Vis alla WaveNet-noder.
9 En lista med WaveNet-relevant information visas.

3. Markera den RouterNode vars firmware du vill läsa av.

4. Klicka på knappen Egenskaper .
9 Fönstret "Egenskaper WaveNet-nod" öppnas.
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9 Firmware-versionen visas på raden Firmware TM.

LockNodes

ü LSM öppnad.

ü LockNodes anslutna till LSM (test se Testa nåbarhet (LSM) [} 182]).

1. Via | Nätverk | väljer du posten Hantera WaveNet .
9 En lista med WaveNet-relevant information visas.

2. Markera i förekommande fall kryssrutan   Vis alla WaveNet-noder.
9 En lista med WaveNet-relevant information visas.

3. Markera den LockNode vars firmware du vill läsa av.

4. Klicka på knappen Egenskaper .
9 Fönstret "Egenskaper WaveNet-nod" öppnas.
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9 Firmware-versionen visas på raden Firmware TM.

5.7.2 Uppdatera firmware

Nyare firmware-versioner förbättrar produkterna och aktiverar ibland även
nya funktioner (se Firmware-information [} 39]).

RouterNodes med Ethernet-anslutning

Du kan själv uppdatera med OAM-verktyget (Operations, Administration
and MaintenanceTool (endast RN2)) OAM-verktyget kan hämtas
kostnadsfritt på SimonsVoss webbplats (https://www.simons-voss.com).
Du behöver inte installera OAM-verktyget.
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ü Senaste version av OAM-verktyget öppet (se Fastställa och ställa in IP-
adress [} 48]).

ü RouterNode visas i listan (se Fastställa och ställa in IP-adress [} 48]).

ü Ändring av IP via OAM-verktyget tillåtet (se Webbgränssnitt [} 146]).

ü Aktuell firmware-version till RouterNodes 40.1X eller senare.

ü RouterNode av typen RN2

ü Firmware-fil (.REL) tillgänglig (kontakta din återförsäljare eller
systempartner).

1. Öppna snabbmenyn genom att högerklicka på den RouterNode-post
som du vill uppdatera.

2. Välj alternativet Update .
9 Fönstret "XTUpdate" med en RouterNode-lista öppnas.

INFO

Uppdatera flera RouterNodes

OAM-verktyget förblir öppet. Du kan lägga till fler poster i
uppdateringslistan i fönstret "XTUpdate".

1. Markera ytterligare en RouterNode i OAM-verktyget.

2. Välj alternativet Update .
9 RouterNode läggs till i uppdateringslistan i fönstret "XTUpdate".

3. Upprepa stegen tills alla RouterNodes som du vill uppdatera är tillagda i
uppdateringslistan.

9 RouterNodes läggs till i uppdateringslistan i fönstret "XTUpdate".

3. Kontrollera att de RouterNodes som du vill uppdatera är markerade.

4. Klicka på knappen Update .
9 Utforskaren öppnas.
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5. Navigera till mappen med firmware-filen.

6. Markera firmware-filen.

7. Klicka på knappen Öppna .
9 Utforskaren stängs.
9 Firmware till RouterNodes uppdateras.

9 Fönstret "AKForms" öppnas.

8. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "AKForms" stängs.

9. Klicka på knappen Exit .
9 Fönstret "XTUpdate" stängs.

9 Firmware till RouterNodes är uppdaterad.
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6 WaveNet-Manager

6.1 Systemkrav

Allmänt

 Lokala administrationsbehörigheter

 Kommunikation: TCP/IP

 LAN-anslutning (rekommendation: 100 Mbit eller bättre)

 Hjälpprogram: PDF-läsare, till exempel Adobe Reader

Dessutom gäller följande förutsättningar för integration av Ethernet-routrar
med värdnamn:

 Kommunikation: TCP/IP med aktiverad NetBIOS

 Windows-domän med namnupplösning

Prata med IT-avdelningen.

Klient

Krav analoga med LSM.

 Skärm: 19 tum och 1024 x 768 (eller bättre)

 Dator: 2,66 GHz och 2 GB RAM (eller bättre)

 Operativsystem med statisk IP och namnupplösning för LSM

 Windows-operativsystem (7, 8/8.1 eller 10 Professional)

 LSM: .NET-Framework 2.0 (eller senare)

 USB-gränssnitt och LAN-anslutning

6.2 Extrahering, uppdatering och start av programmet

6.2.1 Extrahering

Om du arbetar med flera LSM-databaser: Använd en separat WaveNet
Manager-mapp (till exempel undermapp) för varje LSM-databas. På så
sätt undviker du olikheter i konfigurerade strängar.

LSM Basic Online

Extrahera WaveNet Manager till en lämplig katalog.

SimonsVoss rekommenderar att WaveNet Managers utdatamapp skapas i
samma katalog. Välj därför en katalog med full skrivåtkomst, t.ex.
C:\WaveNet Manager.
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LSM Business/Professional

Extrahera WaveNet Manager till en lämplig katalog (i regel en mapp på
nätverksenheten). SimonsVoss rekommenderar att WaveNet Managers
utdatamapp skapas i samma katalog.

Beakta följande rekommendationer för katalogen:

 Katalogen ligger på LSM Business-servern. Server och klient kan ha olika
portaktiveringar. WaveNetManager bör därför alltid startas från servern.
I annat fall kan portaktiveringar på klientsidan saknas så att
kommunikationsproblem uppstår senare under driften.

 Samtliga klienter resp. användare som arbetar med WaveNet Manager
har läs- och skriv-behörighet för den frigivna mappen. Tilldela klienterna
resp. användarna den här behörigheten om den saknas.

 Om du arbetar med flera LSM-databaser: Skapa en separat
underkatalog som innehåller en egen utdatamapp för varje databas.
Extrahera WaveNet Manager till varje underkatalog. Öppna WaveNet
Manager från respektive LSM-databas i motsvarande underkatalog och
välj utdatamappen i underkatalogen i fråga.

6.2.2 Uppdatering

Om WaveNet Manager redan är installerat behöver bara följande filer
ersättas i WaveNet-installationskatalogen för uppdatering:

 boost_threadmon.dll

 WaveNetManager.exe

 WNIPDiscoveryLib.dll

Den senaste version av WaveNet Manager finns på webbplats:

www.simons-voss.com/se/support/nerladdning-av-programvara.html
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6.2.3 Start

6.2.3.1 Bästa praxis: Från LSM-programmet:

ü LSM startat med administratörsbehörighet.

1. Öppna WaveNet Manager via | Nätverk | – WaveNet Manager .

2. Kontrollera filsökvägen.
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INFO

Fel vid försök att spara på grund av att skrivrättighet saknas.

WaveNet Manager kan inte skriva till skyddade platser (såsom C:\Program
Files). Utdata skickas då till Virtual Store (se Kontrollera och åtgärda
Virtual Store).

 Välj en lagringsplats för utdata som alla har skrivrättigheter till.

3. Klicka på knappen Starta .

9 WaveNet Manager öppnas.

6.2.3.2 Manuellt

Starta bara WaveNet Manager manuellt om du inte ansluter det WaveNet
som ska konfigureras direkt till LSM och exempelvis bara vill använda I/O-
funktionen.

1. Exekvera filen WaveNetManager.exe i installationskatalogen.

2. Välj topologi eller tryck på Avbryt  för att skapa ett nytt nätverk.

9 WaveNet Manager öppnas.

En dialogruta visas om det finns mer än en WaveNet-topologi. Välj det
nätverk som du vill redigera i dialogrutan. Om du inte väljer någon topologi
( Avbryt ) startar WaveNet Manager och ett nytt nätverk kan skapas.

Om du hittills har startat WaveNet Manager via LSM och nu startar lokalt
kan LSM inte informera WaveNet Manager om hur aktuellt WaveNet ser ut.
Du skapar i detta fall ett nytt WaveNet.
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6.2.4 Lösenord

Lösenordet måste bestå av 1–8 tecken. I övrigt kan du välja önskat
lösenord. Det här lösenordet programmeras i alla WaveNet-komponenter.
Det går inte att ändra lösenordet i efterhand!

Lösenordet förhindrar att det befintliga eller andra nätverk programmeras
om av misstag. Använd ovillkorligen endast ett lösenord per WaveNet-
databas.

OBS

Ställa in lösenord vid första start

Du kan bara ställa in lösenordet första gången WaveNet Manager startas.
Om du inte ställer in något lösenord vid första start kan du inte ställa in
något lösenord senare. Lösenordet är då tomt.

 Ställ in ett lösenord vid först start av WaveNet Manager.

6.3 Firmware-information

Huruvida enskilda funktioner är tillgängliga beror på firmware-versionen. Du
kan själv kontrollera firmware-versionen (se Avläsa firmware [} 30]) och
eventuellt också uppdatera den (se Uppdatera firmware [} 32]).

RouterNodes

Följande funktioner är bara tillgängliga från och med vissa Firmware-
versioner:

< 30.9 ≥ 30.9 ≥ 30.10 ≥ 30.11 ≥ 40.5 ≥ 40.6 ≥ 40.8 ≥ 40.10

Skyddsfunktioner (IO)

se I/O-konfiguration och skyddsfunktioner [} 68]

✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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< 30.9 ≥ 30.9 ≥ 30.10 ≥ 30.11 ≥ 40.5 ≥ 40.6 ≥ 40.8 ≥ 40.10

RingCast

se RingCast [} 94]

✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Fördröjningar

se I/O-konfiguration och skyddsfunktioner [} 68]

✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Input-kvittering (ange utgång), kort → intervall, ej statisk

se I/O-konfiguration och skyddsfunktioner [} 68]

✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Fast Wake-Up

se Maximal överföringsvaraktighet i RingCast [} 129]

✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Input-kvittering (ange utgång), statisk → statisk, inget intervall

se I/O-konfiguration och skyddsfunktioner [} 68]

✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔

Datapaketsändning via Ethernet

se RingCast [} 94]

✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔

Upprepning av misslyckad broadcast

se Maximal överföringsvaraktighet i RingCast [} 129]

✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔

LockNodes kan väljas individuellt för aktivering av en input-händelse

se I/O-konfiguration och skyddsfunktioner [} 68]

✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔

Central output router

se Central output-router [} 135]

✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔

LockNodes

Följande funktioner är bara tillgängliga från och med vissa Firmware-
versioner:
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< 30.8.16.0 ≥ 30.8.16.0 ≥ 30.8.16.2 ≥ 30.8.16.3 ≥ 33.3.16

Skyddsfunktioner (IO)

se I/O-konfiguration och skyddsfunktioner [} 68]

✖ ✔ ✔ ✔ ✔

Skicka kvittering efter broadcast

se RingCast [} 94]

✖ ✖ ✖ ✔ ✔

Fast Wake-Up

se Maximal överföringsvaraktighet i RingCast [} 129]

✖ ✖ ✔ ✔ ✔

LockNodes kan väljas individuellt för aktivering av en input-händelse

se I/O-konfiguration och skyddsfunktioner [} 68]

✖ ✖ ✖ ✖ ✔

6.4 Administration

6.4.1 Grunder

6.4.1.1 Adressering

Du fastställer adresseringen under den första konfigurationen (alltså när du
lägger till din första RouterNode). Om du vill ändra de här inställningarna
senare måste du återställa samtliga WaveNet-enheter (se Återställa/ta
bort [} 164]).
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Nätverks-ID

WaveNet använder ett nätverks-ID. Detta nätverks-ID måste uppfylla
följande kriterier:

 Längd: Fyra tecken

 Tillåtna tecken: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

 Otillåtna kombinationer: 0000, 0001, DDDD, FFFF

Nätverks-ID:t i kombination med ett lösenord gör ditt WaveNet unikt och
förhindrar att nätverk omprogrammeras av misstag.

Adress i nätverk/nätmask

Enheter i WaveNet har en nätverksadress (16 bitar). WaveNet använder en
nätmask för adressen i nätverket. Nätmasken fastställer uppdelningen av
bitar mellan GROUP-ID (RouterNode) och MEMBER-ID (LockNode) och
därmed det maximala antalet RouterNodes samt det maximala antalet
LockNodes och RouterNodes.

En 11_5-nätmask bestämmer 11 bitar (211=2 048 adresser, varav 1 790 kan
användas. Vissa adresser är reserverade för adressering av seriellt nåbara
RouterNodes, alltså ”RouterNodes bakom RouterNodes” och
kommunikation i hela nätverket resp. för broadcast) för RouterNodes och 5
bitar (25=32 adresser, varav 25 kan användas) för LockNodes.

Du kan välja mellan följande nätmasker:

Nätmask Antal RouterNodes Antal LockNodes

8_8 Max. 249
Max. 249 per
RouterNode

11_5 Max. 1 790
Max. 25 per
RouterNode

12_4 Max. 3 200 Max. 9 per RouterNode

Om du inte väljer något används nätmasken med 11_5 som standard. Det
här värdet har erfarenhetsmässigt visat sig vara universellt användbart.

Räkna om adress till GROUP-ID och MEMBER-ID

Du kan räkna om den visade adressen till binärsystemet för att utläsa
GROUP-ID och MEMBER-ID ur den visade adressen. Exempel:

Visad adress 0xA23F

Hexadecimal
uppdelning

A 2 3 F

Decimal
uppdelning

10 2 3 15
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Binär uppdelning 1010 0010 0011 1111

Sammanlagt
binärt

1010001000111111

Fördelning efter
8_8

8 GROUP-ID: 10100010 (=A2), 8 MEMBER-ID: 00111111(=3F)

Fördelning efter
11_5

11 GROUP-ID: 10100010001, 5 MEMBER-ID: 11111

Fördelning efter
12_4

12 GROUP-ID: 101000100011 (=A23), 4 MEMBER-ID: 1111 (=F)

När det gäller nätmaskerna 8_8 och 12_4 kan du även utläsa GROUP-ID
och MEMBER-ID i hexadecimalsystemet direkt ur den visade adressen.

6.4.1.2 Radiokanal

Välj en radiokanal för WaveNet vid den första konfigurationen. Alla
radiokanaler använder olika frekvensområden. När du har valt radiokanal
använder alla WaveNet-enheter samma kanal. Vilka kanaler som står till
förfogande skiljer sig mellan enheter för USA-marknaden och för den
europeiska marknaden. Mer information om det trådlösa nätverkets
uppbyggnad finns i Trådlöst nätverk [} 21]).

Du kan endast ställa in radiokanalen vid den första konfigurationen. Du
måste återställa WaveNet om du vill ändra radiokanalen senare (se
Återställa/ta bort [} 164]).

INFO

Tillståndsplikt eller anmälningsplikt

Användning av trådlösa radioenheter kan vara förenat med tillståndsplikt
eller anmälningsplikt i vissa områden.

1. Tar reda på vilka lagar och bestämmelser som gäller i ditt område.

2. Använd kanal 1 eller 2 för nya projekt i Europa.

Kanalnummer Frekvensområde
Rekommenderat
geografiskt område

1

868,299866 MHz för
(standardvariant)

Europa

920,299951 MHz
(variant för Australien)

Australien
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Kanalnummer Frekvensområde
Rekommenderat
geografiskt område

2

868,499817 MHz
(standardvariant)

Europa

920,499,902 MHz
(variant för Australien)

Australien

11 868,100000 MHz Malaysia

12 868,050000 MHz Hongkong

6.4.2 Autokonfiguration

Om enheterna har stöd för automatisk konfiguration kan du även
konfigurera nätverket automatiskt. Du behöver då inte lägga till enheterna
manuellt (manuellt tillägg se Söka och lägga till enheter [} 48]).

Den fullständiga autokonfigurationen kan ta längre tid beroende på hur
stort WaveNet är. Därför kan du begränsa den automatiska konfigurationen
till förgreningar av WaveNet (markera RouterNodes manuellt eller välja
dem direkt). Då kontrolleras inte alla anslutningar och det är möjligt att
LockNodes inte tilldelas den RouterNode som har bäst nåbarhet. Använd
bara begränsad autokonfiguration om du är helt säker.

Optimerad autokonfiguration

Om du markerar kryssrutan Optimised sker en sökning efter både nya och
redan konfigurerade enheter.

Om WaveNet Manager fastställer att redan konfigurerade noder nås
avsevärt bättre av andra segment (av andra RouterNodes) flyttar
WaveNet Manager dessa noder till segmenten med bättre nåbarhet.

Du kan även flytta noderna manuellt i efterhand (se Tilldela LockNodes till
en annan RouterNode [} 149]).

1. WaveNet Manager söker efter nåbara RouterNodes.

2. WaveNet Manager söker för varje hittad RouterNode efter nåbara
LockNodes (sex sökförlopp).

Efter slutförd automatisk konfiguration visas alla hittade enheter i
WaveNet Manager med Hex-adress och chip-ID.
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INFO

Tidsmässig uppskattning

Beroende på hur stort WaveNet är kan den automatiska konfigurationen
pågå i några minuter.

 Räkna med cirka två minuter per router.

6.4.2.1 Fullständig eller begränsad (välj RouterNodes i en lista)

ü WaveNet Manager öppnat via LSM (se Bästa praxis: Från LSM-
programmet: [} 37]).

ü RouterNodes/LockNodes inom räckvidd.

1. Högerklicka på posten WaveNet_XX_X.
9 Fönstret "Administration" öppnas.

2. Välj alternativet   Update topology.

3. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Administration" stängs.
9 Fönstret "Select CN/RN" öppnas.
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4. Markera alla RouterNodes som du vill söka med eller markera
kryssrutan   all, för att konfigurera hela WaveNet automatiskt.

5. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Select CN/RN" stängs.
9 Fönstret "Procedure started" öppnas tillfälligt.

9 Hittade enheter (RouterNodes, LockNodes) listas.

6. Klicka på knappen Save .

9 Hittade enheter (RouterNodes, LockNodes) läggs till. LockNodes
tilldelas de RouterNodes i ditt urval som har bäst nåbarhet.

6.4.2.2 Begränsad (välja RouterNode direkt)

ü WaveNet Manager öppnat via LSM (se Bästa praxis: Från LSM-
programmet: [} 37]).

ü RouterNodes/LockNodes inom räckvidd.

1. Högerklicka på den RouterNodes-post som du vill börja söka och
konfigurera automatiskt från.
9 Fönstret "Administration" öppnas.
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2. I området "Maintenance" väljer du alternativet   Update branch.

3. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Administration" stängs.
9 Fönstret "Procedure started" öppnas tillfälligt.

9 Hittade enheter (RouterNodes, LockNodes) listas.

4. Klicka på knappen Save .

9 Hittade enheter (RouterNodes, LockNodes) läggs till.
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Söka med enskild RouterNode

6.4.3 Söka och lägga till enheter

Under konfiguration av WaveNet tilldelar du alla RouterNodes en
kommunikationsnod som tillval. Säkerställ i detta fall före konfiguration av
WaveNet att det finns minst en ledig kommunikationsnod i låssystemet.
Skapa vid behov en sådan och överför ändringarna (se LSM-handboken).

I fristående drift (till exempel med LSM Basic) behöver du inte skapa och
använda någon kommunikationsnod. Lägg i stället till WaveNet via lokala
anslutningar. Tänk på att anslutningen till WaveNet bryts när du stänger
LSM-programmet.

6.4.3.1 Anslut RouterNode

Du kan ansluta en Ethernet-RouterNode till datorn på två sätt:

Alternativ 1: Direktanslutning med CAT.5-patchkabel

ü Datorn är inte ansluten till ett nätverk.

ü Dator med tilldelad statisk IP-adress.

 Anslut RouterNode-Ethernet-anslutningen till datorns Ethernet-
anslutning.

Du kan fastställa IP-adressen för den senare placeringen (se Fastställa och
ställa in IP-adress [} 48]) eller låta RouterNode vara permanent ansluten
till datorns Ethernet-anslutning.

Alternativ 2: Anslutning till det lokala nätverket

ü RouterNode och dator finns i samma nätverk (subnät).

ü DHCP-server finns.

1. Anslut RouterNode-Ethernet-anslutningen till en ledig
nätverksanslutning i nätverket.

2. Anslut datorns Ethernet-anslutningen till en ledig nätverksanslutning i
nätverket.

Du kan fastställa IP-adressen för den senare placeringen (se Fastställa och
ställa in IP-adress [} 48]) eller låta RouterNode vara permanent ansluten
till samma nätverk som datorn.

6.4.3.2 Fastställa och ställa in IP-adress

Med OAM-verktyget (Operation, Administration and Maintenance Tool)
kan du både visa och ställa in IP-adressen. OAM-verktyget kan hämtas
kostnadsfritt på SimonsVoss webbplats (https://www.simons-voss.com).
Du behöver inte installera OAM-verktyget.
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OBS

Obehörig ändring av IP-adressen

OAM-verktyget är fritt tillgängligt. OAM-verktyget kan missbrukas av
obehöriga för att ändra IP-adressen till RouterNodes, GatewayNodes resp.
SmartBridges.

 Spärra möjligheten att ändra IP-adress i OAM-verktyget via
webbgränssnittet (se Webbgränssnitt [} 146]).

INFO

Obehörig åtkomst med standardåtkomstuppgifter

Standardåtkomstuppgifterna är fritt tillgängliga. Obehöriga kan inte ändra
tillträdesbehörigheter, men de kan ändra nätverkskonfigurationen. Då kan
du inte längre nå apparaten via nätverket och måste återställa den.

Vissa webbläsare sänder inga mellanslag som är i början av lösenordet.

1. Byt standardlösenordet.

2. Börja eller avsluta inte ditt lösenord med mellanslag.

Fastställa IP

Förloppet beskrivs för RouterNodes. Gå tillväga på samma sätt för
SmartIntego-GatewayNodes och MobileKey-SmartBridges.

ü OAM-verktyget klart för användning.

ü RouterNode ansluten till nätverket.

ü Subnät känt.

1. Dubbelklicka på programfilen för att öppna OAM-verktyget.
9 OAM-verktyget öppnas.

WaveNet (Handbok)
6. WaveNet-Manager

49 / 214



2. Klicka på knappen Scan .
9 Fönstret "Scan" öppnas.

3. Ange en känd IP-adress till en enhet i (WaveNet)-nätverket (andra eller
nya enheter hittas också. Om du inte känner till någon IP-adress
använder du följande: 192.168.100.255 – kan eventuellt avvika beroende
på subnät).

4. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Scan" stängs.
9 OAM-verktyget skannar adressområdet.

9 OAM-verktyget visar hittade enheter i listan.

Du kan välja mellan: DHCP-server eller statisk IP. Följande inställningar
som beskrivs kan du även göra i webbgränssnittet (se Webbgränssnitt
[} 146]).

Förloppet beskrivs för RouterNodes. Gå tillväga på samma sätt för
SmartIntego-GatewayNodes och MobileKey-SmartBridges.

Ställa in IP för DHCP-drift (standard)

Om du använder en DHCP-server fastställs IP-adressen via DHCP-servern.

ü OAM-verktyget klart för användning.

ü RouterNode ansluten till nätverket.

1. Dubbelklicka på programfilen för att öppna OAM-verktyget.
9 OAM-verktyget öppnas.

2. Klicka på knappen Refresh .
9 IP-adress till RouterNodes uppdaterad.
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3. Öppna snabbmenyn genom att högerklicka på IP-adressen till
RouterNode-posten.

INFO

Jämföra MAC

Om du väljer fel RouterNode riskerar du att dela ut samma IP-adress flera
gånger.

 Jämför postens MAC-adress med den på RouterNode-etiketten.

4. Klicka på posten Set IP .

9 Fönstret "Network configuration" öppnas.

5. Kontrollera att kryssrutan   Enable DHCP är markerad.

6. Om det inte finns någon adressreservation på DHCP-servern för denna
RouterNode noterar du Host name (t.ex. SV_32205C). Du behöver
namnet senare vid konfiguration av WaveNet Manager (se WaveNet-
handboken – Lägga till RouterNode i WaveNet [} 53]).

7. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Network configuration" stängs.
9 RouterNode startas om.

8. Stäng informationsfönstret vid omstarten.

9. Stäng OAM-verktyget.

9 DHCP-drift är inställt.

Ställa in IP för användning med statisk IP-adress

Om du inte använder någon DHCP-server finns IP-adressen i
fabriksinställningen. I detta fall måste du ändra IP-adressen eftersom flera
RouterNodes har samma IP (nämligen den från fabrik) och då inte kan
kommunicera.

ü OAM-verktyget klart för användning.

ü RouterNode ansluten till nätverket.

1. Dubbelklicka på programfilen för att öppna OAM-verktyget.
9 OAM-verktyget öppnas.
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2. Klicka på knappen Refresh .
9 IP-adress till RouterNode uppdaterad.

3. Öppna snabbmenyn genom att högerklicka på IP-adressen till
RouterNode-posten.

INFO

Jämföra MAC

Om du väljer fel RouterNode riskerar du att dela ut samma IP-adress flera
gånger.

 Jämför postens MAC-adress med den på RouterNode-etiketten.

4. Klicka på posten Set IP .

9 Fönstret "Network configuration" öppnas.

5. Avmarkera kryssrutan   Enable DHCP.

6. Ange i förekommande fall en ny IP-adress.

7. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Network configuration" stängs.
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9 RouterNode startas om.

8. Stäng informationsfönstret vid omstarten.

9. Stäng OAM-verktyget.

9 IP-adressen är inställd.

6.4.3.3 Lägga till RouterNode i WaveNet

Om du vill använda RouterNodes i WaveNet måste du först importera
RouterNodes i WaveNet Manager till WaveNet-topologin.

Option Användningssituation

 Find IP or USB router

Använd det här alternativet om det finns
många RouterNodes med Ethernet-gränssnitt
anslutna till samma nätverk. De måste befinna
sig i samma subnät. Använd i annat fall   Add:
IP or USB router.

Med det här alternativet behöver du inte
fastställa varje IP och ange den manuellt.

 Find Chip ID

Använd det här alternativet för att lägga till
RouterNodes utan Ethernet-gränssnitt (se
Överföringsvägar [} 13]). Routrar utan Ethernet-
gränssnitt har ingen IP-adress och kan därför
bara hittas och läggas till med CHIP-ID.

 Add: IP or USB router

Använd det här alternativet när du vill lägga till
en RouterNode med Ethernet-gränssnitt riktat i
nätverket. Du måste känna till IP-adressen
(statisk/reserverad) eller värdnamnet (DHCP).

Dessa kan även befinna sig i ett annat subnät.

Find IP or USB router

ü RouterNode ansluten till nätverket.

ü WaveNet Manager öppnat via LSM (se Bästa praxis: Från LSM-
programmet: [} 37]).

1. Högerklicka på posten WaveNet_XX_X.
9 Fönstret "Administration" öppnas.
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2. Välj alternativet   Find IP or USB router.

3. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Administration" stängs.
9 Fönstret "Procedure started" öppnas tillfälligt.

9 Fönstret "Use host names?" öppnas.
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4. Om routern är ansluten via DHCP och du har en fungerande
namnupplösning i nätverket bekräftar du med knappen Ja  för att
använda värdnamnet. Om du har anslutit routern via statisk IP-adress
klickar på knappen No .
9 Fönstret "Use host names?" stängs.
9 Fönstret "Network options" öppnas.

INFO

Ställa in nätverksparametrar

När du konfigurerar ett nytt WaveNet och lägger till din första RouterNode
kan du ställa in dessa nätverksalternativ (se Adressering [} 41] och
Radiokanal [} 43]). Efter konfiguration av WaveNet kan du inte längre
ändra dessa inställningar utan att återställa alla WaveNet-enheter.

5. Klicka på knappen Ja .
9 Fönstret "Network options" stängs.

6. Klicka på knappen Save .

9 RouterNode tillagd och visas i listan. Alla ytterligare RouterNodes som
inte är konfigurerade läggs till automatiskt.

Find Chip ID

ü RouterNode ansluten till nätverket.

ü Chip-ID till den RouterNode som ska konfigureras är känt.

ü WaveNet Manager öppet.

1. Högerklicka på posten WaveNet_XX_X.
9 Fönstret "Administration" öppnas.
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2. Välj alternativet   Find Chip ID.

3. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Administration" stängs.
9 Fönstret "Search for node" öppnas.

4. Ange chip-ID.

5. Klicka på knappen Starta .
9 Fönstret "Search for node" stängs.
9 Fönstret "Procedure started" öppnas tillfälligt.

6. Lägg till RouterNode.
9 RouterNode visas i listan.

7. Klicka på knappen Save .

9 RouterNode är tillagd.

Add: IP or USB router

ü RouterNode ansluten till nätverket.

ü IP till RouterNode känd (se Fastställa och ställa in IP-adress [} 48]).

ü WaveNet Manager öppet.

1. Högerklicka på posten WaveNet_XX_X.
9 Fönstret "Administration" öppnas.
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2. Välj alternativet   Add: IP or USB router.

3. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Administration" stängs.
9 Fönstret "Add: IP or USB Router" öppnas.

4. Välj alternativet   IP address

5. Ange IP-adressen till RouterNode.

INFO

IP-område

Du kan ange ett IP-adressområde. Om du till exempel använder
192.168.100.XX till 192.168.100.YY anger du den första IP-adressen i
området (192.169.100.XX) ändelsen till den sista IP-adressen (YY).
WaveNet-Manager lägger till alla RouterNodes som finns i detta område.

6. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Add: IP or USB Router" stängs.
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9 Fönstret "Network options" öppnas.

INFO

Ställa in nätverksparametrar

När du konfigurerar ett nytt WaveNet och lägger till din första RouterNode
kan du ställa in dessa nätverksalternativ (se Adressering [} 41] och
Radiokanal [} 43]). Efter konfiguration av WaveNet kan du inte längre
ändra dessa inställningar utan att återställa alla WaveNet-enheter.

7. Klicka på knappen Ja .
9 Fönstret "Network options" stängs.

8. Klicka på knappen Save .

9 RouterNode tillagd och visas i listan.

6.4.3.4 Lägga till LockNodes i WaveNet

Om du vill använda LockNodes i WaveNet måste du först importera
LockNodes i WaveNet Manager LockNodes har ingen IP-adress och kan
därför bara hittas med chip-ID. Information om chip-ID finns på LockNode-
enheten, på den medföljande etiketten eller på förpackningen.

Du kan tilldela en LockNode manuellt till en annan RouterNode vid ett
senare tillfälle (se Tilldela LockNodes till en annan RouterNode [} 149]).
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Enskild LockNode: Find Chip ID

ü RouterNode ansluten till nätverket.

ü WaveNet Manager öppnat via LSM (se Bästa praxis: Från LSM-
programmet: [} 37]).

ü LockNode monterad och strömförsörjd.

ü LockNode inom WaveNet-räckvidd.

ü Chip-ID till LockNode känt.

1. Högerklicka på posten WaveNet_XX_X.
9 Fönstret "Administration" öppnas.

2. Välj alternativet   Find Chip ID.

3. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Administration" stängs.
9 Fönstret "Search for node" öppnas.

4. Ange chip-ID.

5. Klicka på knappen Starta .
9 Fönstret "Search for node" stängs.
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9 WaveNet Manager söker efter nåbara Chip-ID:n.
9 Fönstret "Resultat" öppnas. Du ser en lista över RouterNodes som

hittar angiven LockNode.

6. Välj den RouterNode som du vill ansluta LockNode till.

INFO

Beakta signalstyrkan

Tillförlitlig drift kräver att signalstyrkan är tillräcklig (bättre än -85 dBm).

1. Välj den RouterNode som har den bästa signalstyrkan.

2. Om ingen RouterNode har tillräcklig signalstyrka placerar du en
RouterNode närmare LockNode.

7. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Resultat" stängs.
9 Fönstret "Procedure started" öppnas tillfälligt.

8. Klicka på knappen Save .

9 LockNode är importerad och ansluten till vald RouterNode.

LockNodes visas under den RouterNode som de är allokerade till i
WaveNet-topologin.

Flera LockNodes: Sökning genom RouterNode

Alternativt kan du även söka med en RouterNode efter nåbara LockNodes
och sedan i en lista välja de LockNodes som du vill tilldela angiven
RouterNode.
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ü WaveNet Manager öppnat via LSM (se Bästa praxis: Från LSM-
programmet: [} 37]).

ü RouterNodes och LockNodes anslutna till strömförsörjning.

ü RouterNodes anslutna till WaveNet (test se Testa nåbarhet (WaveNet)
[} 179]).

1. Högerklicka på den RouterNode som du vill använda för att söka efter
nya LockNodes.
9 Fönstret "Administration" öppnas.

2. I området "Maintenance" väljer du alternativet   Search master
segment.

3. Kontrollera att   only known är avmarkerad.

4. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Administration" stängs.
9 Fönstret "WaveNetManager" öppnas.
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5. Klicka på knappen Ja  (snabbt sökförlopp) eller No  (normalt
sökförlopp).

INFO

Snabbt sökförlopp

Om du genomför ett snabbt sökförlopp skickar RouterNode endast en
broadcast. Om du genomför ett normalt sökförlopp skickar RouterNode
totalt sex broadcasts. Det snabba sökförloppet genomförs snabbare men
det normala sökförloppet är grundligare och hittar även LockNodes som
inte hittades vid en snabb sökning.

9 Fönstret "WaveNetManager" stängs.
9 Fönstret "Procedure started" öppnas tillfälligt.

9 Fönstret "Search results" öppnas.
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Du ser en översiktstabell över LockNodes som RouterNode hittade vid
sökningen. Den här tabellen har tre kolumner.

Noder i detta segment Noder i andra segment Nya noder

Dessa LockNodes finns i
WaveNet-topologin och är
redan allokerade till denna
RouterNode.

Dessa LockNodes finns i
WaveNet-topologin men är
allokerade en annan
RouterNode.

Dessa RouterNodes är inte
konfigurerade och finns inte i
någon topologi.

Varje kolumn har två underkolumner.

Noder RSSI

LockNode-namn
Signalstyrka från LockNode-
anslutningen till sökande
RouterNode

Enhet för signalstyrkan

WaveNet-Manager anger signalstyrkan i dBm som RSSI-värde (Received
Signal Strength). Detta värde är:

 Logaritmiskt: En förbättring med 10 dBm innebär i praktiken fördubblad
signalstyrka.

 Negativ: Det teoretiska bästa värdet uppgår till 0 dBm och uppnås bara
genom kabelanslutning. Ju närmare värdet ligger 0 dBm (alltså ju
mindre värdet är) desto bättre är mottagningen.

1. Markera de LockNodes i höger kolumn (nya noder) som du vill tilldela
till denna RouterNode.

2. Flytta LockNodes med dra-och-släpp till vänsterkolumnen (noder i
detta segment) för att tilldela dem till aktuell RouterNode.
9 LockNodes tilldelas till aktuell RouterNode.

INFO

Tid för tilldelning

När du tilldelar LockNodes kommunicerar WaveNet Manager med dem för
att överföra konfigurationen och kontrollera LockNode. Den här kontrollen
pågår i några sekunder.

3. Bekräfta i förekommande fall IO-konfigurationen till aktuell LockNode
genom att klicka på knappen OK  (du kan när som helst ändra IO-
konfigurationen, se I/O-konfiguration och skyddsfunktioner [} 68]).

9 LockNode är importerad och ansluten till vald RouterNode.

LockNodes visas under den RouterNode som de är allokerade till i
WaveNet-topologin.
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6.4.3.5 LSM-import

Du måste importera den framtagna WaveNet-topologin till LSM så att du
kan använda den där.

ü WaveNet Manager öppnat via LSM (se Bästa praxis: Från LSM-
programmet: [} 37]).

ü Ledig kommunikationsnod tillgänglig i LSM (resp. lokal anslutning vid
drift utan kommunikationsnod).

ü WaveNet-topologi skapad och sparad (se Lägga till RouterNode i
WaveNet [} 53] och Lägga till LockNodes i WaveNet [} 58]).

1. Klicka på knappen Avsluta .
9 Fönstret "WaveNetManager" öppnas.

2. Klicka på knappen Ja .
9 Fönstret "WaveNetManager" stängs.
9 Fönstret "Import WaveNet topology" öppnas. Du ser en lista över de

enheter som ska importeras.

3. Klicka på knappen import .
9 Fönstret "Tilldelning" öppnas.
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4. I listrutan  ▼ Kommunikationsnod väljer du den kommunikationsnod i
LSM som du vill använda med aktuell RouterNode (för framtagning se
Söka och lägga till enheter [} 48] eller LSM-handboken).

5. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Tilldelning" stängs.
9 Fönstret "Resultat" öppnas.

6. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Resultat" stängs.
9 Fönstret "LockSysMgr" öppnas.
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7. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "LockSysMgr" stängs.
9 WaveNet Manager stängs.

9 WaveNet-topologin är importerad och aktuell RouterNode visas vid
kommunikationsnoden i listan över anslutningar.

Överföring till
kommunikationsno
d

ü LSM öppen.

1. Via | Nätverk | väljer du posten Kommunikationsnod .

2. Välj med knapparna  eller  den kommunikationsnod som du just
har använt.

3. Klicka på knappen Konfig-filer .
9 Fönstret "Sök mapp" öppnas.

4. Se till att installationskatalogen för CommNode-servern är vald.

5. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Sök mapp" stängs.

6. Klicka på knappen No  för att undvika att spara i en nodspecifik mapp.
9 XML-konfigurationsfiler sparas.

7. Klicka på knappen Överför .
9 Fönstret "LockSysMgr" öppnas.

8. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "LockSysMgr" stängs.

9 Data har överförts till kommunikationsnoden.
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6.4.3.6 Tilldela LockNodes till låsen

ü LSM öppnad.

ü Lås som ska anslutas är redan inledningsvis programmerade (med lokal
programmeringsenhet).

ü WaveNet skapat (se Lägga till RouterNode i WaveNet [} 53] och Lägga
till LockNodes i WaveNet [} 58]).

ü WaveNet-topologi importerad (se LSM-import [} 64]).

1. Öppna tilldelningen via | Nätverk | – Specialfunktioner  – WaveNet-
nod .

9 Fönstret "Samlingsuppdrag för WaveNet-noder" öppnas.

2. Markera de LockNodes som du vill tilldela.

3. Klicka på knappen Konfigurere automatisk .
9 Fönstret "Samlingsuppdrag för WaveNet-noder" stängs.
9 LSM tilldelar LockNodes.

9 LockNodes är tilldelade till lås.
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När tilldelningen är klar kan du kommunicera med LockNodes-lås via
WaveNet.

6.4.4 I/O-konfiguration och skyddsfunktioner

Med skyddsfunktionerna kan du avaktivera, aktivera eller fjärröppna lås via
trådlös signal (868 MHz). Med IO-konfigurationen fastställer du därmed i
WaveNet Manager:

 När en händelse ska utlösas (genom ett identifikationsmedium eller en
ingång, se Ingång (reläkontakt) [} 87]) och

 Vilken reaktion den här händelsen ska leda till (utlösning av en
skyddsfunktion)

Skyddsfunktioner är i huvudsak oberoende av LSM eller dess tjänster. Om
du använder skyddsfunktioner höjer du säkerhetsnivån med WaveNet i
kombination med säkerhetsåtgärder som ändå krävs i offentliga
byggnader.

VARNING

Person-eller sakskador på grund av icke-redundant säkerhetskoncept

Skyddsfunktionerna i ditt WaveNet-system är bara en del av ett
säkerhetskoncept. De är inte avsedda som enda skydd mot faror såsom
brand, inbrott och liknande.

1. Använd redundanta system som skydd mot individuella risker
(inbrottslarm, brandlarm och liknande.

2. Låt en teknisk riskhanterare (Certified Security Manager eller liknande)
ta fram och utvärdera ett säkerhetskoncept.

3. Beakta särskilt relevanta föreskrifter om flykt- och utrymningsvägar.
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INFO

Proprietärt WaveNet utan rättsliga riktlinjer

WaveNet har utvecklats av SimonsVoss i syfte att ytterligare höja
säkerheten i byggnaden med de skyddsfunktioner som erbjuds i
kombination med befintliga säkerhetskoncept. För närvarande finns det
inga kända rättsliga riktlinjer för dessa skyddsfunktioner.

Du kan ställa in ingångar och utgångar i RouterNodes utifrån dina behov:

Utgångar Ingångar (digitala) Ingång (analog)

Du kan reagera på
identifikationsmedier eller
kvittera avslutade reaktioner
som har utlösts av de digitala
ingångarna. Manövrera
utgångarna beroende av
detekterade
identifikationsmedier (se
RouterNode: Digital utgång
[} 75]).

Reagera på statusändringar i
de digitala ingångarna. Utlös
en reaktion i det anslutna
låsen (se RouterNode: Digital
ingång [} 78]).

Reagera på statusändringar i
den analoga ingången. Utlös
en händelse i LSM (se
RouterNode: Analog ingång
[} 83]).

Alternativet   Set output and I/O status visar aktuell status och händelsen
för de senaste reaktionerna (se I/O-status och LockNode-
reaktionsförmåga [} 184]).

Enskild RouterNode

1. Högerklicka på posten till den RouterNode vars I/O-konfiguration du vill
ändra.
9 Fönstret "Administration" öppnas.
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2. I området "Configuration" väljer du alternativet   I/O configuration.

3. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Administration" stängs.

9 Fönstret "I/O configuration" öppnas.
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Flera RouterNodes

1. Högerklicka på posten WaveNet_XX_X.
9 Fönstret "Administration" öppnas.
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2. Välj   I/O configuration.

3. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Administration" stängs.
9 Fönstret "Select CN/RN" öppnas.

4. Markera antingen alla önskade RouterNodes eller markera kryssrutan  
all.

5. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Select CN/RN" stängs.

9 Fönstret "I/O configuration" öppnas.
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Enskild LockNode

1. Högerklicka på posten till den LockNode vars I/O-konfiguration du vill
ändra.
9 Fönstret "Administration" öppnas.
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2. Välj   I/O configuration.

3. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Administration" stängs.

9 Fönstret "I/O configuration" öppnas.
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6.4.4.1 Beskrivning av alternativen

RouterNode: Digital utgång

I listrutan  ▼ I/O application kan du välja följande poster:

"Standard" Standardpost.

I listrutan  ▼ Output kan du ställa in när utgången ska aktiveras i
RouterNode.

"Output"
Standardpost. RouterNode aktiverar inte utgången. Du kan
aktivera utgången manuellt (se I/O-status och LockNode-
reaktionsförmåga [} 184]).

"Authorised"

Utgången aktiveras under cirka en sekund om ett behörigt
identifikationsmedium används vid ett eller flera valfria lås med
en LockNode som är tilldelad aktuell RouterNode.

Identifikationsmediet måste finnas i låssystemet.

"Unauthorised attempt"

Utgången aktiveras under cirka en sekund om ett obehörigt
identifikationsmedium används vid ett eller flera valfria lås med
en LockNode som är tilldelad aktuell RouterNode.

Identifikationsmediet måste finnas i låssystemet.

"All LN events"

Utgången aktiveras under cirka en sekund om ett valfritt
identifikationsmedium används vid ett eller flera valfria lås med
en LockNode som är tilldelad aktuell RouterNode.

Identifikationsmediet måste finnas i låssystemet.

"Input receipt short"

(på alla LockNodes)

Utgången aktiveras när reaktionen (se RouterNode: Digital
ingång [} 78]) genomfördes på en signal i motsvarande
ingång på alla LockNodes under ca en sekund.

WaveNet (Handbok)
6. WaveNet-Manager

75 / 214



"Input receipt static"

(på alla LockNodes)

Utgången aktiveras när reaktionen (se RouterNode: Digital
ingång [} 78]) genomfördes på en signal i
motsvarandeingång på alla LockNodes. Utgången är aktiveras
så länge som input-händelsen finns kvar efter avslutad
reaktion.

Utgång 1 O1

Reläutgång, består av O1.NC, O1.NO och O1.COM

 NC=Normally connected, är ansluten till COM i
viloläge.

 NO=Normally open, är inte ansluten till COM i
viloläge.

När utgången aktiveras utlöses reläet och växlar från
viloläge till aktivt läge.

Utgång 2 O2

Digital utgång (Open Drain), max. 12 VDC, max.
100 mA (ohmsk belastning)

När utgången aktiveras ansluts den till
jordpotentialen.

Utgång 3 O3

Digital utgång (Open Drain), max. 12 VDC, max.
100 mA (ohmsk belastning)

När utgången aktiveras ansluts den till
jordpotentialen.

Med knappen Select LN  kan du öppna fönstret "Select LN to configure I/O
settings". Välj ut LockNodes i låsen här. Behöriga tillträden resp. obehöriga
tillträdesförsök vid dessa lås (LockNodes) vidarebefordras till LSM.

I LSM kan du reagera på den vidarebefordrade händelsen med
Händelsehanterare.
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I listrutan  ▼ Report events to management system kan du ange vilka
händelser i tidigare markerade LockNodes som ska skickas vidare till LSM.

"None"
Standardpost. Det finns ingen händelse och inga
vidarebefordringar.

"Authorised"
Behöriga tillträden vid de markerade låsen (LockNodes)
skickas vidare till LSM (=händelse som skickas vidare till LSM).

"Unauthorised attempt"
Obehöriga tillträdesförsök vid de markerade låsen
(LockNodes) skickas vidare till LSM (=händelse som skickas
vidare till LSM).

"All LN events"
Behöriga tillträden och obehöriga tillträdesförsök vid de
markerade låsen (LockNodes) skickas vidare till LSM
(=händelse som skickas vidare till LSM).

Alternativt kan du ställa in direkt i LockNodes om de ska skicka vidare
händelser till RouterNode (se LockNode [} 85]).

Välj här den händelse som utlöser vidarebefordran till LSM: När den
händelse som fastställts här ("Authorised", "Unauthorised attempt" eller
"All LN events") uppträder hos de lås (LockNodes), som du tidigare har
angett ( Select LN ) skickas händelsen vidare till LSM.

INFO

Samma händelse skickas vidare

Du kan låta bli att markera LockNodes (och därmed låsen som respektive
LockNode är monterat i) för att undanta dem från att skicka händelser
vidare. Om du väljer att skicka händelser vidare gäller samma händelse för
alla (i Select LN  markerade LockNodes.

Du kan till exempel inte skicka vidare enbart behöriga tillträden för en Lock-
Node och bara obehöriga tillträdesförsök för en annan.
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RouterNode: Digital ingång

I listrutan  ▼ Input kan du ställa in hur LockNodes till en RouterNode ska
reagera på en inkommande signal till respektive RouterNode-ingång.
(=inkommande spänning är högre än den fast inställda
jämförelsespänningen).

Jämförelsespänning (RN och RN2)

<0,9 VDC LOW (ingen signal)

>2,1 VDC HIGH (signal)

"Input"
Standardpost. RouterNode reagerar inte på en aktiv signal. Du
kan dock skicka vidare signalväxlingen till LSM.
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"Block lock"

Om det ligger an en signal på ingången (input-händelse,
nivåväxling Low till High) skickar RouterNode en broadcast till
alla LockNodes. Du kan ställa in huruvida LockNodes ska
reagera på denna broadcast (se LockNode [} 85]).
LockNodes avaktiverar då låsen som de är monterade i under
input-händelsens varaktighet.

De reagerar inte längre på behöriga identifikationsmedier och
inget tillträde är möjligt. När signalen upphör (=ingen input-
händelse föreligger, nivåväxling High till Low) aktiveras låsen
igen.

Om du skickar en signal till ingången via ett inbrottslarm under
aktiveringen kan du avaktivera låsen i ytterdörrarna så länge
som larmsystemet är aktivt (och undvika att larmsystemet
oönskat löser ut). Du kan även välja fritt vilka lås du vill
avaktivera.

Med utgångarna (se RouterNode: Digital utgång [} 75]) kan du
returnera en kvittering efter slutförd avaktivering av
inbrottslarmet.

Användning av den här funktionen är inte VDs-kompatibel.

"Amok function"

Påminner om blocklåsfunktionen: Om det ligger an en signal på
ingången (nivåväxling Low till High) skickar RouterNode en
broadcast till alla LockNodes. Du kan ställa in huruvida
LockNodes ska reagera på denna broadcast (se LockNode
[} 85]). Denna broadcast avaktiverar låsen där aktuell Lock-
Node är monterad.

De avvisar alla identifikationsmedier (även normalt behöriga)
och tillträde medges bara en gång med särskilda
identifikationsmedier (röd nivå).

Skillnaden jämfört med blocklåsfunktionen är att låsen förblir
avaktiverade även efter att input-händelsen är avslutad. Du
måste återaktivera låsen explicit med ett
aktiveringskommando:

 WaveNet (använd reaktion "Activation")

 LSM

 Aktiveringstransponder resp. -kort

Om du ansluter en nödknapp till en ingång (se Ingång (knapp)
[} 86]) och ansluter den till skottlarmsfunktionen kan du
blockera alla lås med nödknappen och förhindra att utrymmen
beträds (eller om det handlar om en friroterande cylinder även
lämnas) tills de återaktiveras explicit.
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"Emergency release"

Motsats till skottlarmsfunktionen: Om det ligger an en signal på
ingången (nivåväxling Low till High) skickar RouterNode en
broadcast till alla LockNodes. Du kan ställa in huruvida
LockNodes ska reagera på denna broadcast (se LockNode
[} 85]). Denna broadcast kopplar varaktigt in alla lås som har
en LockNode monterad.

Låsen förblir inkopplade till input-händelsen är avslutad. Du
måste avsluta nödaktiveringen av låsen med ett
fjärröppningskommando (låsen kopplas från omedelbar efter
att fjärröppningskommandot har skickats.

 WaveNet (använd reaktion "Remote opening")

 LSM

Om det finns en aktiv signal på ingången via ett
brandlarmsystem (se Användningsexempel [} 86]) kan du
öppna alla lås för att ge räddningstjänsten tillträde.

"Remote opening"

Om det ligger an en signal på ingången (nivåväxling Low till
High) skickar RouterNode en broadcast till alla LockNodes. Du
kan ställa in huruvida LockNodes ska reagera på denna
broadcast (se LockNode [} 85]). Denna broadcast utför en
fjärröppning.

Låset kopplas in under den pulsvaraktighet som är inställd i
LSM (pulsöppning). Det gäller även för lås i flipflop-drift.

"Activation"

Om det ligger an en signal på ingången (nivåväxling Low till
High) skickar RouterNode en broadcast till alla LockNodes. Du
kan ställa in huruvida LockNodes ska reagera på denna
broadcast (se LockNode [} 85]). Denna broadcast aktiverar
de lås där LockNodes är monterade.

Det är åter möjligt att använda de lås som avaktiverades
tidigare.

Den här reaktionen fungerar bara med IO-RouterNodes av
typen RN2 från och med firmware-version 40.8 tillsammans
med WaveNet Manager-version 2.6.6 eller senare.

INFO

Varaktig nödöppning

Brand kan skada inmatningskabeln eller andra delar. Då skulle låsen kunna
låsas igen trots att det brinner. Personer skulle kunna bli inspärrade i
brandområdet och räddningstjänsten hindras från att komma in.

Därför förblir alla lås i nödöppningsläge (och därmed möjliga att passera)
tills ett explicit fjärröppningskommando åter låser alla lås.

WaveNet (Handbok)
6. WaveNet-Manager

80 / 214



Om du fastställer en reaktion på en händelse måste du ange ytterligare
uppgifter.

1. Välj de LockNodes som ska reagera.

2. Ange protokollgeneration (G1, G1+G2, G2) på så sätt som de är angivna i
inställningarna till låssystemet.

3. Ange lösenordet till låssystemet.

En signal som är aktiv på ingången är en input-händelse och kan även

aktiveras via det inbyggda reläet, se  ▼ Output i RouterNode: Digital utgång
[} 75]. Om en RouterNode har reagerat på en input-händelse och
exempelvis utfört en broadcast kan den aktivera reläet som bekräftelse.

I listrutan  ▼ Delay [s] kan du ställa in hur länge RouterNode ska vänta innan
motsvarande ingång reagerar på en händelse.

"0 s"
Standardpost. Ingången reagerar omedelbart
på händelsen.

"8 s"
Ingången reagerar på händelsen efter 8
sekunder.

"16 s"
Ingången reagerar på händelsen efter 16
sekunder.

"24 s"
Ingången reagerar på händelsen efter 24
sekunder.

"32 s"
Ingången reagerar på händelsen efter 32
sekunder.

"RingCast"
En händelse på ingången utlöser en RingCast
(se RingCast [} 94]).

Skicka vidare utlösande händelser till LSM

Med kryssrutan   Report events to management system kan du ställa in
huruvida signalerna (input-händelserna) i respektive ingång ska skickas
vidare till LSM. I LSM kan du (dessutom) reagera på de vidarebefordrade
händelserna med händelsehanteraren.

Inte alla händelser skickas vidare (se tabell):

Reaktion
Signaler som kan skickas vidare
(händelser)

 "Amok function"

 "Emergency release"

 "Remote opening"

 "Activation"

 Nivåväxling Low till High
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Reaktion
Signaler som kan skickas vidare
(händelser)

 "Input"

 "Block lock"

 Nivåväxling Low till High

 Nivåväxling High till Low

Endast händelser för reaktionerna "Input" eller "Block lock" skickas vidare
till LSM. Inga andra händelser skickas vidare till LSM.

Välja LockNodes för reaktion

Med knappen Select LN  kan du ställa in vilka LockNodes som ska utföra
den inställda reaktionen. Du har två inställningsmöjligheter:

(Olika) inställningar för individuella
RouterNode-ingångar

Samma inställningar för alla RouterNode-
ingångar

Klicka på knappen för respektive ingång (för
input 1, 2 eller 3). Fönstret för ingången öppnas.
Markera de LockNodes som ska reagera på
den här ingångens händelser.

Gå tillväga på samma sätt för de övriga
ingångarna.

LockNodes som är markerade här reagerar på
alla händelser hos den här ingången. De utför
den reaktion som du har fastställt för ingången.

Klicka på knappen For all inputs  och välj
LockNodes.

LockNodes som är markerade här reagerar på
alla händelser hos de här ingångarna. De utför
den reaktion som du har fastställt för
respektive ingång.

Följande exempel åskådliggör vad som händer beroende på inställning:

För händelser hos input 1 och 2 antas "Remote opening" som reaktion.

Exempel på inställningar

Alla
ingångar

Input 1 Input 2 Input 3

LockNode 1 ✔

LockNode 2 ✔

LockNode 1 reagerar på alla händelser. LockNode 2 reagerar bara på
händelser hos input 1.

Med andra ord: Med en knapptryckning på input 1 får alla lås ett
fjärröppningskommando. Med en knapptryckning på input 2 får bara lås
med LockNode 1 ett fjärröppningskommando.

Alternativt kan du ställa in direkt i LockNodes om de ska utföra
reaktionerna (se LockNode [} 85]).

Med listrutan  ▼ Protocol generation anger du låssystemets
protokollgeneration.
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LockNodes kommunicerar med låsen med lösenordet till låssystemet.
Ange därför lösenordet till låssystemet.

Klicka på knappen Password hidden  för att förhindra att lösenordet visas i
klartext under inmatning.

RouterNode: Analog ingång

I listrutan  ▼ Event handling kan du ställa in när en spänningsförändring i den
analoga RouterNode-ingången ska utlösa en händelse (se RouterNode:
Digital utgång [} 75]).

"No event"
Standardpost. RouterNode reagerar inte på en
aktiv signal.

"If too high"

När den anliggande spänningen stiger
överskrider den vid något tillfälle tröskelvärdet
för överskridande. I detta ögonblick utlöses
händelsen.

"If too low"

När den anliggande spänningen sjunker
underskrider den vid något tillfälle tröskelvärdet
för underskridande. I detta ögonblick utlöses
händelsen.

"If too high/too low"

Om den anliggande spänningen förändras och
följande scenarion inträffar utlöses händelsen.

 Spänningen sjunker och underskrider
tröskelvärdet för underskridande

 Spänningen stiger och överskrider
tröskelvärdet för överskridande

Du kan ange ett intervall för hur ofta den aktiva signalen ska jämföras med
tröskelvärdena.
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INFO

200 mV-hysteresband

Den aktiva analoga signalen kan beroende på beskaffenhet vara känslig för
störningar och variera en aning. Om tröskelvärdena ligger för nära varandra
skulle även mindre spänningsförändringar utlösa flera oavsiktliga händelser
efter varandra.

WaveNet Manager ställer automatiskt in tröskelvärdet för underskridande
200 mV lägre än tröskelvärdet för överskridande (hysteres). På så sätt ökar
RouterNodes-driftsäkerheten.

Spänning

Tid

Tröskel för över-/underskridande

Överskridande

Överskridande

Underskridande

Utan hysteres utlöser samma spänningsförlopp ett överskridande två
gånger.
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Överskridande

Underskridande

Tid

Spänning

Tröskel för överskridande

Tröskel för underskridande

Med hysteres utlöser samma spänningsförlopp endast ett överskridande.
Överskridandet identifieras inte förrän tröskelvärdet för underskridande har
underskridits.

LockNode

ü WaveNet Manager öppnat via LSM (se Bästa praxis: Från LSM-
programmet: [} 37]).

ü LockNodes nåbara (se Testa nåbarhet (WaveNet) [} 179]).

 Högerklicka på posten till den LockNode vars IO-konfiguration du vill
ändra.
9 Fönstret "I/O configuration" öppnas (fönster och inställningar beror

på version, bilden är ett exempel).

9 Du kan ställa in I/O-konfigurationen.
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Aktivera reaktioner

Om en RouterNode registrerar en input-händelse i sina digitala ingångar
och en reaktion är inställd (se RouterNode: Digital ingång [} 78]) sänder
denna RouterNode för en broadcast. Med ovanstående kryssrutor ställer
du för var och en av de tre ingångarna in huruvida en vald LockNode ska
reagera på den broadcast som orsakades av händelsen i respektive ingång.

Alternativt kan du aktivera reaktionen för flera LockNodes samtidigt.
Öppna då I/O-konfigurationsmenyn till RouterNodes (se RouterNode:
Digital ingång [} 78]).

Aktivera vidarebefordran av händelser

En RouterNode kan

 reagera på bestämda händelser (se RouterNode: Digital utgång [} 75])

 och/eller skicka dessa händelser vidare till LSM.

Du kan ställa in direkt i en LockNode och den ska skicka händelserna vidare
till RouterNode. Markera kryssrutan   Send all events to I/O router för att
skicka alla händelser till RouterNode. Du kan reagera på dessa händelser
antingen med RouterNode (se RouterNode: Digital utgång [} 75]) eller i
LSM.

Alternativt kan du även aktivera vidarebefordran av händelsen för flera
LockNodes samtidigt. Öppna då I/O-konfigurationsmenyn till RouterNodes
(se RouterNode: Digital utgång [} 75]).

6.4.4.2 Användningsexempel

Följande exempel beskriver anslutningen till RouterNode 2. Anslutningarna
till den äldre RouterNode-generationen är liknande.

Ingång (knapp)

Använd denna struktur för att aktivera en ingång med en knapp. På så sätt
kan du aktivera en ingång manuellt.
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Tryckknapp

GND

+3,3 V 1

2

DI 3

DI 2

DI 1

1. Anslut en kontakt hos knappen med den kontakt på kretskortet som
befinner sig bredvid IO-kontakten och som är avsedd för +3,3 VDC.

2. Anslut knappens andra kontakt till en av de digitala ingångarna DI1, DI2
eller DI3.

Ingång (reläkontakt)

Använd denna struktur för att aktivera en ingång med en reläkontakt.
Reläkontakten kan styras via ett externt system. Du kan då ansluta ett
externt system till WaveNet.
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Signal-
givare

GND

+3,3 V

NO

DI 3

DI 2

DI 1

COM

1. Anslut reläets COM-anslutning till strömanslutningens pluspol bredvid
IO-anslutningsdonet.

2. Anslut reläets NO-anslutning till en av de digitala ingångarna DI1, DI2
eller DI3.

Ingång (Open Drain)

Använd denna struktur för att aktivera en ingång med en Open Drain-
ingång. Open Drain-utgången kan styras via ett externt system. Du kan då
ansluta ett externt system till WaveNet. Tänk på att kopplingsbeteendet
inverteras:

 Signalgivarens Open Drain öppen/okopplad: Pull Up-motståndet ”drar”
den digitala ingången till+3,3 VDC (High Level). En händelse registreras
för denna input.

 Signalgivarens Open Drain stängd/kopplad: Ingången kortsluts med jord
(Low Level).
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DI 1

DI 2

DI 3

+3,3 V

GND GND

OUTXΩ
Signal-
givare

1. Anslut signalgivarens och RouterNode-enhetens jordpotentialer.

2. Anslut strömanslutningens pluspol bredvid I/O-anslutningsdonet via
Pull Up-motståndet X med signalgivarens Open Drain-utgång.

3. Anslut dessutom signalgivarens Open Drain-utgång med en av de
digitala ingångarna DI1, DI2 eller DI3.

Pull Up-motståndet är oberoende av signalgivarens Open Drain-utgång.

Ett möjligt värde är 1 kΩ.

OBS

Beräkning av Pull Up-motståndet

För små Pull Up-motstånd kan skada strömanslutningen bredvid IO-
kontakten och överbelasta signalgivarens Open Drain-anslutning. För stora
Pull Up-motstånd gör signalen oren.

Pull Up-motståndet ska vara så litet som möjligt och så stort som krävs.

1. Välj inte ett värde under 16,5 Ω.

2. Välj inte onödigt stora värden.

Ingång (Push-Pull)

Använd denna struktur för att aktivera en ingång med en Push-Pull-ingång.
Push-Pull-utgången kan styras via ett externt system. Du kan då ansluta
ett externt system till WaveNet.
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+3,3 V

GND

OUT

GND

DI 3

DI 1

DI 2

Signal-
givare

1. Anslut signalgivarens och RouterNode-enhetens jordpotentialer.

2. Anslut signalgivarens Push-Pull-utgång med en av de digitala
ingångarna DI1, DI2 eller DI3.

OBS

De digitala ingångarnas spänningsområde

Push-Pull-utgången kan arbeta med olämplig spänning. För att signalen
tillförlitligt ska kunna identifieras som HIGH och LOW måste den befinna
sig över eller under jämförelsespänningen beroende på signalnivå. Push-
Pull-utgångens maximala utgångsspänning får inte överskrida 3,3 VDC.

1. Använd inga Push-Pull-utgångar där spänningsvärdena för HIGH och
LOW inte passar till jämförelsespänningen för RouterNode 2.

2. Använd inga Push-Pull-utgångar där den maximala utgångsspänningen
överskrider 3,3 VDC.

Jämförelsespänning (RN och RN2)

<0,9 VDC LOW (ingen signal)

>2,1 VDC HIGH (signal)

Utgång (lysdiod)

Anslut lysdioden till O2 eller O3 för att indikera den andra eller tredje
utgången.
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+3,3 V

O3

O2

LED
-

GND

+

ΩX

1. Anslut lysdiodens katod (-) via förmotståndet X till O3 eller O2.

2. Anslut anoden (+) till strömanslutningens pluspol bredvid I/O-
anslutningsdonet.

Värdet hos förmotståndet X beror på den lysdiod som används.

OBS

Strömtålighet

Strömanslutningen bredvid I/O-anslutningsdonet levererar mellan 3,0 VDC

och 3,3 VDC och får belastas med maximalt 200 mA.

 Använd inte anslutningen för att driva enheter som överskrider de här
specifikationerna.

Utgång (lysdiod till relä)

Anslut lysdioden till reläet för att indikera den första utgången.
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GND

+

COM

+3,3 V

-

NO

LED

ΩX

1. Anslut NO till RouterNode-enhetens jord.

2. Anslut sedan lysdiodens katod (-) via förmotståndet X till COM.

3. Anslut anoden (+) till strömanslutningens pluspol bredvid I/O-
anslutningsdonet.

Värdet hos förmotståndet X beror på den lysdiod som används.

OBS

Strömtålighet

Strömanslutningen bredvid I/O-anslutningsdonet levererar mellan 3,0 VDC

och 3,3 VDC och får belastas med maximalt 200 mA.

Utgång (lampa med förhöjt strömbehov)

Lampor med förhöjt strömbehov är i detta sammanhang ljuskällor som
drivs med mer än 3,3 VDC och/eller 200 mA. Anslut inte dessa lampor till
strömanslutningen bredvid I/O-anslutningsdonet utan använd en lämplig
nätdel.

WaveNet (Handbok)
6. WaveNet-Manager

92 / 214



OBS

Reläets tålighet

Reläet i RouterNode 2 får belastas med maximalt 650 mA märkström och
12 VDC brytspänning (se även den tekniska informationen i RouterNode 2-
handboken).

 Använd inte reläet för att driva enheter som överskrider de här
specifikationerna.

Signal-
lampa

Nätdel

GND

+

NO

COM

GND

+

1. Anslut nätdelens och signallampans jordanslutningar.

2. Anslut nätdelens pluspol till O1.COM.

3. Anslut signallampans pluspol till O1.NO.
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6.4.5 RingCast

RN2
1

RN2
2

RN2
3

RN2
4

RN2
5

RN2
”Initiator”

RN2
4a

RN2
4b

RN2
4c

1. Ethernet
2. 868 MHz

1. Ethernet
2. 868 MHz

1. Ethernet
2. 868 MHz

1. Ethernet
2. 868 MHz

1. Ethernet
2. 868 MHz

1. Ethernet
2. 868 MHz

1. Ethernet
2. 868 MHz

1. Ethernet
2. 868 MHz

Endast
Ethernet

Endast
Ethernet

Vissa funktioner är inte tillgängliga beroende på firmware-versionen hos
RouterNodes och LockNodes (se Firmware-information [} 39]).

INFO

Versionsberoende RingCast-tillgänglighet i WaveNet-Manager

WaveNet-Manager har från och med version 2.6.7 stöd för alla RingCast-
funktioner som beskrivs.

Med RingCast kan en input-signal från en bestämd RouterNode (”initiator”)
skickas vidare till alla nätverksanslutna RouterNodes utan att alla
RouterNode-inputs behöver vara trådbundna. När en signal ankommer till
initiatorn i en ingång med RingCast skickas signalen vidare till alla
RouterNodes som är anslutna till RingCast och dessa RouterNodes
reagerar som om signalen faktiskt är aktiv i deras respektive ingångar.
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Initiatorns
betydelse

Initiatorn är den viktigaste RouterNode-komponenten i RingCast. Anslut
initiatorn och de RouterNodes som finns i närheten till Ethernet även om
alla RouterNodes är nåbara trådlöst. Du skapar på så sätt en reservlösning
för att skicka vidare en RouterNode-signal.

Tre ingångar, tre
RingCasts

Du kan skapa en separat RingCast för var och en av tre ingångarna hos en
RouterNode, men inte starta flera RingCasts från en ingång. Därav följer att
en RouterNode kan anslutas till högst tre RingCasts. Den här
begränsningen gäller inte för WaveNet som helhet utan du kan skapa fler
än tre RingCasts.

RingCast-beräkning När du har skapat en RingCast utför WaveNet Manager en radioskanning.
Utifrån radioskanningens resultat skapas sedan en tredimensionell struktur.

Broadcast RouterNodes som har tagit emot en input-signal och sparat en reaktion för
denna input-signal genomför en broadcast till alla lås som är anslutna till
denna RouterNode. Inom en RingCast kan dessa reaktioner i de berörda
låsen skilja sig åt (beroende på den inställda reaktionen i respektive
RouterNode (se RouterNode: Digital ingång [} 78]).

RouterNode upprepar beroende på inställning broadcast-sändningen upp
till tre gånger (totalt fyra försök). Dessa inställningar är avgörande för
broadcast-upprepningen:

 Vald reaktion: "Block lock" eller

"Activation"

 Input-kvitteringar måste vara aktiverade: "Input receipt short" eller
"Input receipt static"

Vid beräkningen av strukturen försöker WaveNet Manager se till att så
många RouterNodes som möjligt samtidigt kan genomföra en broadcast
utan att störa varandra sinsemellan. På så sätt kan en RingCast
kommunicera med LockNodes så snabbt som möjligt. Efter att en
RouterNode har avslutat sina broadcast-sändningar skickas signalen vidare
till alla målpartners i ett datapaket.

När LockNodes har tagit emot en broadcast utför LockNode-låset den
inställda reaktionen.

Skyddsfunktioner Ett exempel på tillämpning är reaktionen i ett brandlarmsystem. När
brandlarmsystemet skickar en signal till en RouterNode ska alla
nätverksanslutna lås öppnas och förbli öppna till de stängs genom en
explicit fjärröppning. Även andra funktioner kan användas via en RingCast,
bland annat:

 Blocklåsfunktion

 Skottlarmsfunktion

 Fjärröppning
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Datapaket Beroende på överföringsväg har en RouterNode en eller flera andra
målpartners. Sändande RouterNodes överför datapaket som består av:

 Målpartner som ska ta emot datapaketet

 Input-signal som ska skickas vidare

 Räknarstatus för motsvarande input hos initiatorn

Standalone Information om vilka RouterNodes som har vilka målpartners är även
lagrad i respektive RouterNode. RingCast fungerar därför oberoende av
anslutna datorer.

6.4.5.1 Förlopp för en enskild RouterNode

RingCast-förlopp för en RouterNode 2:

1. Ta emot datapaket

Till: RN2-3
Input 1: 10

RN2-3
Input 1: 9
Input 2: 6
Input 3: 12

Målpartner
RN2-4

2. Kontrollera datapaket: Är målpartner

Om kontrollen misslyckas ignoreras datapaketet

Till: RN2-3
Input 1: 10

RN2-3
Input 1: 9
Input 2: 6
Input 3: 12

Målpartner
RN2-4

3. Kontrollera datapaket: Input-räknarstatus i datapaketet >
aktuellt sparad input-räknarstatus

Om kontrollen misslyckas ignoreras datapaketet

Till: RN2-3
Input 1: 10

RN2-3
Input 1: 9
Input 2: 6
Input 3: 12

Målpartner
RN2-4

4. Spara paketets input-räknarstatus
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Till: RN2-3
Input 1: 10

RN2-3
Input 1: 10
Input 2: 6
Input 3: 12

Målpartner
RN2-4

5. Genomföra broadcast: Fem sekunder (en sekund om Fast Wake-Up
stöds, se Firmware-information [} 39])

RN2-3
Input 1: 10
Input 2: 6
Input 3: 12

Målpartner
RN2-4

6. Skicka vidare datapaket med input-signal och input-räknarstatus
(Ethernet resp. trådlöst om RouterNode saknar Ethernet-anslutning):
Max. fem sekunder, därefter avbrott

Input 3: 12
Input 2: 6
Input 1: 10
RN2-3

RN2-4
Målpartner Till: RN2-4

Input 1: 10

1. Försök (5 s) med Ethernet eller
trådlöst om Ethernet-router saknas

RN2-3
Input 1: 9
Input 2: 6
Input 3: 12

Målpartner
RN2-5

INFO

RingCast-start endast om trådlös anslutning finns

RingCast upprättas efter trådlös nåbarhet. Om initiatorn inte kan nå någon
annan RouterNode via trådlös signal skickas datapaketet bara via Ethernet
till angivna målpartners. Även om dessa målpartners skulle kunna nå
ytterligare RouterNodes trådlöst skickar de inte datapaketet vidare.

RingCast avslutas då vid initiatorns målpartners som kan nås via Ethernet.

 Säkerställ att initiatorn i en RingCast alltid kan upprätta minst en
trådlös anslutning till en annan RingCast-RouterNode.

7. Skicka vidare datapaket med input-signal och input-räknarstatus
(trådlöst, endast efter misslyckad Ethernet-anslutning för RN2.ER.IO):
Max. fem sekunder, därefter avbrott
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Input 3: 12
Input 2: 6
Input 1: 10
RN2-3

RN2-4
Målpartner Till: RN2-4

Input 1: 10

2. Försök (5 s) trådlöst om
Ethernet till RN2.ER.IO misslyckas

RN2-3
Input 1: 9
Input 2: 6
Input 3: 12

Målpartner
RN2-5

Villkor som måste vara uppfyllda för att skicka vidare en broadcast:

1. Är målpartner: RouterNode kontrollerar om den finns med som
målpartner i datapaketet.

2. Input-räknarstatus i datapaketet > aktuellt sparad input-
räknarstatus: Initiatorn räknar hur många gånger input-signalen har
skickats vidare via RingCast efter en input-händelse och ökar på
räknarstatusen vid varje ny sändning. Det skickade paketet får denna
räknarstatus. När en RouterNode tar emot ett datapaket finns två
möjligheter.

Det mottagna paketets räknarstatus är högre en den egna
räknarstatusen: Det mottagna paketet är nytt och har ännu inte
bearbetats (i annat fall skulle räknarstatusen vara densamma).

Det mottagna paketets räknarstatus är lägre eller samma som den
egna räknarstatusen: Det mottagna paketet har redan bearbetats.

När initiatorn tar emot ett datapaket med samma input-räknarstatus som
den egna betraktas RingCast som avslutad.

INFO

Signalutbredning efter registrerat RingCast-avslut

Registrering som avslutad innebär att input-signalen har gått kortast
möjliga, intakta RingCast-väg och att alla RouterNodes längs den här
vägen har tagit emot signalen.

Om inte alla vägar är intakta när det finns redundanta vägar registreras
RingCast ändå som avslutad.

Ett registrerat avslut säger därför inget om huruvida alla berörda
RouterNodes har tagit emot input-signalen.

Sändningsförhållande efter registrerat RingCast-avslut

Registrering som avslutad innebär att input-signalen har gått kortast möjliga, intakta RingCast-
väg och att alla RouterNodes längs den här vägen har tagit emot signalen.

Det går dock fortfarande att sända på längre (redundanta) vägar eller förgreningar.

Ett registrerat avslut säger därför inget om huruvida berörda RouterNodes fortfarande sänder.
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6.4.5.2 Förlopp för flera RouterNodes

Med de här exemplet kan du följa ett RingCast-förlopp. Denna RingCast
innehåller:

 Förgreningar

 Redundanta vägar av olika längd

Input-signalen i det här exemplet visas med 1.

Spridning 1

RN2
1

RN2
2

RN2
3

RN2
4

RN2
4a

RN2
4b

RN2
4c

RN2
5

RN2
Initiator

1

DI 1 (1) DI 1 (1)

DI 1 (1)

DI 1 (1)DI 1 (1)

DI 1 (1)

DI 1 (1)

DI 1 (1)DI 1 (1)

Input-signal 1 hos RN2 – ”Initiator”.
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Spridning 2

RN2
1

RN2
2

RN2
3

RN2
4

RN2
4a

RN2
4b

RN2
4c

RN2
5

RN2
Initiator

DI 1 (1) DI 1 (1)

DI 1 (1)

DI 1 (1)DI 1 (1)

DI 1 (2)

DI 1 (1)

DI 1 (1)DI 1 (1)

Det är i exemplet andra gången som initiatorn sprider input-signal 1 via en
RingCast. Input-räknarstatus hos initiatorn är därför 2. Alla andra
RouterNodes i denna RingCast har bara tagit emot input-signalen en gång
och har därför räknarstatus 1.
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Spridning 3

RN2
1

RN2
2

RN2
3

RN2
4

RN2
4a

RN2
4b

RN2
4c

RN2
5

RN2
Initiator

DI 1 (1) DI 1 (1)

DI 1 (1)

DI 1 (1)DI 1 (1)

DI 1 (2)

DI 1 (1)

DI 1 (1)DI 1 (1)

RN2-initiatorn skickar ut datapaketet (kabelanslutning resp. trådlös
anslutning om kabelanslutning inte fungerar eller inte finns).

Målpartner Input-signal och input-räknarstatus

RN2-1 1 (2)
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Spridning 4

RN2
1

RN2
2

RN2
3

RN2
4

RN2
4a

RN2
4b

RN2
4c

RN2
5

RN2
Initiator

DI 1 (2) DI 1 (1)

DI 1 (1)

DI 1 (1)DI 1 (1)

DI 1 (2)

DI 1 (1)

DI 1 (1)DI 1 (1)

RN2-1 tar emot datapaketet och kontrollerar i tur och ordning villkoren Är
målpartner och Input-räknarstatus i datapaketet > aktuellt sparad
input-räknarstatus. Båda villkoren är uppfyllda → RN2-1 accepterar
datapaketet och sparar datapaketets input-räknarstatus som egen input-
räknarstatus.

Om datapaketet skickas trådlöst tar även andra RouterNodes inom
räckvidden emot datapaketet. Villkoret Är målpartner är dock inte uppfyllt
vilket leder till att dessa RouterNodes ignorerar datapaketet.

WaveNet (Handbok)
6. WaveNet-Manager

102 / 214



Spridning 5

RN2
1

RN2
2

RN2
3

RN2
4

RN2
4a

RN2
4b

RN2
4c

RN2
5

RN2
Initiator

DI 1 (2) DI 1 (1)

DI 1 (1)

DI 1 (1)DI 1 (1)

DI 1 (2)

DI 1 (1)

DI 1 (1)DI 1 (1)

RN2-1 skickar ut datapaketet (kabelanslutning resp. trådlös anslutning om
kabelanslutning inte fungerar eller inte finns).

Målpartner Input-signal och input-räknarstatus

RN2-2 1 (2)
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Spridning 6

RN2
1

RN2
2

RN2
3

RN2
4

RN2
4a

RN2
4b

RN2
4c

RN2
5

RN2
Initiator

DI 1 (2) DI 1 (2)

DI 1 (1)

DI 1 (1)DI 1 (1)

DI 1 (2)

DI 1 (1)

DI 1 (1)DI 1 (1)

RN2-2 tar emot datapaketet och kontrollerar i tur och ordning villkoren Är
målpartner och Input-räknarstatus i datapaketet > aktuellt sparad
input-räknarstatus. Båda villkoren är uppfyllda → RN2-2 accepterar
datapaketet och sparar datapaketets input-räknarstatus som egen input-
räknarstatus.

Om datapaketet skickas trådlöst tar även andra RouterNodes inom
räckvidden emot datapaketet. Villkoret Är målpartner är dock inte uppfyllt
vilket leder till att dessa RouterNodes ignorerar datapaketet.
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Spridning 7

RN2
1

RN2
2

RN2
3

RN2
4

RN2
4a

RN2
4b

RN2
4c

RN2
5

RN2
Initiator

DI 1 (2) DI 1 (2)

DI 1 (1)

DI 1 (1)DI 1 (1)

DI 1 (2)

DI 1 (1)

DI 1 (1)DI 1 (1)

RN2-2 skickar ut datapaketet (kabelanslutning resp. trådlös anslutning om
kabelanslutning inte fungerar eller inte finns).

Målpartner Input-signal och input-räknarstatus

RN2-3 1 (2)
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Spridning 8

RN2
1

RN2
2

RN2
3

RN2
4

RN2
4a

RN2
4b

RN2
4c

RN2
5

RN2
Initiator

DI 1 (2) DI 1 (2)

DI 1 (2)

DI 1 (1)DI 1 (1)

DI 1 (2)

DI 1 (1)

DI 1 (1)DI 1 (1)

RN2-3 tar emot datapaketet och kontrollerar i tur och ordning villkoren Är
målpartner och Input-räknarstatus i datapaketet > aktuellt sparad
input-räknarstatus. Båda villkoren är uppfyllda → RN2-3 accepterar
datapaketet och sparar datapaketets input-räknarstatus som egen input-
räknarstatus.

Om datapaketet skickas trådlöst tar även andra RouterNodes inom
räckvidden emot datapaketet. Villkoret Är målpartner är dock inte uppfyllt
vilket leder till att dessa RouterNodes ignorerar datapaketet.

WaveNet (Handbok)
6. WaveNet-Manager

106 / 214



Spridning 9

RN2
1

RN2
2

RN2
3

RN2
4

RN2
4a

RN2
4b

RN2
4c

RN2
5

RN2
Initiator

DI 1 (2) DI 1 (2)

DI 1 (2)

DI 1 (1)DI 1 (1)

DI 1 (2)

DI 1 (1)

DI 1 (1)DI 1 (1)

RN2-3 skickar ut datapaketet (kabelanslutning resp. trådlös anslutning om
kabelanslutning inte fungerar eller inte finns).

Målpartner Input-signal och input-räknarstatus

RN2-4

RN2-4A
1 (2)

WaveNet Manager registrerar att radionätverken för RN2-4 och RN2-4A
inte påverkar varandra och därför kan sprida input-signalen vidare
samtidigt. Detta påskyndar RingCast.
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Spridning 10

RN2
1

RN2
2

RN2
3

RN2
4

RN2
4a

RN2
4b

RN2
4c

RN2
5

RN2
Initiator

DI 1 (2) DI 1 (2)

DI 1 (2)

DI 1 (2)DI 1 (1)

DI 1 (2)

DI 1 (2)

DI 1 (1)DI 1 (1)

RN2-4 och RN2-4A tar emot datapaketet och kontrollerar i tur och ordning
villkoren Är målpartner och Input-räknarstatus i datapaketet >
aktuellt sparad input-räknarstatus. Båda villkoren är uppfyllda →
RN2-4 och RN2-4A accepterar datapaketet och sparar datapaketets
input-räknarstatus som egen input-räknarstatus.

Om datapaketet skickas trådlöst tar även andra RouterNodes inom
räckvidden emot datapaketet. Villkoret Är målpartner är dock inte uppfyllt
vilket leder till att dessa RouterNodes ignorerar datapaketet.

WaveNet (Handbok)
6. WaveNet-Manager

108 / 214



Spridning 11

RN2
1

RN2
2

RN2
3

RN2
4

RN2
4a

RN2
4b

RN2
4c

RN2
5

RN2
Initiator

DI 1 (2) DI 1 (2)

DI 1 (2)

DI 1 (2)DI 1 (1)

DI 1 (2)

DI 1 (2)

DI 1 (1)DI 1 (1)

RN2-4 skickar ut datapaketet (kabelanslutning resp. trådlös anslutning om
kabelanslutning inte fungerar eller inte finns).

Målpartner Input-signal och input-räknarstatus

RN2-5 1 (2)

RN2-4A skickar ut datapaketet (kabelanslutning resp. trådlös anslutning
om kabelanslutning inte fungerar eller inte finns).

Målpartner Input-signal och input-räknarstatus

RN2-4B 1 (2)
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Spridning 12

RN2
1

RN2
2

RN2
3

RN2
4

RN2
4a

RN2
4b

RN2
4c

RN2
5

RN2
Initiator

DI 1 (2) DI 1 (2)

DI 1 (2)

DI 1 (2)DI 1 (2)

DI 1 (2)

DI 1 (2)

DI 1 (2)DI 1 (1)

RN2-5 och RN2-4B tar emot datapaketet och kontrollerar i tur och ordning
villkoren Är målpartner och Input-räknarstatus i datapaketet >
aktuellt sparad input-räknarstatus. Båda villkoren är uppfyllda →
RN2-5 och RN2-4B accepterar datapaketet och sparar datapaketets
input-räknarstatus som egen input-räknarstatus.

Om datapaketet skickas trådlöst tar även andra RouterNodes inom
räckvidden emot datapaketet. Villkoret Är målpartner är dock inte uppfyllt
vilket leder till att dessa RouterNodes ignorerar datapaketet.

WaveNet (Handbok)
6. WaveNet-Manager

110 / 214



Spridning 13

RN2
1

RN2
2

RN2
3

RN2
4

RN2
4a

RN2
4b

RN2
4c

RN2
5

RN2
Initiator

DI 1 (2) DI 1 (2)

DI 1 (2)

DI 1 (2)DI 1 (2)

DI 1 (2)

DI 1 (2)

DI 1 (2)DI 1 (1)

RN2-5 skickar ut datapaketet (kabelanslutning resp. trådlös anslutning om
kabelanslutning inte fungerar eller inte finns).

Målpartner Input-signal och input-räknarstatus

RN2-”Initiator” 1 (2)

RN2-4B skickar ut datapaketet (kabelanslutning resp. trådlös anslutning
om kabelanslutning inte fungerar eller inte finns).

Målpartner Input-signal och input-räknarstatus

RN2-4C 1 (2)
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Spridning 14

RN2
1

RN2
2

RN2
3

RN2
4

RN2
4a

RN2
4b

RN2
4c

RN2
5

RN2
Initiator

DI 1 (2) DI 1 (2)

DI 1 (2)

DI 1 (2)DI 1 (2)

DI 1 (2)

DI 1 (2)

DI 1 (2)DI 1 (2)

RN2-initiatorn tar emot datapaketet och kontrollerar i tur och ordning
villkoren Är målpartner och Input-räknarstatus i datapaketet >
aktuellt sparad input-räknarstatus. Villkoret Input-räknarstatus i
datapaketet > aktuellt sparad input-räknarstatus är inte uppfyllt

(samma räknarstatus) → RN2-initiatorn accepterar inte datapaketet och
avslutar RingCast som initiator-RouterNode.

RN2-4C tar emot datapaketet och kontrollerar i tur och ordning villkoren Är
målpartner och Input-räknarstatus i datapaketet > aktuellt sparad
input-räknarstatus. Båda villkoren är uppfyllda → RN2-4C accepterar
datapaketet och sparar datapaketets input-räknarstatus som egen input-
räknarstatus.

Om datapaketet skickas trådlöst tar även andra RouterNodes inom
räckvidden emot datapaketet. Villkoret Är målpartner är dock inte uppfyllt
vilket leder till att dessa RouterNodes ignorerar datapaketet.
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Spridning 15

RN2
1

RN2
2

RN2
3

RN2
4

RN2
4a

RN2
4b

RN2
4c

RN2
5

RN2
Initiator

DI 1 (2) DI 1 (2)

DI 1 (2)

DI 1 (2)DI 1 (2)

DI 1 (2)

DI 1 (2)

DI 1 (2)DI 1 (2)

RN2-4C skickar ut datapaketet (kabelanslutning).

Målpartner Input-signal och input-räknarstatus

RN2-5 1 (2)
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Spridning 16

RN2
1

RN2
2

RN2
3

RN2
4

RN2
4a

RN2
4b

RN2
4c

RN2
5

RN2
Initiator

DI 1 (2) DI 1 (2)

DI 1 (2)

DI 1 (2)DI 1 (2)

DI 1 (2)

DI 1 (2)

DI 1 (2)DI 1 (2)

RN2-5 tar emot datapaketet och kontrollerar i tur och ordning villkoren Är
målpartner och Input-räknarstatus i datapaketet > aktuellt sparad
input-räknarstatus. Villkoret Inputsignal inte sparad som mottagen är

inte uppfyllt (samma input-räknarstatus → RN2-5 ignorerar datapaketet.

Om datapaketet skickas trådlöst tar även andra RouterNodes inom
räckvidden emot datapaketet. Villkoret Är målpartner är dock inte uppfyllt
vilket leder till att dessa RouterNodes ignorerar datapaketet.
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6.4.5.3 Redundanser i RingCast

RN2
1

RN2
2

RN2
3

RN2
4

RN2
5

RN2
”Initiator”

RN2
4a

RN2
4b

RN2
4c

1. Ethernet
2. 868 MHz

1. Ethernet
2. 868 MHz

1. Ethernet
2. 868 MHz

1. Ethernet
2. 868 MHz

1. Ethernet
2. 868 MHz

1. Ethernet
2. 868 MHz

1. Ethernet
2. 868 MHz

1. Ethernet
2. 868 MHz

Endast
Ethernet

Endast
Ethernet

Redundans på grund av överföringsmedier

Om du har andra generationens Ethernet-RouterNodes (=RN2) använder
dessa RouterNodes i första hand Ethernet-anslutningen och den trådlösa
anslutningen som reserv.

Om WaveNet Manager vid beräkningen av en RingCast fastställer att flera
RouterNodes samtidigt nås trådlöst (i exemplet ”initiator”, 1, 2, 3, 4, 5 resp.
4a, 4b och 4c) tilldelas varje RouterNode inom detta trådlösa moln exakt
en målpartner.

RouterNode
1. Överföringsmedium i
RingCast

2. Överföringsmedium
(reserv) i RingCast

RN2.ER.IO (Ethernet
och radio)

Ethernet Trådlöst (868 MHz)

RN.CR.IO (RS-485 och
trådlöst)

Trådlöst (868 MHz)

RN.R.IO (trådlöst) Trådlöst (868 MHz)
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INFO

Sändningsräckvidd

Radioanslutningens räckvidd är upp till 30 m (beroende på byggnadens
struktur).

Data
(Ethernet)

Data
(RS-485)

Data
(868 MHz)

a)
 E

th
er

ne
t

a)
 8

6
8

 M
H

z

b
) 

8
6

8
 M

H
z

a)
 8

6
8

 M
H

z

RN.CR.IORN2.ER.IO

RN2.ER.IO RN.CR.IO

RN.R.IO

RN.R.IO

Om en Ethernet-RouterNode i en RingCast inte når sin målpartner via
Ethernet-anslutningen inom fem sekunder görs ett försök att nå
målpartnern via den trådlösa anslutningen. Eftersom en RouterNode i en
trådlös anslutning av fysikaliska skäl inte kan kommunicera riktat med sin
målpartner tar alla RouterNodes inom räckvidden emot datapaketet.
Därefter kontrollerar alla RouterNodes som har tagit emot datapaketet
huruvida villkoret Är målpartner är uppfyllt. Om villkoret inte är uppfyllt
ignoreras datapaketet av alla RouterNodes som inte är målpartners till den
sändande RouterNode-enheten.

Om en RouterNode inte heller når sin målpartner via den trådlösa
anslutningen bryts RingCast på detta ställe.

Redundans på grund av förgreningar

Oberoende av överföringsmedium är det möjligt att WaveNet Manager
skapar flera anslutningar mellan två RouterNodes vid beräkningen av
RingCast. Om en av dessa anslutningar inte fungerar eller blir störd kan
RingCast delvis fortsätta via de intakta anslutningarna. Datapaketet med
samma input-räknarstatus som det som är sparat hos initiatorn kommer
tillbaka till initiatorn och RingCast registreras då som avslutad.
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Redundans på grund av strömförsörjning
RingCast avbryts på grund av strömavbrott

Strömförsörjningen i byggnader kan sluta att fungera. När RouterNodes inte har strömförsörjning
kan de inte skicka datapaket vidare och RingCast avbryts.

 Använd avbrottsfri strömförsörjning (UPS) för att skydda RouterNodes mot strömavbrott.

Redundans på grund av händelser i LSM

INFO

Händelsehantering endast i LSM Business

Det här kapitlet beskriver användningen av händelsehanteraren.
Händelsehanteraren är bara tillgänglig i LSM Business/Professional.

Olika typer av påverkan kan (temporärt) störa trådlös överföring (se
Trådlöst nätverk [} 21] och Signalkvalitet [} 23]). Om en störning uppträder
under en broadcast finns det risk för att inte alla LockNodes nås och
därmed inte alla lås.

Du kan aktivera en ytterligare överföring med hjälp av LSM. Eftersom du
även kan skicka vidare input-händelser till LSM om det finns en anslutning
till LSM (se RouterNode: Digital utgång [} 75]) kan du även reagera på dem
i LSM (| Nätverk | – Händelsehanterare ). I fönstret "I/O configuration"
markerar du kryssrutan   Yes.

Denna extra överföring förutsätter följande:

 Initiator och central output-router är samma enhet

 RingCast innehåller endast RouterNodes med Ethernet-anslutning

Om du använder en central output-router och skickar vidare dess input-
kvittering till LSM kan du även avbryta den ytterligare överföringen (i LSM
som reaktion avbryta timern). Anslut i detta fall input-kvitteringens utgång
(t.ex. 1) med en ledig ingång (t.ex. 2).

Händelsen bearbetas i tre delar i LSM:

1. WaveNet-input startar timer-händelse.

2. Timer-händelse startar efter händelseförlopp och startar reaktion.

3. Reaktion skickar RingCast-kommando till alla angivna lås.
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Händelse på t.ex.
ingång 1 till
RouterNode
skickas vidare
till LSM

Startar
timer-händelse

Timer-händelse
väntar efter
start i X minuter

Händelse på ingång 2
skickas vidare
till LSM
(Trigger: Avslutad
RingCast från
ingång 1 kopplar
utgång 1, som
är ansluten till
ingång 2)

Avslutar Timer-
händelse, om
X minuter ännu
inte har gått

Timer-händelse
aktiverar
reaktion
om inte 
avbruten av
händelse på
ingång 2

Reaktion
utförd av
LSM resp.
CommNode-server

Identisk med Ring-
Cast-kommando,
t.ex. intrång

Upprepa broadcast

ü LSM öppen.

1. Via | Nätverk | väljer du posten Händelsehanterare .
9 Fönstret "Hanterare av nätverkshändelser" öppnas.

2. I området "Reaktioner" klickar du på knappen Nytt .
9 Fönstret "Ny händelse" öppnas.
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3. Ange ett namn och en beskrivning.

4. I listrutan  ▼ Typ väljer du posten "Nätverksuppgift".

5. Klicka på knappen Konfigurera reaktion .
9 Fönstret "Uppgift" öppnas.

6. Ange ett namn och en beskrivning.

7. I listrutan  ▼ Typ väljer du det kommando som RingCast skickar.
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8. I området "Låsningar/nätverksnoder" klickar du på knappen Redigera .
9 Fönstret "Hantering" öppnas.

9. Markera alla lås som styrs av RingCast.

10. Klicka på knappen ← Lägg till .

11. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Hantering" stängs.

12. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Uppgift" stängs.

13. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Ny händelse" stängs.
9 Reaktion finns i området "Reaktioner" listade.
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Invänta timer 1. I området "Händelser" klickar du på knappen Nytt .
9 Fönstret "Ny händelse" öppnas.

2. Ange ett namn och en beskrivning.

3. I listrutan  ▼ Typ väljer du posten "Tidsintervall".

4. Klicka på knappen Konfigurera händelse .
9 Fönstret "Tidsintervallshändelse" öppnas.
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5. Ange tidsfördröjning mellan RingCast-start och LSM-backupstart.

INFO

Störning i RingCast på grund av parallellsändning

Om LSM utför reaktionen direkt sänder berörda RouterNodes redan trots
att RingCast ännu inte är avslutad. Därigenom kan RingCast avbrytas.

 Ställ in en fördröjning som är en minut längre en den maximala
överföringsvaraktighet i RingCast (se Maximal överföringsvaraktighet i
RingCast [} 129]).

6. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Tidsintervallshändelse" stängs.

7. Klicka på knappen Lägg till .
9 Fönstret "Hantering" öppnas.
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8. Markera den reaktion som du skapade tidigare och som ska utlösas när
timer-händelsen går ut utan att avbrytas.

9. Klicka på knappen ← Lägg till .

10. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Hantering" stängs.
9 Åtgärden visas i listan med åtgärder som hör till händelsen.
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11. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Ny händelse" stängs.
9 "Reaktioner" innehåller två ytterligare poster med innebörden

avaktivera och aktivera.

Starta timer

1. I området "Händelser" klickar du på knappen Nytt .
9 Fönstret "Ny händelse" öppnas.

2. Ange ett namn och en beskrivning.
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3. I listrutan  ▼ Typ väljer du posten "Inputhändelse".

4. Klicka på knappen Konfigurera händelse .
9 Fönstret "Inputhändelse" öppnas.

5. I området "Välj input" väljer du den input som utlöser RingCast.

6. I området "Input ändras" väljer du när din input ska starta RingCast.
 från 0 till 1: RingCast startar när det finns en signal.
 från 1 till 0: RingCast startar när det inte längre finns en signal.
 båda: RingCast startar när det finns en signal och när det inte längre

finns en signal.

7. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Inputhändelse" stängs.

8. Klicka på knappen Välj .
9 Fönstret "Hantering" öppnas.
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9. Markera den router som är RingCast-initiator (den RouterNode som får
input först).

10. Klicka på knappen ← Lägg till .
9 Fönstret "Hantering" stängs.
9 RouterNode visas i listan med lås som hör till händelsen.

11. Klicka på knappen Lägg till .
9 Fönstret "Hantering" öppnas.
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12. Av de reaktioner som skapats tidigare markerar du dem som innebär
aktivering (scharfstellen).

13. Klicka på knappen ← Lägg till .

14. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Hantering" stängs.
9 Åtgärden visas i listan med åtgärder som hör till händelsen.

15. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Ny händelse" stängs.

9 LSM-reserv är konfigurerad.

WaveNet (Handbok)
6. WaveNet-Manager

127 / 214



Avbryta timer

ü I den centrala output-routern är minst en digital utgång inställd till
"Input receipt short" eller "Input receipt static" (se RouterNode: Digital
utgång [} 75]).

1. Anslut en ledig input-ingång på den centrala output-routern till en
digital utgång med input-kvittering (se Central output-router [} 135]).

2. Via | Nätverk | väljer du posten Händelsehanterare .
9 Fönstret "Hanterare av nätverkshändelser" öppnas.

3. I området "Händelser" klickar du på knappen Nytt .
9 Fönstret "Ny händelse" öppnas.

4. Ge händelsen ett namn, t.ex. ”Backup avbrott”.

5. I listrutan  ▼ Typ väljer du posten "Inputhändelse".

6. Klicka på knappen Konfigurera händelse .
9 Fönstret "Inputhändelse" öppnas.

7. I området "Välj input" väljer du den input där kvitteringen från den
central output-routern ska skapas.

8. I området "Input ändras" väljer du alternativet   från 1 till 0.

9. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Inputhändelse" stängs.

10. Klicka på knappen Lägg till .
9 Fönstret "Hantering" öppnas.

11. Av de reaktioner som skapats tidigare markerar du dem som innebär
avaktivering (entschärfen).

12. Klicka på knappen ← Lägg till .
9 Reaktion blir

13. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Hantering" stängs.
9 Åtgärden visas i listan med åtgärder som hör till händelsen.

14. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Hanterare av nätverkshändelser" stängs.

9 LSM Backup avbrott är konfigurerat.

Överför ändringarna till den kommunikationsnod som är tilldelad aktuell
RouterNode (se LSM-import [} 64]).

Mer information om konfiguration av en händelse och en reaktion finns i
LSM-handboken.
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6.4.5.4 Maximal överföringsvaraktighet i RingCast

RingCast överför ibland data trådlöst. Trådlös överföring är av naturliga
skäl långsammare än Ethernet-gränssnittet. Beroende på den valda
skyddsfunktionen upprepas även en broadcast till låsen. Det resulterar i en
sammanlagd överföringstid för RingCast. Du kan beräkna den maximala
RingCast-överföringstiden med följande formel.

Överföringstid = antal RouterNodes i RingCast * broadcast-tid *
antal broadcasts per RouterNode + tid för att skicka vidare *
antal RouterNodes i RingCast

Antal RouterNodes
Du ser antalet RouterNodes i översikten (se Översikt [} 174])
resp. när du skapar och redigerar en RingCast (se Skapa
RingCast [} 131]).

Broadcast-tid

Broadcast-varaktigheten uppgår till fem sekunder. Om alla
LockNodes och alla RouterNodes i en RingCast har stöd för
Fast Wake-Up (se Firmware-information [} 39]) uppgår
broadcast-varaktigheten till en sekund. Om en enhet inte har
stöd för Fast Wake-måste du räkna med fem sekunder i
beräkningen.

Antal broadcasts per
RouterNode (beroende på

vilken reaktion som är inställd i 

▼ Input inställd reaktion)

"Input" Ingen broadcast

"Block lock"

1x (om input-kvittering inte är
aktivt)

4x (om input-kvittering är
aktivt)

"Amok function" 1x

"Emergency release" 1x

"Remote opening" 1x

"Activation"

1x (om input-kvittering inte är
aktivt)

4x (om input-kvittering är
aktivt)

Tid för att skicka vidare
Tiden för att skicka vidare uppgår till maximalt fem sekunder.
Tiden är beroende av överföringsmediet (se Överföringsvägar
[} 13]) och kan vara kortare.

Beräkningsexempel (50 RouterNodes) med lång broadcast-tid och
Block lock med input-kvittering

Överföringstid = 50 RouterNodes i RingCast * 5 s * 4 broadcasts +
5 s * 50 RouterNodes i RingCast

Överföringstiden uppgår till 1 000 sekunder.
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Beräkningsexempel (50 RouterNodes) med kort broadcast-tid och
Block lock utan input-kvittering

Överföringstid = 50 RouterNodes i RingCast * 1 s * 1 broadcast +
5 s * 50 RouterNodes i RingCast

Överföringstiden uppgår till 300 sekunder.

6.4.5.5 Förbereda RouterNode för RingCast

INFO

Firmware-beroende tillgänglighet till RingCast för RouterNodes

Stöd för RingCast är firmware-beroende (se Firmware-information [} 39]).

 Uppdatera firmware vid behov (se Uppdatera firmware [} 32]).

Förbered RouterNodes för RingCast:

ü I det trådlösa WaveNet-nätverket är minst två olika RingCast-
kompatibla RouterNodes konfigurerade och online (se Firmware-
information [} 39]).

ü Varje RouterNode i planerad RingCast är tilldelad minst ett lås. Båda
låsen är online.

1. Öppna WaveNet-Manager.

2. Klicka med höger musknapp på den första RouterNode 2.
9 Fönstret "Administration" öppnas.

3. Välj alternativet   I/O configuration.
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4. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Administration" stängs.
9 Fönstret "I/O configuration" öppnas.

5. Valfritt: Välj exempelvis för  ▼ Output 1 "Input receipt static" för att
kunna styra en signalenhet under avaktiveringen.

6. I listrutan  ▼ Input till den önskade ingången väljer du posten för
motsvarande reaktion (se RouterNode: Digital ingång [} 78]).

7. I listrutan  ▼ Delay [s] väljer du posten "RingCast".

8. Klicka på knappen Select LN .

9. Kontrollera om alla önskade LockNodes är valda. (Vid första inställning
av I/O-konfigurationen till routern inkluderas alla LockNodes.)

10. I listrutan  ▼ Protocol generation väljer du din protokollgeneration.

INFO

Protokollgeneration i LSM

Protokollgenerationen visas i LSM i låssystemsegenskaperna på fliken
[Namn] i området "Protokollgeneration".

11. Ange lösenordet till låssystemet.

12. Klicka på knappen OK .

13. Gör samma inställningar även för övriga RouterNodes 2.

6.4.5.6 Skapa RingCast

INFO

Nyberäkning av RingCast

När du ersätter eller tar bort en RouterNode i RingCast eller ändrar dess
RingCast-relevanta IO-konfiguration sker automatiskt en ny beräkning av
RingCast efter att ändringarna har sparats och frågan bekräftats.

ü WaveNet Manager öppnat via LSM (se Bästa praxis: Från LSM-
programmet: [} 37]).

ü RouterNodes och LockNodes anslutna till strömförsörjning.

ü RouterNodes och LockNodes importerade i WaveNet-topologin (se
Söka och lägga till enheter [} 48]).

ü RouterNodes förberedda för RingCast (se Förbereda RouterNode för
RingCast [} 130]).

1. Högerklicka på posten WaveNet XX_X.
9 Fönstret "Administration" öppnas.

WaveNet (Handbok)
6. WaveNet-Manager

131 / 214



2. Välj alternativet   RingCast.

3. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Administration" stängs.
9 Fönstret "Edit radio domains" öppnas.
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4. I listrutan  ▼ Select domain väljer du en ingång där du vid  ▼ Delay [s]
valde "RingCast".

9 I fältet "selected routers" visas alla RouterNode2 där du för den här

ingången vid  ▼ Delay [s] valde posten "RingCast" (=domän).
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5. Klicka på knappen Save .

6. Klicka på knappen Avsluta .
9 Fönstret "Edit radio domains" stängs.
9 Fönstret "WaveNetManager" öppnas.
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7. Klicka på knappen Ja .
9 Fönstret "WaveNetManager" stängs.
9 Ändringarna uppdateras.

9 RingCast skapas och visas efter en kort stund i WaveNet Manager.

Spara de nya inställningarna och avsluta WaveNet Manager.

6.4.5.7 Central output-router

Huruvida den här funktionen är tillgänglig beror på firmware-version (se
Firmware-information [} 39]).

Du kan visa firmware-versionen till en RouterNode via webbgränssnittet
(se Webbgränssnitt [} 146]) eller i OAM-verktygen (se Uppdatera
firmware [} 32]).

Lägga till central output-router

Du kan konfigurera en valfri andra generationens RouterNode (med
Ethernet-gränssnitt, WNM.RN2.ER.IO från och med firmware-version
40.10) som central output-router i RingCast. Den centrala output-routern
samlar först in alla mottagna input-kvitteringar från alla Ethernet-
RouterNodes (ER) som ingår i RingCast och avger först därefter sin egen
input-kvittering resp. den output som ställdes in i RouterNode: Digital
utgång [} 75]. Alla andra RouterNodes avger input-kvittering/output som
tidigare inställt.

Överföringen sker via Ethernet. Denna output aktiveras alltså alltid som
sista output i hela RingCast och visar att alla berörda RingCast-lås har
nåtts av kommandot via Ethernet-RouterNodes.

INFO

Central utmatningsrouter i RingCast med R/CR-RouterNodes

Den centrala utmatningsroutern erhåller inmatningskvitteringen från
berörda RouterNodes enbart via en Ethernet-anslutning. Den centrala
utmatningsroutern ignorerar därför status för RouterNodes som inte är
Ethernet-RouterNodes (.ER). När du använder den centrala
utmatningsroutern och RingCast även innehåller RouterNodes utan
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Ethernet-gränssnitt innebär den centrala utmatningsrouterns
inmatningskvittering bara att alla lås som är tilldelade en Ethernet-
RouterNode har tagit emot kommandot.

 Kontrollera status för andra RouterNodes (R/CR) manuellt, oberoende
av den centrala utmatningsroutern (se Testa nåbarhet (LSM) [} 182]
och RouterNodes [} 179] resp. I/O-status och LockNode-
reaktionsförmåga [} 184]).

Om den centrala output-routern inte avger sin input-kvittering eller
aktiverar sin output kan de bland annat bero på följande:

 En eller flera RouterNodes har inte tagit emot datapaketet.

 En eller flera RouterNodes har inte nått en eller flera LockNodes.

 Ethernet-anslutning till en eller flera RouterNodes har brutits.
RouterNodes kan visserligen ha tagit emot datapaketet trådlöst, men
skickar inte längre sina inmatningskvitteringar på grund av den brutna
Ethernet-anslutningen.

1. Högerklicka på posten WaveNet_xx_x i WaveNet Manager.
9 Fönstret "Administration" öppnas.

2. Välj alternativet   RingCast.

3. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Administration" stängs.
9 Fönstret "Edit radio domains" öppnas.
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4. I listrutan  ▼ Select domain väljer du namnet på den domän vars centrala
output-router du vill fastställa.

5. Markera den RouterNode som du vill fastställa som central output-
router.

6. Klicka på knappen Set .

7. Klicka på knappen Save .

8. Klicka på knappen Avsluta .

9 Central output-router är fastställd.

Ta bort central output-router

Utan central output-router avger alla RouterNodes (inklusive den tidigare
centrala output-routern) input-kvittering/output som tidigare inställt.
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1. Högerklicka på posten WaveNet_xx_x i WaveNet Manager.
9 Fönstret "Administration" öppnas.

2. Välj alternativet   RingCast.

3. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Administration" stängs.
9 Fönstret "Edit radio domains" öppnas.
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4. Klicka på den nedre knappen Radera .
9 Den central output-routern är markerad för borttagning.

5. Klicka på knappen Save .

6. Klicka på knappen Avsluta .

9 Central output-router är borttagen. RingCast-avslut visas inte längre.

Meddela avslutad RingCast till LSM.

RouterNodes kan inte meddela LSM om en input-kvittering (eller aktivering
av en utgång) direkt. Använd en digital ingång och skicka vidare dess status
till LSM (se RouterNode: Digital ingång [} 78]). Därmed kan du i
händelsehanteraren reagera på en lyckad avslutad RingCast.
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Den här bilden visar kopplingarna när input-kvitteringen skickas på O3 eller
O2. Anslut O3/O2 som visat till en ledig digital ingång och led den vidare till
LSM. Kopplingsförhållandet inverteras genom Pull Up-motståndet:

 Input-kvittering aktiv: Nivå i digital ingång 0 (Low)

 Input-kvittering inte aktiv: Nivå i digital ingång 1 (High)

DI 1

DI 2

DI 3

+3,3 V

O 3

1kΩ

O 2

Den här bilden visar kopplingarna när input-kvitteringen skickas på O1.
Anslut O1 som visat till en ledig digital ingång och led den vidare till LSM.
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DI 1

DI 2

DI 3

+3,3 V

COM

NO

6.4.5.8 RingCast-funktionstest

RingCast har ingen självkontrollfunktion.

VARNING

Skyddsfunktioner kan påverkas eller sluta fungera vid ändrade villkor

Aktivering av skyddsfunktionerna i RingCast baseras på trådlösa
anslutningar och Ethernet-anslutningar. Särskilt trådlösa anslutningar kan
påverkas när omgivningsvillkoren ändras (se Trådlöst nätverk [} 21] och
Utmaningar i trådlösa nätverk [} 24]). Därmed påverkas även aktiveringen
av skyddsfunktionerna i RingCast och säkerheten för personer och
sakvärden som exempelvis är extra säkrade genom skyddsfunktionerna i
RingCast kan vara i fara.

1. Testa skyddsfunktionerna minst en gång i månaden (se RingCast-
funktionstest [} 141]).

2. Beakta även i förekommande fall ytterligare riktlinjer och förordningar
som är relevanta för ditt låssystem (särskilt för flykt- och
räddningsvägar samt brandskydd. Ni har eget ansvar för att dessa
riktlinjer och förordningar följs.).
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Förändring av nödfallsfunktioners förlopp på grund av felfunktioner

SimonsVoss och ”Made in Germany” står för högsta säkerhet och tillförlitlighet. I enstaka fall kan
felfunktioner i din utrustning dock inte helt uteslutas. Därmed kan eventuellt säkerheten för
personer och sakvärden som är extra säkrade genom skyddsfunktionerna i RingCast vara i fara.

1. Testa enheterna minst en gång i månaden (se Funktionstest av enheter [} 183]. Även andra
intervall kan vara nödvändiga enligt andra föreskrifter för systemet som helhet).

2. Testa skyddsfunktionerna minst en gång i månaden (se RingCast-funktionstest [} 141]).

Aktivera motsvarande ingång på initiatorn och kontrollera:

 om låsen reagerar som önskat (se även RouterNode: Digital ingång
[} 78]).

 om den inställda utgången på RouterNode visar kvitteringen som
önskat genom aktivering (se även RouterNode: Digital utgång [} 75]).

Test med central utmatningsrouter

INFO

Central utmatningsrouter i RingCast med R/CR-RouterNodes

Den centrala utmatningsroutern erhåller inmatningskvitteringen från
berörda RouterNodes enbart via en Ethernet-anslutning. Den centrala
utmatningsroutern ignorerar därför status för RouterNodes som inte är
Ethernet-RouterNodes (.ER). När du använder den centrala
utmatningsroutern och RingCast även innehåller RouterNodes utan
Ethernet-gränssnitt innebär den centrala utmatningsrouterns
inmatningskvittering bara att alla lås som är tilldelade en Ethernet-
RouterNode har tagit emot kommandot.

 Kontrollera status för andra RouterNodes (R/CR) manuellt, oberoende
av den centrala utmatningsroutern (se Testa nåbarhet (LSM) [} 182]
och RouterNodes [} 179] resp. I/O-status och LockNode-
reaktionsförmåga [} 184]).

Användning av en central utmatningsrouter (se Central output-router
[} 135]) förenklar test av RingCast avsevärt. Aktivera motsvarande ingång
på initieraren och kontrollera om den centrala utmatningsroutern skickar en
inmatningskvittering resp. aktiverar motsvarande utgång. Om utgången inte
aktiveras kontrollerar du vilka RouterNodes som har orsakat problem:

ü WaveNet Manager öppnat via LSM (se Bästa praxis: Från LSM-
programmet: [} 37]).

1. Klicka med höger musknapp på den RingCast-post som du vill testa.

2. I listrutan  ▼ Select domain väljer du den input vars RingCast du vill testa.
9 Fönstret "Edit radio domains" öppnas.
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3. Klicka på knappen Status .

9 RingCast testas.
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RingCast kunde kommunicera med
alla lås.

RingCast kunde inte avslutas.
Möjliga orsaker (se även Central
output-router [} 135]):

 En eller flera RouterNodes har
inte tagit emot datapaketet.

 En eller flera RouterNodes har
inte nått en eller flera
LockNodes.

 Ethernet-anslutning till en eller
flera RouterNodes har brutits.
RouterNodes kan visserligen ha
tagit emot datapaketet trådlöst,
men skickar inte längre sina
inmatningskvitteringar på grund
av den brutna Ethernet-
anslutningen.

1. Kontrollera nåbarheten till
nämnda RouterNodes (se
RouterNodes [} 179] och Testa
nåbarhet (LSM) [} 182]).

2. Kontrollera nåbarheten till
LockNodes (se LockNodes
[} 181] och Testa nåbarhet
(LSM) [} 182]).

3. Kontrollera de senaste
reaktionerna från LockNodes (se
I/O-status och LockNode-
reaktionsförmåga [} 184]).

6.4.5.9 Ta bort RingCast

ü WaveNet Manager öppnat via LSM (se Bästa praxis: Från LSM-
programmet: [} 37]).

ü RouterNodes och LockNodes anslutna till strömförsörjning.

1. Högerklicka i översikten på den översta RingCast-post som du vill ta
bort.
9 Fönstret "Edit radio domains" öppnas.
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2. I listrutan  ▼ Select domain väljer du den domän (ingång) vars RingCast
du vill ta bort.

3. Klicka på knappen Radera  nedanför listrutan  ▼ Select domain.
9 Domänens RingCast är markerad för borttagning.

4. Klicka på knappen Save .

5. Klicka på knappen Avsluta .

9 Domänens RingCast är borttagen och visas inte längre i översikten.

Upprepa dessa steg tills du har tagit bort alla önskade RingCasts. Sedan
kan du omkonfigurera I/O-konfigurationen till respektive RouterNode på
motsvarande ingångar (se RouterNode: Digital ingång [} 78]).
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6.4.6 Enhetsspecifika inställningar

6.4.6.1 RouterNodes

Du kan ställa in I/O-konfigurationen individuellt för varje RouterNode (se I/
O-konfiguration och skyddsfunktioner [} 68]) och routerspecifika
inställningar (lösenord till gränssnittet och IP-ändringar via OAM-verktyget)
i webbgränssnittet (se Webbgränssnitt [} 146]).

Webbgränssnitt

För RouterNodes, GatewayNodes och SmartBridges med Ethernet-
gränssnitt kan du bland annat ställa in följande via webbläsaren:

 Tillåta ändringar via OAM-verktyget

 Lösenord till webbgränssnittet

 IP-adress/DHCP-drift

Start

Apparaten levereras med följande fabrikskonfiguration:

IP-adress
192 168 100 100 (om ingen DHCP-
server hittas)

Subnätmask 255.255.0.0

Användarnamn SimonsVoss

Lösenord SimonsVoss

Förloppet beskrivs för RouterNodes. Gå tillväga på samma sätt för
SmartIntego-GatewayNodes och MobileKey-SmartBridges.

Ändra standardlösenordet efter första start.

ü IP till RouterNode känd (se Fastställa och ställa in IP-adress [} 48]).

ü Webbläsare öppen.

ü Åtkomstuppgifter till webbgränssnittet (namn och lösenord) kända.

1. Ange IP-adressen i webbläsarens adressfält.

2. Bekräfta med Retur.
9 Fönstret "Authentication required" öppnas.
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3. Ange åtkomstuppgifterna.

4. Klicka på knappen OK .

9 Webbgränssnittets systemöversikt visas.

INFO

Obehörig åtkomst med standardåtkomstuppgifter

Standardåtkomstuppgifterna är fritt tillgängliga. Obehöriga kan inte ändra
tillträdesbehörigheter, men de kan ändra nätverkskonfigurationen. Då kan
du inte längre nå apparaten via nätverket och måste återställa den.

Vissa webbläsare sänder inga mellanslag som är i början av lösenordet.

1. Byt standardlösenordet.

2. Börja eller avsluta inte ditt lösenord med mellanslag.

Spärra/tillåta ändring av IP-adress via OAM-verktyget

Så länge du inte tillåter  ▼ OAM-Tool allow kan du heller inte installera några
uppdateringar via OAM-verktyget.
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ü Webbgränssnittet öppet.

1. Via | CONFIGURATION | öppnar du fliken [PORT].
9 Du ser en översikt över TCP-portinställningarna till RouterNode 2.

2. I listrutan  ▼ OAM-Tool allow väljer du posten "Yes" (tillåt ändring av IP
via OAM-verktyget) eller "No" (spärra ändring av IP via OAM-verktyget).

3. Klicka på knappen Save .

9 Ändring av IP-adressen via OAM-verktyget är spärrad/tillåten.

Ändra lösenord

Vissa webbläsare överför inga blanksteg som står i början av lösenordet.
Inled därför inte lösenordet med blanksteg.

ü Webbgränssnittet öppet.

1. Via | ADMINISTRATION | öppnar du fliken [PASSWORD].

2. Ange nytt lösenord.

3. Upprepa det nya lösenordet.
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4. Klicka på knappen Save password .

9 Lösenord ändrat.

6.4.6.2 LockNodes

För varje LockNode kan du ställa in individuellt om den ska reagera på
broadcasts (se även I/O-konfiguration och skyddsfunktioner [} 68] samt
LockNode [} 85]).

6.5 Felavhjälpning

6.5.1 Förbättra signalkvaliteten

Signalstyrkan visas i översikten i WaveNet Manager (se även Kontrollera
signalkvalitet [} 176].

Enhet för signalstyrkan

WaveNet-Manager anger signalstyrkan i dBm som RSSI-värde (Received
Signal Strength). Detta värde är:

 Logaritmiskt: En förbättring med 10 dBm innebär i praktiken fördubblad
signalstyrka.

 Negativ: Det teoretiska bästa värdet uppgår till 0 dBm och uppnås bara
genom kabelanslutning. Ju närmare värdet ligger 0 dBm (alltså ju
mindre värdet är) desto bättre är mottagningen.

Extern antenn

En extern antenn (se Tillbehör [} 17]) förbättrar mottagningen vid korrekt
placering. Anslut antennen till avsett uttag och rikta in den så att
signalstyrkan i LockNode förbättras.

6.5.1.1 Tilldela LockNodes till en annan RouterNode

Kvaliteteten på radiosignalen mellan RouterNodes och LockNodes (och
andra RouterNodes) påverkas bland annat av följande:

 Omgivningsvillkor (störsignaler, byggnadsmaterial)

 Avstånd

Du kan förbättra dess villkor och därmed kvaliteten på radiosignalen
mellan RouterNodes och LockNodes genom att tilldela en LockNode till en
RouterNode som ligger närmare och har mindre störningar.
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Så länge som du flyttar en LockNode inom samma CentralNode-/
Ethernet-RouterNode-segment kan du enkelt tilldela denna LockNode på
nytt enligt följande beskrivning. I annat fall återställer du LockNode i
WaveNet Manager och lägger till den på nytt till planerad RouterNode (se
Bästa praxis: Återställning med WaveNet Manager [} 164] och Lägga till
LockNodes i WaveNet [} 58]).

Tilldela en enskild LockNode till en RouterNode

ü WaveNet Manager öppnat via LSM (se Bästa praxis: Från LSM-
programmet: [} 37]).

1. Högerklicka på posten till den LockNode som du vill tilldela till en annan
RouterNode.
9 Fönstret "Administration" öppnas.

2. I området "Configuration" väljer du alternativet  Move to another
master segment.

3. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Procedure started" öppnas tillfälligt.
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9 Fönstret "Select CN/RN" öppnas (om resultatfönstret öppnas direkt
finns et inga andra RouterNodes/CentralNodes i segmentet. Du
måste återställa LockNode och lägga till den på nytt till en annan
RouterNode.

4. Markera de RouterNodes/CentralNodes som kommer ifråga för Lock-
Node-flytten. (Markera i förekommande fall kryssrutan   all.)

5. Klicka på knappen OK .
9 Signalkvaliteten mellan LockNode och valda RouterNodes mäts.
9 Fönstret "Result" öppnas. En lista med tidigare valda RouterNodes

och mätvärden visas.
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6. Markera den RouterNode som du vill tilldela aktuellt LockNode till.

INFO

Bästa signalkvalitet

Markera den RouterNode bland tillgängliga RouterNodes vars RSSI-värde
ligger närmast 0 (0 = teoretiskt bästa värde).

INFO

Utropstecken framför RouterNodes i listan

I vissa nätverksstrukturer kan en vald LockNode bara tilldelas till bestämda
RouterNodes. De RouterNodes som en LockNode inte kan tilldelas till är
markerade med ett utropstecken framför posten (t.ex. om denna
RouterNode redan har maximalt antal LockNodes. Dessa RouterNodes
visas bara för fullständighetens skull.

7. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Result" stängs.

9 LockNode är tilldelad önskad RouterNode.

Tilldela flera LockNodes till en RouterNode

ü WaveNet Manager öppnat via LSM (se Bästa praxis: Från LSM-
programmet: [} 37]).

ü LockNodes och RouterNodes anslutna till strömförsörjning.

ü LockNodes och RouterNodes anslutna till WaveNet (test se Testa
nåbarhet (WaveNet) [} 179]

ü LockNodes med dålig anslutning kända (se Kontrollera signalkvalitet
[} 176]).

1. Högerklicka på den RouterNode som du vill tilldela LockNodes till.
9 Fönstret "Administration" öppnas.
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2. I området "Maintenance" väljer du alternativet   Search master
segment.

3. Markera kryssrutan   only known.

4. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Administration" stängs.
9 Fönstret "WaveNetManager" öppnas.

5. Klicka på knappen Ja  (snabbt sökförlopp) eller No  (normalt
sökförlopp).
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INFO

Snabbt sökförlopp

Om du genomför ett snabbt sökförlopp skickar RouterNode endast en
broadcast. Om du genomför ett normalt sökförlopp skickar RouterNode
totalt sex broadcasts. Det snabba sökförloppet genomförs snabbare men
det normala sökförloppet är grundligare och hittar även LockNodes som
inte hittades vid en snabb sökning.

9 Fönstret "WaveNetManager" stängs.
9 Fönstret "Procedure started" öppnas tillfälligt.

9 Fönstret "Search results" öppnas.

Du ser en översiktstabell över LockNodes som RouterNode hittade vid
sökningen. Den här tabellen har tre kolumner.

Noder i detta segment Noder i andra segment Nya noder

Dessa LockNodes finns
i WaveNet-topologin
och är redan allokerade
till denna RouterNode.

Dessa LockNodes finns
i WaveNet-topologin
men är allokerade en
annan RouterNode.

Dessa RouterNodes
finns inte i WaveNet-
topologin.

Varje kolumn har två underkolumner.
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Noder RSSI

LockNode-namn
Signalstyrka från LockNode-
anslutningen till sökande
RouterNode

Enhet för signalstyrkan

WaveNet-Manager anger signalstyrkan i dBm som RSSI-värde (Received
Signal Strength). Detta värde är:

 Logaritmiskt: En förbättring med 10 dBm innebär i praktiken fördubblad
signalstyrka.

 Negativ: Det teoretiska bästa värdet uppgår till 0 dBm och uppnås bara
genom kabelanslutning. Ju närmare värdet ligger 0 dBm (alltså ju
mindre värdet är) desto bättre är mottagningen.

1. Markera de LockNodes du vet har dålig anslutning i mittenkolumnen
(noder i andra segment) om RSSI-värdet är bättre.
Du ser de aktuella RSSI-värden i WaveNet Manager-huvudfönstret.

2. Flytta LockNodes med dra-och-släpp till vänsterkolumnen (noder i
detta segment) för att tilldela dem till aktuell RouterNode.
9 LockNodes tilldelas till aktuell RouterNode.

INFO

Tid för tilldelning

När du tilldelar LockNodes kommunicerar WaveNet Manager med dem för
att överföra konfigurationen och kontrollera LockNode. Den här kontrollen
pågår i några sekunder.

3. Bekräfta i förekommande fall IO-konfigurationen till aktuell LockNode
genom att klicka på knappen OK  (du kan när som helst ändra IO-
konfigurationen, se I/O-konfiguration och skyddsfunktioner [} 68]).

9 LockNodes tilldelas till aktuell RouterNode.

6.5.2 Omstart av enheter

6.5.2.1 RouterNodes

Starta om Ethernet-RouterNodes via webbgränssnittet

ü Webbgränssnittet öppet (se Webbgränssnitt [} 146]).

1. Via | ADMINISTRATION | öppnar du fliken [REBOOT].
9 Omstartsmenyn visas.
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2. Klicka på knappen Reboot .
9 Enheten startas om.

9 Ethernet-RouterNode har startats om.

Starta om RouterNodes i WaveNet Manager

ü WaveNet Manager öppnat via LSM (se Bästa praxis: Från LSM-
programmet: [} 37]).

ü RouterNode ansluten till WaveNet (se Lägga till RouterNode i WaveNet
[} 53]).

1. Högerklicka på posten till den RouterNode som du vill starta om.
9 Fönstret "Administration" öppnas.
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2. I området "Maintenance" väljer du alternativet   Restart.

3. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Procedure started" öppnas tillfälligt.

9 RouterNode startas om.

9 RouterNode har startats om.

Starta om RouterNodes via strömanslutningen

RouterNodes startas om när du skiljer dem från strömförsörjningen, väntar
en halv minut och sedan ansluter dem igen.
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6.5.2.2 LockNodes

Starta om LockNodes i WaveNet Manager

ü WaveNet Manager öppnat via LSM (se Bästa praxis: Från LSM-
programmet: [} 37]).

ü LockNode ansluten till WaveNet (se Lägga till LockNodes i WaveNet
[} 58]).

1. Högerklicka på posten till den LockNode som du vill starta om.
9 Fönstret "Administration" öppnas.

2. I området "Maintenance" väljer du alternativet   Restart.

3. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Procedure started" öppnas tillfälligt.
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9 LockNode startas om.

9 LockNode har startats om.

Starta om LockNodes via strömanslutningen

LockNodes återställs och startas om när du skiljer dem från
strömförsörjningen (eller demonterar LNI ), väntar en halv minut och sedan
ansluter dem igen (eller återmonterar LNI). Efter omstart piper LockNodes
fyra gånger.

6.5.3 Programmera om eller ersätta enhet

Om du har problem med en enhet bör du försöka med följande innan du
byter ut den:

 Programmera om enhet

 Återställ enheten och programmera om den (se Återställa/ta bort
[} 164])

Programmera om enhet

Blixtsymbolen i översikten visar ett det är ett problem med enheten. Försök
att programmera om konfigurationen på samma enhet. Genomför därvid
ersättningsprocessen enligt beskrivning (se RouterNodes [} 160] och
LockNodes [} 162]) med samma IP-adressen resp. chip-ID för den enhet
som du vill programmera om. Du överför konfigurationen för den enhet
som ska ersättas till den enhet som har nämnda chip-ID. Om det är
samma chip-ID programmeras konfigurationen om på enheten.

Ersätta enhet

Du kan ersätta enheter i WaveNet om en enhet till exempel av följande
orsaker inte ska användas mer:

 Utbyte

 Vandalisering

 Stöld

 Defekter
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ü Ersättnings-RouterNode resp. ersättnings-LockNode finns redan på
platsen för användning.

ü Ersättnings-RouterNode redan lösbar via giltig IP-adress/värdnamn (se
Fastställa och ställa in IP-adress [} 48])

1. Använd ersättningsenhetens IP-adress/chip-ID vid
omprogrammeringen i stället för samma IP-adress/chip-ID.

2. Gå tillväga som vid omprogrammeringen av en WaveNet-konfiguration
på en enhet (seRouterNodes [} 160] och LockNodes [} 162]).

9 Enhet ersatt.

6.5.3.1 RouterNodes

ü WaveNet Manager öppnat via LSM (se Bästa praxis: Från LSM-
programmet: [} 37]).

1. Högerklicka på posten till den RouterNode som du vill ersätta.
9 Fönstret "Administration" öppnas.

2. I området "Configuration" väljer du alternativet   Replace with ....
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3. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Administration" stängs.
9 Fönstret "Add: IP or USB Router" öppnas.

4. Välj alternativet   IP address resp.   Name.

5. Kontrollera IP-adressen och namnet (och korrigera vid behov).

6. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Add: IP or USB Router" stängs.
9 Om du använder IO-funktionerna i den RouterNode som ska

ersättas: Fönstret "I/O configuration" öppnas.

INFO

Kontrollera I/O-Konfiguration

Kontrollera I/O-Konfigurationen. Du kan även ställa in I/O-konfigurationen
senare, se I/O-konfiguration och skyddsfunktioner [} 68]).

7. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "I/O configuration" stängs.
9 Fönstret "WaveNetManager" öppnas.

8. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "WaveNetManager" stängs.

9 RouterNode är ersatt.
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6.5.3.2 LockNodes

ü WaveNet Manager öppnat via LSM (se Bästa praxis: Från LSM-
programmet: [} 37]).

1. Högerklicka på posten till den LockNodes du vill ersätta.
9 Fönstret "Administration" öppnas.

2. I området "Configuration" väljer du alternativet   Replace with Chip ID.

3. Ange chip-ID till den nya LockNode-enheten (du hittar det på LockNo-
de-förpackningen eller på LockNode-enheten.

4. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Administration" stängs.
9 Fönstret "I/O configuration" öppnas.
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INFO

Kontrollera I/O-Konfiguration

Kontrollera I/O-Konfigurationen. Du kan även ställa in I/O-konfigurationen
senare, se I/O-konfiguration och skyddsfunktioner [} 68]).

5. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "I/O configuration" stängs.
9 Fönstret "Procedure started" öppnas.

6. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Procedure started" stängs.

9 LockNode är ersatt.

Använd inte ersatta LockNodes inom WaveNet-räckvidden.

6.5.4 Radera netcfg.xml

Radera filen netcfg.xml innan du startar WaveNet Manager om du har
problem med felaktiga poster eller med WaveNet. I synnerhet om du
arbetar med flera WaveNet-nätverk kan netcfg.xml innehålla felaktiga
poster.

ü WaveNet Manager inte öppet.

1. Öppna WaveNet Manager-katalogen.
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2. Radera filen netcfg.xml.

9 Nu kan du starta WaveNet Manager (se Bästa praxis: Från LSM-
programmet: [} 37]).

6.5.5 Återställa/ta bort

Återställda enheter tas bort från WaveNet-topologin och visas inte längre i
översikten.

Återställning av hela WaveNet består av fyra delar.

1. Återställa LockNodes (se LockNodes [} 164])

2. Återställa RouterNodes (se RouterNodes [} 166])

3. Redigera kommunikationsnod (se WaveNet [} 169])

4. Ta bort tomma segment från LSM om de inte sker genom import av den
tomma topologin (se WaveNet [} 169])

Generellt bör du återställa enheterna i WaveNet Manager och sedan
importera topologin. Då kan WaveNet Manager skicka information till LSM
om vilka enheter som faktiskt finns i WaveNet och alla data hålls
synkroniserade.

Du kan även återställa LockNodes och RouterNodes oberoende av övriga
delar.

INFO

LockNodes går inte att nå efter återställning

Om du återställer en RouterNode kan du inte längre nå dess LockNodes.

 Återställ först LockNodes som är anslutna till aktuell RouterNode (se
LockNodes [} 149]).

Om det inte längre går att nå dessa LockNodes kan du även återställa dem
genom en hårdvaruåterställning (frånskilja och återupprätta
strömförsörjning, se LockNodes [} 158]).

6.5.5.1 LockNodes

Bästa praxis: Återställning med WaveNet Manager

ü WaveNet Manager öppnat via LSM (se Bästa praxis: Från LSM-
programmet: [} 37]).

ü LockNode ansluten till WaveNet (se Lägga till LockNodes i WaveNet
[} 58]).

1. Högerklicka på posten till den LockNode du vill återställa.
9 Fönstret "Administration" öppnas.
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2. I området "Configuration" väljer du alternativet   Reset/delete.

3. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Procedure started" öppnas.

4. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Procedure started" stängs.

5. Klicka på knappen Save .

9 LockNode är återställd och borttagen från WaveNet-topologin.
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Hårdvaruåterställning externa LockNodes

Du kan återställa WaveNet-Manager-kompatibla LockNodes
(identifierbara med WNM i artikelnumret):

1. Skilj LockNode från strömförsörjningen resp. ta ur batterierna.

2. Vänta ca 20 sekunder.

3. Tryck på Init-knappen och håll den nedtryckt.

4. Anslut strömförsörjningen eller sätt i batterierna igen.
9 Lysdioden lyser konstant rött.

5. Släpp upp Init-knappen medan lysdioden lyser konstant rött.

9 All WaveNet-information i LockNode raderas.

Du kan ansluta LockNode till WaveNet på nytt (se WaveNet-handboken).

SmartIntego-varianten (SI.N.IO) kan bara återställas i SmartIntego
Manager.

Hårdvaruåterställning av interna LockNodes

Interna LockNodes återställs helt om du installerar en LockNode i ett lås
som tillhör ett annat låssystem.

1. Demontera LockNode-enheten (se handbok/snabbguide till LockNode
eller lås).

2. Montera LockNode-enheten i ett programmerat lås som hör till ett
annat låssystem.
9 Låset piper/blinkar fyra gånger.

9 LockNode är återställd.

Du kan sedan demontera LockNode-enheten från det andra låssystemets
lås. Därmed kan LockNode-enheten åter användas i ditt WaveNet.

6.5.5.2 RouterNodes

INFO

LockNodes går inte att nå efter återställning

Om du återställer en RouterNode kan du inte längre nå dess LockNodes.

 Återställ först LockNodes som är anslutna till aktuell RouterNode (se
LockNodes [} 149]).

Återställda RouterNodes har standardkonfiguration:
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Nätverks-ID

DDDD

Detta ID ändras alltid vid
idrifttagning. Ställ därför inte in
detta ID i WaveNet Manager eller
LSM.

Radiokanal Kanal 0 (868,099915 MHz)

Bästa praxis: Återställa RouterNodes i WaveNet Manager

INFO

Återställning spärrad

LockNodes som är tilldelade till aktuell RouterNode går inte längre att nå
efter RouterNode-återställningen. Därför är alternativet   Reset/delete
spärrat om LockNodes fortfarande är tilldelade till aktuell RouterNode.

 Återställ först alla LockNodes som är tilldelade aktuell RouterNode (se
LockNodes [} 164]) och ta bort dem.

ü WaveNet Manager öppnat via LSM (se Bästa praxis: Från LSM-
programmet: [} 37]).

ü RouterNode ansluten till WaveNet (se Lägga till RouterNode i WaveNet
[} 53]).

1. Högerklicka på posten till den RouterNode du vill återställa.
9 Fönstret "Administration" öppnas.
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2. I området "Configuration" väljer du alternativet   Reset/delete.

3. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Procedure started" öppnas.

4. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Procedure started" stängs.
9 Fönstret "WaveNetManager" öppnas.
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5. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "WaveNetManager" stängs.

6. Klicka på knappen Save .

9 RouterNode är återställd och borttagen från WaveNet-topologin.

Återställa Ethernet-RouterNodes via webbgränssnittet

ü Webbgränssnittet öppet (se Webbgränssnitt [} 146]).

1. Via | ADMINISTRATION | öppnar du fliken [FACTORY].
9 Återställningsmenyn visas.

2. Klicka på knappen Reset .
9 Återställning genomförs.

9 Ethernet-RouterNode har återställts till fabriksinställningar.

Hårdvaruåterställning av RouterNodes

Alla RouterNodes har stöd för en hårdvaruåterställning. Du kan återställa
dessa RouterNodes med återställningsknappen på kretskortet. Mer
information finns i handboken och snabbguiden till respektive RouterNode.

6.5.5.3 WaveNet

Import av WaveNet-topologin tar även bort återställda LockNodes från
LSM.

Segmenten med RouterNodes och CentralNodes/RouterNodes med
Ethernet-anslutning blir kvar. De måste tas bort i efterhand:

1. Ta bort RouterNodes från kommunikationsnoder och lokala
anslutningar
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2. Ta bort segment

Redigera kommunikationsnod

Gå tillväga på samma sätt för lokala anslutningar (om inte någon
CommNode-server används).

ü RouterNodes och LockNodes återställda i WaveNet Manager (se Bästa
praxis: Återställning med WaveNet Manager [} 164] och Bästa praxis:
Återställa RouterNodes i WaveNet Manager [} 167]).

ü WaveNet-topologi importerad.

ü LSM öppen.

1. Via | Nätverk | väljer du posten Kommunikationsnod .

9 Kommunikationsnodöversikten öppnas

2. Välj i förekommande fall med knapparna , ,  och  den
kommunikationsnod som används för WaveNet.
9 I översikten visas de RouterNodes-poster som inte har tagits bort.
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3. Markera RouterNodes.

4. Klicka på knappen Ta bort .
9 RouterNodes tas bort från listan.

5. Klicka på knappen Spara .
9 Fönstret "LockSysMgr" öppnas.

6. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "LockSysMgr" stängs.

7. Klicka på knappen Konfig-filer .

8. Klicka på knappen OK .
9 Fråga om nodspecifik lagringsplats öppnas.

9. Klicka på knappen No .
9 Fråga om nodspecifik lagringsplats stängs.
9 Bekräftelsemeddelande öppnas.

10. Klicka på knappen OK .
9 Bekräftelsemeddelande stängs.

11. Klicka på knappen Överför .
9 Data överförs till kommunikationsnoden.
9 Bekräftelsemeddelande öppnas.
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12. Klicka på knappen OK .
9 Bekräftelsemeddelande stängs.

Ta bort segment

ü RouterNodes och LockNodes återställda i WaveNet Manager (se Bästa
praxis: Återställning med WaveNet Manager [} 164] och Bästa praxis:
Återställa RouterNodes i WaveNet Manager [} 167]).

ü WaveNet-topologi importerad.

ü Ta bort RouterNodes från kommunikationsnoder och från lokala
anslutningar.

ü LSM öppen.

1. Via | Nätverk | väljer du posten Hantera WaveNet .

9 Fönstret "Hantera WaveNet" öppnas.

WaveNet (Handbok)
6. WaveNet-Manager

172 / 214



2. I listrutan  ▼ Nätverkssegment väljer du ditt nätverkssegment.
Du identifierar segmentet genom att tabellen inte längre innehåller
några poster.

3. I området "Segmenthantering" klickar du på knappen Radera .
9 Fönstret "LockSysMgr" öppnas.
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4. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "LockSysMgr" stängs.

5. Klicka på knappen Spara .
9 Segmentet är borttaget.

6.6 Underhåll

 Information om underhåll av en RingCast se RingCast-funktionstest
[} 141].

 Information om batteristatus och batteribyte se Batterihantering
[} 188].

6.6.1 Översikt

På startsidan i WaveNet Manager visas WaveNet-topologin.

Översikten ger följande information:

RouterNode

 Typ av RouterNode (t.ex. RN_ER_IO)

 Ingångsadress (t.ex. 0x0006)

 Chip-ID (t.ex. 89003644)

 Värdnamn (om du inte använder något värdnamn visas IP-adressen i
stället).

 RSSI-värde (om endast trådlöst gränssnitt. Används inte i exemplet.)

LockNode

 Typ av LockNode (t.ex. LN_I)

 Adress (t.ex. 0x0027)

 Chip-ID (t.ex. 00017023)

 Namn på anslutet lås
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 RSSI-värde (t.ex. -33 dBm)

Du kan bestämma segmenten med den visade adressen (se Adressering
[} 41]).

Antal enhetstyper

WaveNet Manager erbjuder möjlighet att visa de olika enhetstypernas
antal.

ü WaveNet Manager öppnat via LSM (se Bästa praxis: Från LSM-
programmet: [} 37]).

1. Högerklicka på posten WaveNet_XX_X.
9 Fönstret "Administration" öppnas.

2. Välj alternativet   WaveNet statistics.

3. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Administration" stängs.

9 Fönstret "WaveNet statistics" öppnas. Du ser en uppräkning av
enhetstyperna tillsammans med antalet.
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Lagringsstatus

Du ser även enheternas lagringsstatus i översikten.

Fet
Post ändrad i WaveNet men ännu
inte sparad. Klicka på knappen
Save

Normal Post i WaveNet sparad

Konfigurationsstatus

Om det föreligger problem med konfigurationen av RouterNodes eller
LockNodes föregås posten av en svart blixt. Upprepa konfigurationen
genom att programmera om enheten (se Programmera om eller ersätta
enhet [} 159]).

6.6.2 Kontrollera signalkvalitet

OBS

Rekommenderad signalstyrka

Signalstyrkan i WaveNet bör uppgå till minst -85 dBm. Om signalstyrkan
inte är tillräcklig kan anslutningen mellan enheterna bli långsam eller
brytas.

 Om signalstyrkan är sämre än -85 dBm måste signalkvaliteten
förbättras (se Förbättra signalkvaliteten [} 149]).

Enhet för signalstyrkan

WaveNet-Manager anger signalstyrkan i dBm som RSSI-värde (Received
Signal Strength). Detta värde är:

 Logaritmiskt: En förbättring med 10 dBm innebär i praktiken fördubblad
signalstyrka.

 Negativ: Det teoretiska bästa värdet uppgår till 0 dBm och uppnås bara
genom kabelanslutning. Ju närmare värdet ligger 0 dBm (alltså ju
mindre värdet är) desto bättre är mottagningen.

Enskild RouterNode

ü WaveNet Manager öppnat via LSM (se Bästa praxis: Från LSM-
programmet: [} 37]).

ü RouterNodes och LockNodes anslutna till WaveNet (se Söka och lägga
till enheter [} 48]).

1. Högerklicka på posten till den RouterNode vars LockNode-signalkvalitet
du vill kontrollera.
9 Fönstret "Administration" öppnas.
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2. Välj alternativet   QA check.

3. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Administration" stängs.
9 Fönstret "Procedure started" öppnas tillfälligt.

9 RSSI-värdena i översikten har uppdaterats för motsvarande
RouterNode.
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Flera RouterNodes

ü WaveNet Manager öppet.

ü RouterNodes och LockNodes anslutna till WaveNet.

1. Högerklicka på posten WaveNet_XX_X.
9 Fönstret "Administration" öppnas.

2. Välj alternativet   QA check.

3. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Administration" stängs.
9 Fönstret "Select CN/RN" öppnas. I WaveNet visas en lista över

RouterNodes.

4. Markera antingen alla önskade RouterNodes eller markera kryssrutan  
all.
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5. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Select CN/RN" stängs.
9 Fönstret "Procedure started" öppnas tillfälligt.

9 RSSI-värdena i översikten har uppdaterats för motsvarande
RouterNodes.

6.6.3 Testa nåbarhet (WaveNet)

I WaveNet-Manager kan du kontrollera om WaveNet-Manager når
RouterNodes och LockNodes.

6.6.3.1 RouterNodes

ü WaveNet Manager öppnat via LSM (se Bästa praxis: Från LSM-
programmet: [} 37]).

ü RouterNode ansluten till WaveNet (se Lägga till RouterNode i WaveNet
[} 53]).

1. Högerklicka på posten till den RouterNode vars nåbarhet du vill testa.
9 Fönstret "Administration" öppnas.
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2. I området "Maintenance" väljer du alternativet   Ping.

3. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Administration" stängs.
9 Fönstret "Procedure started" öppnas.

4. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Procedure started" stängs.

9 WaveNet-Manager når RouterNode.
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6.6.3.2 LockNodes

ü WaveNet Manager öppnat via LSM (se Bästa praxis: Från LSM-
programmet: [} 37]).

ü LockNode ansluten till WaveNet (se Lägga till LockNodes i WaveNet
[} 58]).

1. Högerklicka på posten till den LockNode vars nåbarhet du vill testa.
9 Fönstret "Administration" öppnas.

2. I området "Maintenance" väljer du alternativet   Ping.

3. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Administration" stängs.
9 Fönstret "Procedure started" öppnas.
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4. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Procedure started" stängs.

9 WaveNet-Manager når LockNode.

6.6.4 Testa nåbarhet (LSM)

Med LSM kan du testa om nätverksnoderna i ett WaveNet-lås fungerar
som de ska och att LSM kan nå dem.

ü LSM öppnad.

ü WaveNet konfigurerat.

ü WaveNet-topologi importerad (se LSM-import [} 64]).

1. Öppna tilldelningen via | Nätverk | – Specialfunktioner  – WaveNet-
nod .

9 Fönstret "Samlingsuppdrag för WaveNet-noder" öppnas.

WaveNet (Handbok)
6. WaveNet-Manager

182 / 214



2. Markera de LockNodes som du vill testa.

3. Klicka på knappen testen .
9 Fönstret "Samlingsuppdrag för WaveNet-noder" stängs.
9 LSM testar nåbarhet till LockNodes.

9 LSM visar testresultaten.

Om en LockNode inte går att nå kan problemet vara antingen LockNode-
eller RouterNode-relaterat.

Enskild LockNode i ett segment går
inte att nå

Problemet är troligen LockNode

Ingen LockNode i ett segment går
inte att nå

Problemet är troligen RouterNode

6.6.5 Funktionstest av enheter

Kontrollera en gång i månaden att WaveNet-enheterna fungerar. Beakta
även dokumentationen till enheterna.
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VARNING

Förändring av nödfallsfunktioners förlopp på grund av felfunktioner

SimonsVoss och ”Made in Germany” står för högsta säkerhet och
tillförlitlighet. I enstaka fall kan felfunktioner i din utrustning dock inte helt
uteslutas. Därmed kan eventuellt säkerheten för personer och sakvärden
som är extra säkrade genom skyddsfunktionerna i RingCast vara i fara.

1. Testa enheterna minst en gång i månaden (se Funktionstest av enheter
[} 183]. Även andra intervall kan vara nödvändiga enligt andra
föreskrifter för systemet som helhet).

2. Testa skyddsfunktionerna minst en gång i månaden (se RingCast-
funktionstest [} 141]).

Lås och identifikationsmedier

1. Manövrera låset.
9 Låset är friroterande.

2. Använd ett behörigt identifikationsmedium.
9 Låset signalerar behörigt tillträde (eller batterivarning, byt i så fall

batterier).
9 Låset öppnas vid god batteristatus.

3. Vänta tills låset kopplas ur.
9 Låset signalerar urkoppling (eller ingenting om batteriet är svagt.

4. Använd ett obehörigt identifikationsmedium.
9 Låset signalerar att behörighet saknas (eller batterivarning, byt i så

fall batterier).

5. Kontrollera batteristatus (se Batterihantering [} 188]).

WaveNet-enheter

1. Kontrollera signalkvalitet (se Kontrollera signalkvalitet [} 176]).

2. Kontrollera nåbarhet (se Testa nåbarhet (LSM) [} 182] och Testa
nåbarhet (WaveNet) [} 179]).

3. Kontrollera batteristatus (se Batterihantering [} 188]).

6.6.6 I/O-status och LockNode-reaktionsförmåga

Du kan kontrollera följande:

 Signal på respektive ingång

 Resultat från senaste broadcasts för varje enhet

 Utgångarnas status

 Aktiv analog spänning

Du kan dessutom aktivera utgångarna manuellt.
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INFO

Manuell aktivering spärrad

Du kan aktivera utgången oberoende av identifikationsmedier eller
avslutade reaktioner (se I/O-konfiguration och skyddsfunktioner [} 68]).
Utgångar som styrs genom I/O-konfigurationen kan inte aktiveras
manuellt.

ü WaveNet Manager öppnat via LSM (se Bästa praxis: Från LSM-
programmet: [} 37]).

ü RouterNode strömförsörjs.

ü RouterNode ansluten till WaveNet (se Lägga till RouterNode i WaveNet
[} 53]).

1. Högerklicka på posten till den RouterNode vars I/O-status du vill hämta.
9 Fönstret "Administration" öppnas.
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2. I området "Maintenance" väljer du alternativet   Set output and I/O
status.
9 Fönstret "Administration" stängs.

9 Fönstret "I/O status" öppnas.

Ingångarnas status

I området "Status of inputs" ser du status för ingångarna (RN och RN2):

Ingångarnas status Betydelse

Från
Det finns ingen signal i ingången.
Den aktiva spänningen är lägre än
jämförelsespänningen.

Till
Det finns en signal i ingången. Den
aktiva spänningen är högre än
jämförelsespänningen.

Jämförelsespänning (RN och RN2)

<0,9 VDC LOW (ingen signal)
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Jämförelsespänning (RN och RN2)

>2,1 VDC HIGH (signal)

Status/reaktionsförmåga för LockNodes

I området "Status of inputs" visas dessutom hur LockNodes reagerade på
senaste broadcast.

Fel Inget svar Lyckades

Bearbetning av kommandot i
låsets LockNode felaktig.

Här finns det två möjligheter:

 Lås med LockNode har inte
tagit emot kommandot och
har därför inte svarat.

 Lås med LockNode har
tagit emot kommandot
men RouterNode har inte
tagit emot svaret.

Lås med LockNode har tagit
emot kommandot men
RouterNode har tagit emot
svaret.

Utgångarnas status

I området "Status and settings of outputs" ser du utgångarnas status och
kan aktivera utgångarna manuellt.

Ingångarnas status Betydelse

 Output Utgång är aktiverad.

 Output Utgång är inte aktiverad.

1. Markera kryssrutan   Output till den utgång som du vill aktivera eller
avmarkera kryssrutan   Output om du vill avaktivera den.

2. Klicka på knappen Set .
9 Fönstret "I/O status" stängs.
9 Fönstret "WaveNetManager" öppnas.

9 Utgång aktiverad.
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7 Batterihantering

7.1 LockNodes

Du kan identifiera kommunikationsproblem (misslyckade
anslutningsförsök) genom ett rött W i LSM (se Övervakning av enheter i
nätverket [} 28]). Om kommunikationsproblemet kvarstår även efter
upprepade anslutningsförsök kan det bero på en mängd orsaker:

 Radioskugga på grund av öppnad dörr

 Routningsproblem mellan CommNode-server och RouterNode

 Kommunikationsproblem mellan CommNode-server och RouterNode,
t.ex. på grund av blockerad port 2101

 Nätverket fungerar (delvis) inte, t.ex. på grund av defekta switchar

 Tillfälligt uppehåll i IP-tilldelning, t.ex. på grund av underhållsarbeten i
nätverket

 Låg batterinivå

Du kan enkelt själv testa batteristatus.

Signalering

Signalering av batteristatus beror på den LockNode som används (se
Signalering av drifttillstånd [} 196]).

Varningsövervakare (LSM)

Det finns en varningsövervakare i LSM| Rapporter |, Post Varnungsmonitor .
Där kan du se batterivarningar för alla lås som används i låssystemet. För
meningsfull användning av den här funktionen behöver du en uppgift som
regelbundet testar batteristatus hos anslutna LockNodes.
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Skapa uppgift i
LSM

1. Via | Nätverk | väljer du posten Uppgiftshanterare .
9 Fönstret "Uppgiftshanterare" öppnas.

2. Klicka på knappen Nytt .
9 Fönstret "Uppgift" öppnas.
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3. Ge uppgiften ett namn, t.ex. Testa batteristatus.

4. Ange eventuellt en beskrivning.

5. I listrutan  ▼ Typ väljer du posten "Testa &Lock-Node".

6. Fastställ ett återkommande intervall (t.ex. varje vecka=168 timmar).

7. I området "Låsningar/nätverksnoder" klickar du på knappen Redigera .
9 Fönstret "Hantering" öppnas.
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8. Markera alla lås vars batteristatus du vill övervaka (i regel alla lås som
är batteridrivna och anslutna).

9. Klicka på knappen ← Lägg till .
9 De markerade låsen finns nu i den vänstra kolumnen.

10. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Hantering" stängs.

11. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Uppgift" stängs.

12. I området "Uppgiftstjänst" i listrutan  ▼ Uppgifts- och händelsestjänst körs
på följande CommNode-server väljer du den CommNode som du vill
använda för test av LockNodes.

13. Klicka på knappen Spara .

14. Klicka på knappen Avsluta .
9 Påminnelsefönstret öppnas.

15. Klicka på knappen OK .
9 Påminnelsefönstret stängs.
9 Fönstret "Uppgiftshanterare" stängs

9 Uppgift skapad i LSM.

Överföra till
kommunikationsno
d

1. Via | Nätverk | väljer du posten Kommunikationsnod .

2. Säkerställ att den kommunikationsnod du för närvarande använder är
vald.
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3. Klicka på knappen Konfig-filer .
9 Windows mappsökning öppnas.

4. Säkerställ att CommNode-katalogen (CommNodeSvr_X_X) är vald.

5. Klicka på knappen OK .
9 Windows mappsökning stängs.
9 Fönstret "LockSysMgr" öppnas.

6. Klicka på knappen No .
9 Fönstret "LockSysMgr" stängs.
9 Fönstret "LockSysMgr" öppnas.

7. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "LockSysMgr" stängs.

8. Klicka på knappen Överför .
9 Data överförs till kommunikationsnoden.

9. Fönstret "Programmering" öppnas.

10. Klicka på knappen OK .

11. Fönstret "Programmering" stängs.

9 Uppgiften är överförd till kommunikationsnoden.

Visa
batterivarningar

Du måste dock själv lägga till alla lås som ska övervakas. Du kan
kontrollera och ställa in visning av batterivarningar:

ü LSM öppen.

1. Via | Rapporter | väljer du posten Hantera varningar .
9 Fönstret "Hantera varningar" öppnas.

2. Markera batterivarningsposten.
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3. Klicka på knappen Redigera .
9 Fönstret "Varning egenskaper" öppnas.

4. Kontrollera att kryssrutan   Aktiverat är aktiverad.

5. Klicka på knappen Förvalta .
9 Fönstret "Hantering" öppnas.
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6. Klicka på knappen ← Lägg till alla .
9 Alla lås läggs till.

7. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Hantering" stängs.

8. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Varning egenskaper" stängs.

7.1.1 Batteribyte hos integrerade LockNodes

LockNodes som är integrerade i lås (LockNode Inside) förses med ström
från låset. Om låset är batteridrivet sjunker batterispänning med tiden. När
batterispänningen underskrider ett fastställt värde skickas en
batterivarning. Om värdet sjunker ytterligare avaktiveras berörd LockNode
för att skydda den kvarvarande kapaciteten och kommunikation med låset
via WaveNet är inte längre möjlig.

Byt batterierna i låset när en batterivarning uppträder. Information om
detta finns i snabbguiden och handboken till respektive lås.

7.1.2 Batteribyte hos externa LockNodes

1. Demontera externa LockNodes från monteringsplatsen (genom att
exempelvis öppna det infällda uttaget).

2. Avlägsna det bakre locket.

3. Avlägsna de gamla batterierna.
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4. Sätt i nya batterier.
9 Lysdioden blinkar kort två gånger (Power-On-Reset).

9 LockNode är redo för drift.

INFO

Batterier i WN.LN.R

WN.LN.R innehåller en kondensator för buffring av driftspänningen. När
batterierna avlägsnas upprätthåller kondensatorn driftspänningen i några
sekunder. Under den här tiden utlöses inge Power-On-Reset och ny
batteristatus identifieras inte. Om du sätter i ett batteri med omvända
poler tömmer du kondensatorn och utlöser Power-On-Reset.

1. Sätt i ett av de nya batterierna i WN.LN.R med omvänd pol.

2. Vänta i fem sekunder.
9 Kondensatorn töms.

3. Avlägsna batteriet igen.

4. Sätt i alla batterier korrekt.
9 Power-On-Reset utlöses.

9 Ny batteristatus identifieras.

7.2 Lås

LockNodes som är integrerade i lås får ström från låsens batterier.
Säkerställ därför att batterierna i låsen inte är urladdade. Du kan visa
låsens batteristatus i LSM. Om ett kommunikationsproblem (rött W i LSM,
se även Övervakning av enheter i nätverket [} 28]) är återkommande det
ha olika orsaker, bland annat:

 Radioskugga på grund av öppnad dörr

 Routningsproblem mellan CommNode-server och RouterNode

 Kommunikationsproblem mellan CommNode-server och RouterNode,
t.ex. på grund av blockerad port 2101

 Nätverket fungerar (delvis) inte, t.ex. på grund av defekta switchar

 Tillfälligt uppehåll i IP-tilldelning, t.ex. på grund av underhållsarbeten i
nätverket

 Låg batterinivå

Du kan enkelt själv testa batteristatus.

Mer information om batteribyte i låset finns i snabbguiden och handboken
till låset.
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8 Signalering av drifttillstånd

RouterNodes

Enhet Signalering Betydelse Reaktion

WNM.RN2.ER.IO

Blinkar, ~1,5 Hz (grön
lysdiod på locket)

WaveNet-
konfiguration finns,
RouterNode redo för
drift.

Blinkar, ~0,3 Hz (grön
lysdiod på locket)

Ingen WaveNet-
konfiguration finns.

1. Lägg till
RouterNode i
WaveNet (se
Lägga till
RouterNode i
WaveNet [} 53]).

Blinkar, kort (röd
lysdiod på locket)

Power-On-Reset.

Fladdrar (grön lysdiod
på locket)

Dataöverföring.

Fast sken (röd lysdiod
på locket)

Fel på mjuk- eller
hårdvara

1. Genomför en
Power-On-Reset
(se RouterNodes
[} 155]).

2. Byt ut enheten (se
Programmera om
eller ersätta enhet
[} 159]).

WNM.RN.R.IO

WNM.RN.CC.IO

WNM.RN.CR.IO

WNM.RN.EC.IO

Blinkar, ~1,5 Hz (grön
lysdiod)

Redo för mottagning.

Blinkar (grön lysdiod) Dataöverföring.

Fast sken (röd lysdiod)

 Mjukvaruproblem

 Problem med
spänningsförsörjnin
g

 Hårdvaruproblem

1. Genomför en
Power-On-Reset
(se LockNodes
[} 158]).

2. Kontrollera
spänningsförsörjnin
gen.

3. Byt ut enheten (se
Programmera om
eller ersätta enhet
[} 159]).

WaveNet (Handbok)
8. Signalering av drifttillstånd

196 / 214



LockNodes

Enhet Signalering Betydelse Reaktion

WNM.LN.I

WNM.LN.I.MP

4x pip (efter kontakt)
LockNode och lås
anslutna.

Ingen signal (efter
kontakt)

LockNode och lås inte
anslutna.

1. Kontrollera
batterierna (se
låscylinderns
bipacksedel).

2. Återställ LockNode
(se LockNodes
[} 164]).

WNM.LN.I.S2

4x pip (efter kontakt)
LockNode och lås
anslutna.

Ingen signal (efter
kontakt)

LockNode och lås inte
anslutna.

1. Kontrollera
batterierna (se
handbok
SmartHandle AX).

2. Återställ LockNode
(se LockNodes
[} 164]).

WNM.LN.I.SH

4x pip (efter kontakt)
LockNode och lås
anslutna.

Ingen signal (efter
kontakt)

LockNode och lås inte
anslutna.

1. Kontrollera
batterierna (se
handbok
SmartHandle).

2. Återställ LockNode
(se LockNodes
[} 164]).

WNM.LN.I.SREL2.G2

WNM.LN.I.SREL.G2

4x blinkningar (efter
kontakt)

LockNode och
smartrelä anslutna.

Ingen signal (efter
kontakt)

LockNode och
smartrelä inte
anslutna.

1. Kontrollera
smartreläets
strömförsörjning.
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Enhet Signalering Betydelse Reaktion

CompactReader-
LockNode (kan inte
eftermonteras)

3x blinkningar följt av
4x blinkningar (efter
batteribyte)

Power-On-Reset
CompactReader,
LockNode och
CompactReader
anslutna.

3x blinkningar (efter
batteribyte)

Power-On-Reset
CompactReader,
LockNode och
CompactReader inte
anslutna.

LockNode och
CompactReader är
fast anslutna.

1. Återställ
CompactReader.

2. Byt ut enheten (se
Programmera om
eller ersätta enhet
[} 159]).

4x blinkningar (efter
konfigurering)

LockNode
konfigurerad i
CompactReader.

Ingen signal (efter
konfigurering)

LockNode inte
konfigurerad i
CompactReader.

1. Kontrollera
batterierna (se
snabbguide
CompactReader).

2. Återställ
CompactReader.

3. Byt ut enheten (se
Programmera om
eller ersätta enhet
[} 159]).
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Enhet Signalering Betydelse Reaktion

WNM.LN.R

Flimrar (signallysdiod)
Ingen WaveNet-
konfiguration finns.

1. Lägg till
RouterNode i
WaveNet (se
Lägga till
RouterNode i
WaveNet [} 53]).

1x (signallysdiod)

Dålig sändnings-/
mottagningseffekt
mellan LockNode och
WN.XN.XR (kontrollera
genom att trycka på
knappen som är
markerad med Init).

Förbättra
signalkvalitet (se
Förbättra
signalkvaliteten
[} 149]).

2x (signallysdiod)

Tillräcklig sändnings-/
mottagningseffekt
mellan LockNode och
WN.XN.XR (kontrollera
genom att trycka på
knappen som är
markerad med Init).

3x (signallysdiod)

Optimal sändnings-/
mottagningseffekt
mellan LockNode och
WN.XN.XR (kontrollera
genom att trycka på
knappen som är
markerad med Init).

WNM.LN.C

2x kort (röd lysdiod) Power-On-Reset.

Flimrar (rött och grönt
växelvis)

Dataöverföring till/från
LockNode.
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Utgångna produkter

Enhet Signalering Betydelse Reaktion

WN.RN.XX

2x kort (röd lysdiod) Power-On-Reset.

1x (signallysdiod)

Dålig sändnings-/
mottagningseffekt
mellan två WN.RN.R
(kontroll genom att
trycka på knappen på
panelen).

Förbättra
signalkvalitet (se
Förbättra
signalkvaliteten
[} 149]).

2x (signallysdiod)

Tillräcklig sändnings-/
mottagningseffekt
mellan två WN.RN.R
(kontroll genom att
trycka på knappen på
panelen).

3x (signallysdiod)

Optimal sändnings-/
mottagningseffekt
mellan två WN.RN.R
(kontroll genom att
trycka på knappen på
panelen).

Fast sken (röd lysdiod)
Fel på mjuk- eller
hårdvara

1. Genomför en
Power-On-Reset
(se RouterNodes
[} 155]).

2. Byt ut enheten (se
Programmera om
eller ersätta enhet
[} 159]).

WN.LN.C

2x kort (röd lysdiod) Power-On-Reset.

Fast sken (röd lysdiod)
Fel på mjuk- eller
hårdvara

1. Genomför en
Power-On-Reset
(se RouterNodes
[} 155]).

2. Byt ut enheten (se
Programmera om
eller ersätta enhet
[} 159]).
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Enhet Signalering Betydelse Reaktion

WN.RN.R

Långsamt blinkande
(grön lysdiod)

Redo för mottagning.

Snabbt blinkande
(grön lysdiod)

Dataöverföring till/från
LockNode.

Fast sken (röd lysdiod)
Fel på mjuk- eller
hårdvara

1. Genomför en
Power-On-Reset
(se RouterNodes
[} 155]).

2. Byt ut enheten (se
Programmera om
eller ersätta enhet
[} 159]).

WN.RN.XC (master)

WN.RN.CN.XC
(master)

Fladdrande (röd
lysdiod) och grön
lysdiod av

Ingen slave hittades i
segmentet

1. Kontrollera
kabelanslutningen
till slave.

2. Kontrollera slave-
funktionsförmågan.

Fast sken (röd lysdiod)
Fel på mjuk- eller
hårdvara

1. Genomför en
Power-On-Reset
(se RouterNodes
[} 155]).

2. Byt ut enheten (se
Programmera om
eller ersätta enhet
[} 159]).

WN.RN.CX (slave)

WN.LN.C (slave)

Fladdrande (röd
lysdiod) och grön
lysdiod av

Ingen master hittades i
segmentet

1. Kontrollera
kabelanslutningen
till master.

2. Kontrollera master-
funktionsförmågan.

Fast sken (röd lysdiod)
Fel på mjuk- eller
hårdvara

1. Genomför en
Power-On-Reset
(se RouterNodes
[} 155]).

2. Byt ut enheten (se
Programmera om
eller ersätta enhet
[} 159]).
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Enhet Signalering Betydelse Reaktion

WN.LN.R

2x kort (röd lysdiod) Power-On-Reset.

1x (signallysdiod)

Dålig sändnings-/
mottagningseffekt
mellan LockNode och
WN.XN.XR (kontroll
genom att trycka på
knappen på LockNo-
de-panelen).

Förbättra
signalkvalitet (se
Förbättra
signalkvaliteten
[} 149]).

2x (signallysdiod)

Tillräcklig sändnings-/
mottagningseffekt
mellan LockNode och
WN.XN.XR (kontroll
genom att trycka på
knappen på LockNo-
de-panelen).

3x (signallysdiod)

Optimal sändnings-/
mottagningseffekt
mellan LockNode och
WN.XN.XR (kontroll
genom att trycka på
knappen på LockNo-
de-panelen).

1x kort (röd lysdiod)
Batteri fullt (kontroll
efter Power-On-
Reset).

1x lång (röd lysdiod)
Batteri svagt (kontroll
efter Power-On-
Reset).

1. Byt ut batterierna
(se Batteribyte hos
externa LockNodes
[} 194]).

1x lång, fyra sekunder
(röd lysdiod)

Batteri mycket svagt
(kontroll efter Power-
On-Reset).

1. Byt ut batterierna
(se Batteribyte hos
externa LockNodes
[} 194]).

Fast sken (röd lysdiod)
Fel på mjuk- eller
hårdvara

1. Genomför en
Power-On-Reset
(se RouterNodes
[} 155]).

2. Byt ut enheten (se
Programmera om
eller ersätta enhet
[} 159]).
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Enhet Signalering Betydelse Reaktion

WN.RN.CC

1x lång (gul lysdiod) Power-On-Reset.

Lyser (grön lysdiod)
Upstream-
dataöverföring (slave
sänder till master)

Lyser (mörkgrön
lysdiod)

Downstream-
dataöverföring
(master sänder till
slave).

Fast sken (röd lysdiod)
Fel på mjuk- eller
hårdvara

1. Genomför en
Power-On-Reset
(se RouterNodes
[} 155]).

2. Byt ut enheten (se
Programmera om
eller ersätta enhet
[} 159]).

WN.CN.UX

1x lång (gul lysdiod)
USB korrekt
identifierad och
Power-On-Reset.

Blinkar, långsamt
(grön lysdiod)

Redo för mottagning

Blinkar, snabbt (grön
lysdiod)

Dataöverföring till/från
LockNode.

Fast sken (röd lysdiod)
Fel på mjuk- eller
hårdvara

1. Genomför en
Power-On-Reset
(se RouterNodes
[} 155]).

2. Byt ut enheten (se
Programmera om
eller ersätta enhet
[} 159]).
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Enhet Signalering Betydelse Reaktion

WN.RP.CC

Fast sken (gul lysdiod) Strömförsörjning finns.

Lyser (grön lysdiod)
Upstream-
dataöverföring.

Lyser (mörkgrön
lysdiod)

Downstream-
dataöverföring.

Fast sken (röd lysdiod)
Fel på mjuk- eller
hårdvara

1. Genomför en
Power-On-Reset
(se RouterNodes
[} 155]).

2. Byt ut enheten (se
Programmera om
eller ersätta enhet
[} 159]).

WN.RN2

Blinkar (rött och grönt
växelvis)

Återställning utförs
(firmware-beroende).

Blinkar, 1,5 s (grön)
Ingen WaveNet-
konfiguration finns.

1. Lägg till
RouterNode i
WaveNet (se
Lägga till
RouterNode i
WaveNet [} 53]).

Blinkar, 1 s

WaveNet-
konfiguration finns,
RouterNode redo för
drift.

Blinkar, 0,5 s Dataöverföring.

Fast sken (röd lysdiod)
Fel på mjuk- eller
hårdvara

1. Genomför en
Power-On-Reset
(se RouterNodes
[} 155]).

2. Byt ut enheten (se
Programmera om
eller ersätta enhet
[} 159]).

8.1 I LSM

Viss information om drifttillståndet kan du se direkt i LSM. Dit hör:

 Batteristatus (avläs lås)
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 Nätverksanslutningens status (matris)

 Låsstatus (DoorMonitoring) (matris resp. Smart.Surveil)

 Batterivarningar från låsen med LockNodes via varningsövervakare (|
 Rapporter | – Varnungsmonitor ), se LockNodes [} 188]. Meningsfull
användning förutsätter att en uppgift för test av batteristatus skapas i
uppgiftshanteraren. Denna funktion är bara tillgänglig i LSM Business/
Professional.

Med knappen  uppdaterar du vyn.

Visa nätverks- och DoorMonitoring-status

Nätverksanslutningens status visas inte som standard. Aktivera visning av
nätverksstatus på följande sätt:

ü LSM öppen.

1. Via | Vy | väljer du posten Extra spalter  och där Lås/dörrar .

9 Fönstret "Extrauppgifter: Dörr" öppnas.
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2. Markera kryssrutorna   Dörrstatus och   Nä&tverk.

3. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Extrauppgifter: Dörr" stängs.

9 I LSM-matrisen visas fler kolumner:
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9 Tekniska data

9.1 WaveNet allmänt

Antal enheter

Se även Adressering [} 41].

Nätmask Antal RouterNodes Antal LockNodes

8_8 Max. 249
Max. 249 per
RouterNode

11_5 Max. 1 790
Max. 25 per
RouterNode

12_4 Max. 3 200 Max. 9 per RouterNode

Överföringsvägar

Olika WaveNet-enheter har stöd för olika överföringsvägar (se
Artikelnummer [} 14]).

25 kHz

B-fält för kommunikation mellan:

 Transpondrar och lås

 Externa LockNodes och lås

868 MHz

SRD-fält för kommunikation mellan:

 RouterNodes och LockNodes

 RouterNodes och RouterNodes

Ethernet

Ethernet-kablage för
kommunikation mellan:

 Datorer och RouterNodes

RS-485

Busskablage för anslutning till
nätverket:

 RouterNodes

 LockNodes med kabel

Radiofrekvenser i ISM-bandet

Se även Radiokanal [} 43].
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Kanalnummer Frekvensområde
Rekommenderat
geografiskt område

1

868,299866 MHz för
(standardvariant)

Europa

920,299951 MHz
(variant för Australien)

Australien

2

868,499817 MHz
(standardvariant)

Europa

920,499,902 MHz
(variant för Australien)

Australien

11 868,100000 MHz Malaysia

12 868,050000 MHz Hongkong

Inställbar utlösare för reläutgång (RouterNode 2)

Se även I/O-konfiguration och skyddsfunktioner [} 68].

 Tillträde med behöriga identifikationsmedier

 Tillträdesförsök med obehöriga identifikationsmedier

 Tillträde med behöriga identifikationsmedier eller tillträdesförsök med
obehöriga identifikationsmedier

 Avslutade reaktioner (utom aktivering)

Utlösare för händelser

Se även I/O-konfiguration och skyddsfunktioner [} 68].

 Aktivering av ingång 1

 Aktivering av ingång 2

 Aktivering av ingång 3

Händelser i den analoga ingången skickas vidare till LSM och utvärderas
där:

 Överskridande av en analog tröskelvärdesspänning

 Underskridande av en analog tröskelvärdesspänning

 Överskridande eller underskridande av en analog tröskelvärdesspänning

Inställbara reaktioner på händelser (RouterNode 2)

Se även I/O-konfiguration och skyddsfunktioner [} 68].

 Blocklås

 Skottlarmsfunktion

 Nödaktivering
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 Fjärröppning

 Aktivering

Inställbar fördröjning mellan händelse och reaktion (RouterNode 2)

 0 s

 8 s

 16 s

 24 s

 32 s

 RingCast (se RingCast [} 94])

9.2 RouterNodes

WNM.RN2.ER.IO

Överföringsmedi
er

Gränssnitt Strömförsörjning Mått

 868 MHz

 Ethernet

 RJ45 (nätverk/PoE)

 Rundkontakt Ø 5,5 mm,
Ø stift 2,0 mm
(strömförsörjning)

 Skruvanslutningsklämm
a 2-polig, ledardiameter
0,14 mm2–1,5 mm2 (IO-
Vout för externa
tillämpningar)

 MCX-uttag (extern
antenn, tillval)

 Fjäderanslutningsklämm
a 10-polig, ledardiameter
0,14 (styv) eller 0,2
(flexibel) mm2 till
0,5 mm2 (IO-
anslutningsdon)

9 VDC till 32 VDC eller PoE
enligt IEEE 802.3af, 3 W

Samtidig strömförsörjning
via PoE och rundkontakt
möjlig: Rundkontakt >

12 VDC → Rundkontakt
används, Rundkontakt <

12 VDC → PoE används

172,1 × 85,9 ×
32,8 mm
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WNM.RN.R.IO

Överföringsmedi
er

Gränssnitt Strömförsörjning Mått

 868 MHz

 Anslutningsklämmor för
extern kontaktnätdel

 FME-uttag (antenn)

 Molex PicoBlade 10-
polig (IO-kontakt)

9 VDC till 24 VDC, min. 3 VA

Iio-versioner avviker, se kort
guide

98×64×40 mm
resp.
98×64×130 mm
med antenn

WNM.RN.CC.IO

Överföringsmedi
er

Gränssnitt Strömförsörjning Mått

 RS-485

 Anslutningsklämmor för
extern kontaktnätdel

 Anslutning för RS-485

 Molex PicoBlade 10-
polig (IO-kontakt)

9 VDC till 24 VDC, min. 3 VA

Iio-versioner avviker, se kort
guide

98 × 64 ×
40 mm

WNM.RN.CR.IO

Överföringsmedi
er

Gränssnitt Strömförsörjning Mått

 868 MHz

 RS-485

 Anslutningsklämmor för
extern kontaktnätdel

 Anslutning för RS-485

 FME-uttag (antenn)

 Molex PicoBlade 10-
polig (IO-kontakt)

9 VDC till 24 VDC, min. 3 VA

Iio-versioner avviker, se kort
guide

98×64×40 mm
resp.
98×64×130 mm
med antenn

WNM.RN.EC.IO

Överföringsmedi
er

Gränssnitt Strömförsörjning Mått

 Ethernet

 RS-485

 Anslutningsklämmor för
extern kontaktnätdel

 Anslutning för RS-485

 RJ45-uttag (Ethernet)

 Molex PicoBlade 10-
polig (IO-kontakt)

9 VDC–48 VDC, min. 3 VA eller
PoE enligt IEEE 802.3af, 3 W

Iio-versioner avviker, se kort
guide

98 × 64 ×
40 mm
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9.3 LockNodes

WNM.LN.I

Överföringsmedi
er

Gränssnitt Strömförsörjning Mått

 868 MHz Kontakter till lås Försörjning från lås
Inbyggd i
låscylindern

WNM.LN.I.S2

Överföringsmedi
er

Gränssnitt Strömförsörjning Mått

 868 MHz Kontakter till lås Försörjning från lås
Inbyggd i Smart-
Handle AX

WNM.LN.I.SH

Överföringsmedi
er

Gränssnitt Strömförsörjning Mått

 868 MHz Kontakter till lås Försörjning från lås
Inbyggd i Smart-
Handle 3062

WNM.LN.I.SREL2.G2

Överföringsmedi
er

Gränssnitt Strömförsörjning Mått

 868 MHz Kontakter till lås Försörjning från lås
Inbyggd i
smartrelä 2 (G2)

WNM.LN.I.SREL.G2

Överföringsmedi
er

Gränssnitt Strömförsörjning Mått

 868 MHz Kontakter till lås Försörjning från lås
Inbyggd i
smartrelä (G2)
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WNM.LN.R

Överföringsmedi
er

Gränssnitt Strömförsörjning Mått

 868 MHz

 25 kHz

 3 ingångar (potentialfria,
pulser i 2 Hz-takt: 1 ms,
35 µA)

 Utgång (Open Drain,
max. 25 VDC, max.
650 mA märkström (2 A
inkopplingsström –

Kontaktmotstånd 0,5 Ω)

IO-kabel med 6-polig
Molex-kontakt krävs
(WN.LN.SENSOR.CABLE
)

2x CR2/3AA (litium 3,6 V –
Tadiran SL-761)

Livslängd ca 6 år

37 × Ø53 mm

WNM.LN.C

Överföringsmedi
er

Gränssnitt Strömförsörjning Mått

 25 kHz

 Anslutning för RS-485

 Anslutningsklämmor för
extern strömförsörjning

 Utgång (Open Drain,
max. 25 VDC, max.
650 mA märkström (2 A
inkopplingsström –

Kontaktmotstånd 0,5 Ω)

IO-kabel med 6-polig
Molex-kontakt krävs
(WN.LN.SENSOR.CABLE
)

9 VDC till 24 VDC, 15 mA 37 × Ø53 mm
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10 Hjälp och ytterligare information

Infomaterial/dokument

Detaljerad information om drift och konfiguration samt andra dokument
finns på webbplats:

www.simons-voss.com/se/dokument.html

Programvara och drivrutiner

Programvara och drivrutiner finns på hemsida:

www.simons-voss.com/se/support/nerladdning-av-programvara.html

Försäkringar om överensstämmelse

Förklaringar om överensstämmelse och andra certifikat för denna produkt
finns på webbplats:

www.simons-voss.com/se/certifikat.html

Hotline

Vår hotline hjälper dig gärna (fast telefon, kostnaden beror på leverantör):

+49 (0) 89 / 99 228 333

Vill du hellre skriva ett e-postmeddelande?

support-simonsvoss@allegion.com

FAQ

Information och hjälp finns på rubriken Vanliga frågor:

faq.simons-voss.com/otrs/public.pl

Adress

SimonsVoss Technologies GmbH
Feringastr. 4
D-85774 Unterföhring
Tyskland
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Om SimonsVoss
SimonsVoss är teknikledande inom digitala
låssystem.

Som pionjär för fjärrstyrd, kabellös låsteknik
erbjuder vi systemlösningar med ett brett
produktutbud för små och medelstora
verksamheter, stora företag samt offentliga
inrättningar.

SimonsVoss låssystem förenar intelligenta
funktioner, hög kvalitet och prisbelönad design
made i Germany. SimonsVoss är innovativ

systemleverantör med fokus på skalbara system, hög säkerhet, tillförlitliga
komponenter, effektiv programvara och enkel användning.

Mod till innovation, hållbart tänkande och handlande samt uppskattning av våra
medarbetare och samarbetspartner är nyckeln till vår framgång. Företaget med
säte i Unterföhring nära München och produktion i Osterfeld (Sachsen-Anhalt)
sysselsätter omkring 300 medarbetare i åtta länder.

SimonsVoss är ett företag inom ALLEGION-gruppen – ett globalt verksamt
nätverk på området för säkerhet. Allegion representeras i omkring 130 över hela
världen (www.allegion.com).

© 2021, SimonsVoss Technologies GmbH, Unterföhring

Med ensamrätt. Texter, bilder och grafiker är upphovsrättsskyddade.

Innehållet i detta dokument får varken kopieras, distribueras eller ändras. För
mer information, besök SimonsVoss hemsida. Reservation för tekniska
ändringar.

SimonsVoss och MobileKey är registrerade varumärken som tillhör SimonsVoss
Technologies GmbH.


	 Innehållsförteckning
	1 Allmänna säkerhetsanvisningar
	2 Produktspecifika säkerhetsanvisningar
	3 Textformateringens innebörd
	4 Ytterligare dokumentation
	5 WaveNet-system
	5.1 Överföringsvägar
	5.2 Artikelnummer
	5.2.1 RouterNodes
	5.2.2 LockNodes
	5.2.3 Tillbehör

	5.3 Enheter
	5.3.1 Datorer
	5.3.2 RouterNodes
	5.3.3 LockNodes

	5.4 Trådlöst nätverk
	5.4.1 Segment
	5.4.2 Signalkvalitet
	5.4.3 Utmaningar i trådlösa nätverk

	5.5 Säkerhet och larm
	5.5.1 Kryptering (WaveNet)
	5.5.2 Övervakning av enheter i nätverket
	5.5.3 Larm

	5.6 WaveNet och LSM
	5.7 Firmware
	5.7.1 Avläsa firmware
	5.7.2 Uppdatera firmware


	6 WaveNet-Manager
	6.1 Systemkrav
	6.2 Extrahering, uppdatering och start av programmet
	6.2.1 Extrahering
	6.2.2 Uppdatering
	6.2.3 Start
	6.2.3.1 Bästa praxis: Från LSM-programmet:
	6.2.3.2 Manuellt

	6.2.4 Lösenord

	6.3 Firmware-information
	6.4 Administration
	6.4.1 Grunder
	6.4.1.1 Adressering
	6.4.1.2 Radiokanal

	6.4.2 Autokonfiguration
	6.4.2.1 Fullständig eller begränsad (välj RouterNodes i en lista)
	6.4.2.2 Begränsad (välja RouterNode direkt)

	6.4.3 Söka och lägga till enheter
	6.4.3.1 Anslut RouterNode
	6.4.3.2 Fastställa och ställa in IP-adress
	6.4.3.3 Lägga till RouterNode i WaveNet
	6.4.3.4 Lägga till LockNodes i WaveNet
	6.4.3.5 LSM-import
	6.4.3.6 Tilldela LockNodes till låsen

	6.4.4 I/O-konfiguration och skyddsfunktioner
	6.4.4.1 Beskrivning av alternativen
	6.4.4.1.1 RouterNode: Digital utgång
	6.4.4.1.2 RouterNode: Digital ingång
	6.4.4.1.3 RouterNode: Analog ingång
	6.4.4.1.4 LockNode

	6.4.4.2 Användningsexempel
	6.4.4.2.1 Ingång (knapp)
	6.4.4.2.2 Ingång (reläkontakt)
	6.4.4.2.3 Ingång (Open Drain)
	6.4.4.2.4 Ingång (Push-Pull)
	6.4.4.2.5 Utgång (lysdiod)
	6.4.4.2.6 Utgång (lysdiod till relä)
	6.4.4.2.7 Utgång (lampa med förhöjt strömbehov)


	6.4.5 RingCast
	6.4.5.1 Förlopp för en enskild RouterNode
	6.4.5.2 Förlopp för flera RouterNodes
	6.4.5.3 Redundanser i RingCast
	6.4.5.4 Maximal överföringsvaraktighet i RingCast
	6.4.5.5 Förbereda RouterNode för RingCast
	6.4.5.6 Skapa RingCast
	6.4.5.7 Central output-router
	6.4.5.8 RingCast-funktionstest
	6.4.5.9 Ta bort RingCast

	6.4.6 Enhetsspecifika inställningar
	6.4.6.1 RouterNodes
	6.4.6.1.1 Webbgränssnitt

	6.4.6.2 LockNodes


	6.5 Felavhjälpning
	6.5.1 Förbättra signalkvaliteten
	6.5.1.1 Tilldela LockNodes till en annan RouterNode

	6.5.2 Omstart av enheter
	6.5.2.1 RouterNodes
	6.5.2.2 LockNodes

	6.5.3 Programmera om eller ersätta enhet
	6.5.3.1 RouterNodes
	6.5.3.2 LockNodes

	6.5.4 Radera netcfg.xml
	6.5.5 Återställa/ta bort
	6.5.5.1 LockNodes
	6.5.5.1.1 Bästa praxis: Återställning med WaveNet Manager
	6.5.5.1.2 Hårdvaruåterställning externa LockNodes
	6.5.5.1.3 Hårdvaruåterställning av interna LockNodes

	6.5.5.2 RouterNodes
	6.5.5.2.1 Bästa praxis: Återställa RouterNodes i WaveNet Manager
	6.5.5.2.2 Återställa Ethernet-RouterNodes via webbgränssnittet
	6.5.5.2.3 Hårdvaruåterställning av RouterNodes

	6.5.5.3 WaveNet


	6.6 Underhåll
	6.6.1 Översikt
	6.6.2 Kontrollera signalkvalitet
	6.6.3 Testa nåbarhet (WaveNet)
	6.6.3.1 RouterNodes
	6.6.3.2 LockNodes

	6.6.4 Testa nåbarhet (LSM)
	6.6.5 Funktionstest av enheter
	6.6.6 I/O-status och LockNode-reaktionsförmåga


	7 Batterihantering
	7.1 LockNodes
	7.1.1 Batteribyte hos integrerade LockNodes
	7.1.2 Batteribyte hos externa LockNodes

	7.2 Lås

	8 Signalering av drifttillstånd
	8.1 I LSM

	9 Tekniska data
	9.1 WaveNet allmänt
	9.2 RouterNodes
	9.3 LockNodes

	10 Hjälp och ytterligare information

