
Trådløs installasjonsguide
Du har nå fått levert følgende utstyr:

• Gateway (strømforsyning og nettverkskabel)

• Sensor

• Sensor med ekstern føler 2m

• 4G modem med simkort (gjelder bare enkelte anlegg)

• Festeanordninger: strips, teip og magnet

Vi har laget denne guiden så det skal være enkelt for deg å sette 
opp ditt nye trådløse anlegg.

1. Finn optimal plassering av gateway på lokasjonen, slik at den får 
inn alle sensorene.

2. Koble støpselet til stikkontakten.
3. Koble nettverkskabelen til gateway og nettverksuttaket.  

Dersom du har fått levert 4G-modem og skal benytte dette, kobler 
du nettverkskabelen til gatewayen og 4G-modement, og setter 
støpselet i stikkontakten.

Steg 1: Gateway oppkobling

De eksterne sensorene brukes på kjøl og fryserom og andre disker/
møbler, hvor signalet ikke blir godt nok med de vanlige sensorene.

Du har fått tilsendt ulike festeanordninger, strips, teip og magnet du 
kan bruke etter behov.

Steg 2: Sensor installasjon



Logg inn på IWMAC etter du har installert sensorene, og sjekk om 
signalstyrken er bra.

1. Logg inn på www.iwmac.net .  
Har du ikke mottatt brukernavn og passord, ring oss på 982 50 007

2. Gå inn på anlegget

3. Logg deg inn på den blå knappen «vis i servicemodus»

4. Klikk deg inn på «sensorliste» 
 
 
 
 
 
 

5. Sjekk signalstyrken på alle sensorene. Dersom sensoren ligger 
mellom -90 til -100 eller blinker feil, må du enten flytte sensoren 
eller gatewayen. Sensoren får bedre signal om den settes nær 
glassdører eller har fri sikt mot gateway.

6. Når alle sensorene er registrert inn på anlegget - og har god sig-
nalstyrke,  kan du enkelt sette de høy-/lavtemperaturgrensene 
som du ønsker, i tillegg til forsinkelse på alarmen.

Steg 3:  Sjekk signalstyrke

Før du avslutter installasjonen, er det viktig at du sender oss det som 
er beskrevet nedenfor. Slik sikrer du at du har et feilfritt anlegg.

1. Oversiktsbilde over lokasjonen 
-   Merk hvor alle sensorene er plassert 
-   Merk hvor gateway(er) er plassert

2. Navngi sensorene 
Noter hva sensorene skal hete (dette gjør det enklere når du 
mottar alarmer).

3. Tilgang og brukere 
-   Om nye brukere skal legges til, legg ved: navn, e-post og tele-
fonnummer 
-   Om servicefirma skal legges til må dette noteres.

Send dette på epost til kulde@iwmac.no

Lykke til med montering av utstyr!

Ferdigstillelse

Andre spørsmål om trådløst?  
Ta gjerne kontakt med oss på www.iwmac.com


