
Fidelix FX-WMBUS-R*-*-* installationsanvisningar

Mått:

Installationsplats och riktning:

Väggmontage av repeatrarna rekommenderas men de kan även 
sättas upp i innertak. I de fall där externa dipolantenner ansluts direkt 
på repeatern, rekommenderas starkt att montera repeatern så att 
antennerna antingen pekar rakt upp eller rakt ned:

Installation:

230 VAC versionerna får endast installeras av behörig elinstallatör 
enligt gällande elsäkerhetsregler. Lämplig frånkopplingsanordning 
skall användas som en del av installationen. Den bör sitta nära 
enheten och vara lättåtkomlig för användaren. Exempelvis: nätsladd 
med stickpropp. OBS. Skyddsledare (PE) är inte nödvändig.

Enheten måste ha 
fast strömförsörjning. 
Strömförsörjning som 
exempelvis kopplas via 
belysningen och aktiveras 
via t.ex rörelsedetektor eller 
timers är inte tillåtet.

1. Hitta lämplig plats att
installera repeatern.

2. Skruva upp de fyra
plastskruvarna och ta bort
locket.

3. Märk upp hålen och förborra
(beroende på material) Montera
enheten med fyra skruvar.

4. Skala anslutningskabeln enligt diagrammet nedan:

5. För in nätanslutningskabeln genom kabelgenomföringen. Anslut
230 VAC eller 24V AC/DC kabeln (beroende på repeatertyp) till de
två kontakterna.
OBS: 230 VAC installationer måste utföras av behörig installatör
enligt gällande elsäkerhetsregler!

6. Se till att dra åt kabelförskruvningen (markerat med rött i bilden
ovan) så att kabeln sitter fast ordentligt.

7. Spänningssätt enheten.

FX-WMBUS-RX4-M-LR-X: En lysdiod kommer att börja blinka,
först långsamt och sedan snabba blinkningar för varje paket som
skickas vidare.

Övriga repeatrar: Tre pipsignaler hörs vid uppstart. Om det hörs
ytterligare en signal efteråt, inom ca 5 sekunder från de tre första,
är det något problem med repeatern. Detta kan indikera att en
skada skett under transport eller vid installationen.

En lysdiod blinkar därefter varje gång ett paket skickas vidare.

8. Återmontera locket och skruva åt de fyra plastskruvarna (inringade
i rött i bilden till vänster).

Steg 9 och 10 (på nästa sida) gäller enbart repeatrar med extern 
antenn/antenner (FX-WMBUS-R4-M-LR-X eller FX-WMBUS-RX4-
M-LR-X).
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Steg 9 och 10 gäller endast för repeaters med extern antenn/
antenner (FX-WMBUS-R4-M-LR-X eller FX-WMBUS-RX4-M-
LR-X):

9. Montera de önskade antennerna. Se till
att använda en sändarantenn (Tx)  utan
förstärkning eller att ställa in nivån på
repeaterns antennförstärkning till en nivå
som är lämplig för din antenns förstärkning.
Som standard är repeatern inställd på att
sända med den högsta lagliga effekten.

Mottagarantennen (Rx) kan naturligvis vara 
av valfri styrka.

FX-WMBUS-R4-M-LR-X 
använder en antenn för både 
sändning (Tx) och

 mottagning (Rx). 

FX-WMBUS-RX4-M-LR-X 
har en separat antenn-
anslutning för sändning (Tx) 
och mottagning (Rx).

Ett antal olika antenntyper 
finns tillgängliga.

T.ex en standard dipol-antenn 
FX-ANT-868-HW-DP (foto och 
ritning till vänster).

10. Det är möjligt att använda en antennkabel SMA 
(hane) till N (hane) eller SMA (hane) till SMA (hane). Med en sådan 
kabel kan t.ex repeatern placeras inomhus och antennerna på 
utsidan av byggnaden. OBS, när man använder en förlängningskabel 
behöver manfortfarande rätt typ av antenn.

Kabel av typen SMA (hane) till N (hane)

I dagsläget finns kablar i längderna 1m och 3m tillgängliga.

Rx Tx

För mer information, se följande produktsidor:

FX-WMBUS-R4-M24-LR:
(24 VAC/DC, IP67)

FX-WMBUS-R4-M-LR:
(230 VAC, IP67)

FX-WMBUS-R4-M-LR-X:
(230 VAC, 1SMA, IP67)

FX-WMBUS-RX4-M-LR-X:
(230 VAC, 2SMA, IP67)

IMPORTANT! 
Appropriate disconnect 
device shall be used as part of 
the building installation. It should 
be close to the device and 
easily accessible to the user. 
For example: Power supply 
cable with socket. 

TÄRKEÄÄ! 
Asianmukaista erotuslaitetta 
on käytettävä osana 
rakennukseen asennusta. Sen 
tulee sijaita laitteen lähellä 
ja olla helposti käyttäjän 
ulottuvilla. Esimerkiksi: 
Verkkovirtajohto pistokkeella.

VIKTIGT! 
En     lämplig      frånkopplings-
anordning     måste användas 
som en del av bygg-
installationen. Den måste 
sitta nära enheten och vara 
lättillgänglig för användar-
en. Till exempel: 
Nätsladd med stickpropp.
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