wireless

FX-AirRECEIVER
Trådlös gateway

Fantastisk räckvidd för Wireless M-Bus
Ansluts enkelt till Fidelix FX-PLC:er eller andra
Modbus TCP-servrar
Kommunicera med upp till 500 trådlösa M-Bus
enheter.
Stödjer AES128-kryptering för 64 enheter

Hantera mätdata
Fidelix FX-AirRECEIVER är en enhet för att samla
in mätvärden från trådlösa M-Bus-enheter och
konvertera dem till Modbus TCP. Enheten har
dubbla interna antenner för ökad räckvidd
inomhus och kan skicka den mottagna
informationen via Ethernet till Fidelix-PLC:er eller
andra överordnade system. Fidelix FXAirRECEIVER matas med 230V och är godkänd
för fast montering inomhus i både kommersiella
lokaler och bostäder.

Tekniska egenskaper
Drifttemperatur:
Mått:
Strömförbrukning:
Kommunikation:

-20..55°C
240 x 180 x 33 mm
<5W, 230 VAC
868 MHz (WMBus)

Kontakter, knappar och indikeringar:
240x180x33mm
520g
RAL9016
IP20
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Fjäderbelastad kontakt för 0.5-1.5mm2
230Vac, 50Hz
< 5W
CAT2

LN

ETH

Min. 10 cm
to wall
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Min. 5 cm
to wall
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Trådlös mottagare - Wireless M-Bus:
		
T1, S1, C1
868 MHz
Känslighet
-108dBm (T1)
Ungefärlig räckvidd inomhus 50-100m
Krypteringsstöd
AES128

9-10 mm

Min. 5 cm
to wall

Inomhus, ej industriella miljöer
-20 till +55°C
-40 till 55°C
10 till 90 %rH ej kondenserande
max. 2000m
Grad 2

Min. 10 cm
to wall
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1. Status-LED (lyser genom kapslingen)
2. LED-aktiveringsknapp och magnetavkännare för lysdioder
3. Knapp för fabriksåterställning
4. SIM-kortshållare
5. Produktmärkning och serienummer
6. Kontakt för kraftmatning (Skyddsledare, PE, är valfri)
7. Nätverksanslutning, Ethernet
8. Dragavlastning med buntband.

		
850/900/1800/1900 MHz
Max. Klass 12
Intern

RJ45
CAT5 eller bättre UTP/FTP/SFTP
10/100Mbit, Halv-/Full-duplex

RoHS (2011/65/EU) / (EU) 2015/863
RED (2014/53/EU) / IEC 62368-1
RED (2014/53/EU)
EN13757-4
Placering:
Inomhusräckvidden mellan Fidelix FX-AirRECEIVER och en
trådlös M-Bus givare är i normala fall 50 till 100m.
Räckvidden är till stor del beroende på hustyp, byggnadssätt och
andra geografiska faktorer i området.
• Placera produkten så centralt som möjligt inom ytan som
ska täckas. För stora ytor kan fler mottagare eller repeatrar
behövas.
• Undvik placering på kalla platser.
• Undvik placering nära elkablar eller annan metall inom
en radie av 20cm runt enheten. Detta gäller även
bakom enheten, givetvis med undantag för de kablar
som krävs för att ansluta enheten.
• Produkten kan monteras på betongväggar men räckvidden
ökar om den installeras på trä- eller gipsväggar.
• Nybyggnationer med prefabricerade väggelement och
lågenergifönster har en stark påverkan på den trådlösa
räckvidden. Ett kortare avstånd mellan givare och mottagare
kan behövas.

www.fidelix.se

Driftsättning:
Starta enheten genom att ansluta kraftmatningen. Enhetens lysdioder aktiveras i 1-3 minuter och blinkar i en röd-grön
sekvens för att sedan övergå till ett fast sken.
Fast grönt sken = Enheten fungerar
Rött sken = Enheten har något fel
Beskrivning av lysdioderna:
Lysdioderna bekräftar att installationen är korrekt samt visar att enheten fungerar under hela dess livslängd. Enheten har tre röda
och tre gröna lysdioder. Lysdioderna syns genom kapslingen så man behöver inte öppna enheten för att se dess status. Vid
normal drift kan man aktivera lysdioderna genom att placera en magnet (t.ex en vanlig köksmagnet) i det övre vänstra hörnet
eller genom att trycka på LED-aktiveringsknappen. Efter att enheten är driftsatt är lysdioderna tända i for 10 minuter innan de
släcks. Lysdioderna bekräftar enhetens status.
Generellt gäller att grönt sken innebär att enheten fungerar, rött sken indikerar fel och
blinkande grönt/rött sken innebär att statusen inte är tillgänglig ännu. En släckt diod
innebär att funktionen inte är aktiv. Till exempel på en enhet som konfigurerats för GPRS
kommer Ethernet-dioden att vara släckt.
LED indikeringar:
LED
Grönt sken
Rött sken
Blinkande grönt/rött

Förklaring
Full funktion
Fel finns
Status okänd - vänta

GPRS
Status
Ethernet

Visuell signal

Felsökning:
Fel

Orsak

Åtgärd

		

Enhetens lysdioder släcks
automatiskt efter 10 minuter.
Enheten saknar spänningsmatning.

Tänd lysdioderna genom att hålla en
magnet mot övre vänstra hörnet eller
tryck på LED-aktiveringsknappen.
Kontrollera den elektriska anslutningen.

Lysdioderna tänds inte när de
aktiveras med hjälp av en magnet.

Magneten är för svag.
Enheten saknar spänningsmatning.

Använd LED-aktiveringsknappen.
Kontrollera den elektriska anslutningen.

Lysdioderna tänds inte LEDaktiveringsknappen trycks in.

Enheten saknar spänningsmatning.

Kontrollera den elektriska anslutningen.

Lysdioderna slocknar inte fast det
gått mer än 10 minuter.

Enheten är inte ansluten till en fast
strömförsörjningskälla.
Enheten har nyligen uppdaterat sin
mjukvara.

Kontrollera att enheten har en fast
strömförsörjning som inte kan brytas via
exempelvis belysningen eller en timer

Ethernet-dioden lyser rött.

SIM-kort saknas.
Dålig eller ingen GPRS-täckning.

Kontrollera att SIM-kortet är installerat.
Flytta enheten till en plats med bättre
täckning

GPRS lyser grönt men Status lyser rött.

Ingen kontakt med servern.

Kontakta mobiloperatören.

Ethernet-dioden lyser rött.

Ethernet-länk saknas.

Kontrollera nätverkskabeln.

Ethernet-dioden blinkar rött.

Ingen IP-adress har mottagits från
DHCP-servern.
Enheten är felaktigt konfigurerad

Kontrollera att enheten har kontakt med
DHCP-servern. Kontakta IT-ansvarig.
Ändra till en fast IP-adress.

Ethernet-dioden är grön, Status är röd.

Ingen internetanslutning.
Ingen anslutning till servern

Kontakta IT-ansvarig.
Kontakta internetleverantören

Enheter som konfigurerats för GPRS

Enheter som konfigurerats för Ethernet

Avfallshantering av produkten och dess förpackning:
Produktens förpackning sorteras som wellpapp.
Efter användning klassas produkten som elektronikavfall och tas om hand enligt gällande föreskrifter. Enheten kan även skickas
tillbaka till tillverkaren.

www.fidelix.se

