
TILLIT
Trådlöst och/eller trådbundet adresserbart nödbelysningssystem 
för armaturer med inbyggda batterier

Planering, installation och driftsättning



2

Planering, installation och driftsättning



3

1. Introduktion 4
2. TILLIT trådlöst 5

2.1 Allmän information om det trådlösa systemet 5 
2.2 Planering av trådlöst system
 2.2.1 Grundläggande principer & installation av trådlöst system 7

 2.2.2 Planering av räckvidd 9

 2.2.3 Installationsplanering 13

2.3 Installation av trådlöst system 15
 2.3.1 Installation – Användare 15

 2.3.2 Installation – linjekopplare 15

 2.3.3 Installation – övervakningssystem 15

2.4 Driftsättning av trådlöst system 16

 2.4.1 Första installationen av det trådlösa nätverket 16

 2.4.2 Reaktioner av användare i det trådlösa systemet 16

 2.4.3 Import av användare in till övervakningssystemet 16

INNEHÅLL



4

1. Introduktion
Detta dokument är avsett för elinstallatörer och projektörer för 
att hjälpa med planering, installation och driftsättning av TILLIT 
övervakningssystem.

Systemet TILLIT är till för att övervaka och kontrollera nödbelysning 
och vägledande markeringar. Systemet har en integrerad loggbok 
som uppfyller gällande myndighetskrav, som sparas i systemet, men 
som också kan överföras och lagras på USB med ett FAT32-filsystem.

Det finns två möjliga kommunikationssätt mellan TILLIT övervak-
ningssystem och användare: 

• TILLIT trådlöst 
• TILLIT trådbundet

I det trådlösa systemet sker kommunikationen mellan användare* 
och linjekopplare utan någon ytterligare BUS-kabel. Användarna 
bygger upp ett mesh-nätverk som de använder för att kommunicera 
med linjekopplaren. 

Det trådbundna systemet verkar genom BUS-kabel RS485. De 
anslutna användarna kommunicerar via BUS-kabeln med linjekopp-
laren och övervakningssystemet.

INTRODUKTION

*Användare = armaturer, linjekopplare och förstärkare.
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2. TILLIT trådlöst

2.1  Allmän information om det trådlösa systemet
Det trådlösa systemet ger möjlighet att övervaka och kontrollera armaturer med inbyggda 
batterier via trådlöst nätverk utan BUS-kablar.

Figur 1.
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TILLIT trådlöst övervakningssystem kännetecknas av:
• Anslutna användare kräver endast 230V/50Hz spänningsmatning. Ingen ytterli-

gare kabel krävs för installation. Data utbyts trådlöst på ISM-bandet 868 MHz.

• Genom linjekopplaren bygger användarna upp ett mesh-nätverk där varje 
användare fungerar som en nätverksnod (förstärkare) och vidarebefordrar data 
mellan användare tills den når målet. Detta möjliggör stora trådlösa system trots 
begränsad sändningseffekt hos användarna.

• Nätverket startar automatiskt upp omedelbart vid anslutning till ström. Inga 
ytterligare inställningar krävs hos användarna.

• Nätverket är självåterställande och därmed mycket tillförlitligt. Om en nod eller 
förbindelse är blockerad eller misslyckas återställer nätverket sig själv igen. Data 
omdirigeras och nätverket fortsätter att fungera.

• Det maximala avståndet mellan två användare är 30m med direkt visuell kontakt. 
Kortare avstånd gäller för användare tillverkade i plåt (20m) och aluminium 
(10m).

• Varje användare har antenn inbyggt i produkten som därmed inte kan ses utanpå 
efter installation.

• Tack vare linjekopplaren kan en hybridlösning göras där man kombinerar 
trådlösa användare med trådbundna.
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2.2 Planering av trådlöst system 
2.2.1 Grundläggande principer och installation av trådlöst system

För att uppnå ett tillförlitligt trådlöst nätverk ska viktiga parametrar tas i beaktande, så som 
antal användare, räckvidd, störande signaler och placering av användare.

2.2.1.1 Grunder i trådlös överföring
Det trådlösa nätverkets räckvidd beror på olika faktorer som vi går in på i detalj nedan:

2.2.1.1.1 Försvagning 
Den viktigaste parametern att ta hänsyn till är signalförsvagningen mellan sändare och 
mottagare som orsakas av olika material (se tabell 1). Det finns två avgörande faktorer som 
direkt leder till försvagning av signalen, den ena är materialtyp och den andra är tjocklek av 
materialet. Fukt i murverk kan även påverka signalstyrkan.

2.2.1.1.2 Reflektion och överlagring

Trådlös vågreflektion kan höja eller sänka det möjliga avståndet mellan användare. Trådlös 
vågreflektion tillåter användare att delvis överbrygga avstånd som annars inte skulle vara direkt 
nåbara. Överlagringar kan dock dämpa avledda eller reflekterade trådlösa vågor.

2.2.1.1.3 Avskärmning och skuggbildning

Användare placerade på bl.a. brandväggar, i hisschakt, i trapphus och i särskilda driftutrymmen 
påverkar den trådlösa överföringen negativt. Detta gäller även för användare med plåtstomme. 
Avskärmningen som uppstår kan minskas antingen genom att användaren flyttas från den 
trådlösa skuggan eller genom att addera en användare för att förstärka signalen.

2.2.1.1.4 Påverkan av möbler och personer

Hur lokalerna är inredda är också en aspekt som kan påverka signaler och därmed användarnas 
räckvidder. Metallmöbler, TV och vissa glasskåp är exempel på inredning som bidrar till 
dämpade signaler. Personer som vistas i lokalerna kan även de påverka signalstyrkan. Tack 
vare att nödbelysning gärna placeras högt upp i en lokal så är detta oftast inget problem då 
signalerna går ovanför personer och möblemang.

2.2.1.1.5 Avstånd till störande signaler

Antal trådlösa tjänster (DECT, GSM, LAN, Bluetooth) har ökat de senaste åren. Vid planering av 
TILLIT trådlöst system ska placering av användare nära en störande signal undvikas.

PLANERING AV TRÅDLÖST SYSTEM
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2.2.1.2 Installation av trådlöst nätverk
Det trådlösa systemet fungerar som ett mesh-nätverk där varje nätverksnod är ansluten till en 
eller fler andra noder. Data vidarebefordras mellan de olika nätverksnoderna, detta upplägg 
ger ett väldigt tillförlitligt system. Vid händelse av en blockerad signal kommer nätverket (med 
särskilda intervall) att automatiskt uppsöka alternativa vägar för att föra vidare signalen mot 
målet. 

TILLIT trådlöst övervakningssystem kan bestå av minst två användare, varav den ena måste 
vara en linjekopplare.

2.2.1.3 Användare 
Alla kompatibla användare har en routerfunktion i det trådlösa nätverket. Varje router är ansva-
rig för nätverksinitialisering, kanalval, adressallokering, apparatinloggning samt utloggning. De 
tjänar även syftet av att öka räckvidd och vidarebefordra data.

För att säkerställa kommunikation mellan övervakningssystem och anslutna användare krävs 
en linjekopplare. Max antal användare i det trådlösa nätverket är 250 stycken.

Varje projekt kan endast ha ett övervakningssystem och 
en linjekopplare, annars kan ingen entydig fördelning av 
användare till det trådlösa systemet garanteras.

PLANERING AV TRÅDLÖST SYSTEM
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Material i 
byggnad

Försvagning 
av signal i %

Försvagning 
av signal i dB

Trä 10 0,5
Gipsskiva 10 0,5
Glas 10 0,5
Pimpsten 10 0,5
Cementblock 20 1,0
Sten 20 1,6
Spånskiva 30 1,6
Armerad 
betong 30-90 1,6-10
Tegel 35 1,9
Innervägg 40 2,2
Yttervägg 60 4,0
Tak 70 5,2
Metallgaller 90 10

2.2.2 Planering av räckvidd

Som tidigare nämnt är den maximala räckvidden mellan plastarmaturer 30m vid direkt visuell 
kontakt inomhus. För användare med plåtstomme är den maximala räckvidden 20m och för 
användare i aluminium är den 10m. Effekten av ingen direkt visuell kontakt mellan användare 
resulterar i reduktion av räckvidden. I följande modell ges en överblick över hur olika hinder 
och material försvagar signalen.

Modellen ger två möjligheter för att räkna ut räckvidden mellan två användare:

A) Räkna ut försvagning av signal i %

B) Räkna ut försvagning av signal i dB

Tabell 1.
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A2) Komplex planering med en innervägg.

STEG 1 Max avstånd mellan 
användare (m)

Objekt/
material

Försvagning 
av signal i %

Max avstånd mellan 
användare (m)

30* Innervägg 40 18

STEG 2 Max avstånd mellan 
användare (m)

Objekt/
material

Försvagning 
av signal i %

Max avstånd mellan 
användare (m)

18* Tak 70 5,4

A3) Komplex planering med ett antal olika innerväggar och innertak.

STEG 1 Max avstånd mellan 
användare (m)

Objekt/
material

Försvagning 
av signal i %

Max avstånd mellan 
användare (m)

30* Trä 10 27

STEG 2 Max avstånd mellan 
användare (m)

Objekt/
material

Försvagning 
av signal i %

Max avstånd mellan 
användare (m)

27* Sten 30 18,9

STEG 3 Max avstånd mellan 
användare (m)

Objekt/
material

Försvagning 
av signal i %

Max avstånd mellan 
användare (m)

18,9* Innervägg 40 11,3

PLANERING AV TRÅDLÖST SYSTEM

A) Räkna ut försvagning av signal i %
Med hjälp av följande exempel kan du räkna ut det maximala avståndet mellan två användare 
med den procentuella försvagningen i beaktande.

 A1) Enkel planering med en vägg i trä.

Max avstånd mellan 
användare (m)

Objekt/
material

Försvagning 
av signal i %

Max avstånd mellan 
användare (m)

30* trä 10 27

* Exempel baserat på användare med kapsling i plast.
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A4) Praktiskt exempel

A4) 1. Avståndet mellan användare 1 och 2 är 10m enl. ritning.

Max avstånd mellan 
användare (m)

Objekt/
material

Försvagning 
av signal i %

Max avstånd mellan 
användare (m)

30* Tegel 35 19,5

Resultat: Anslutning OK

A4) 2. Avståndet mellan användare 1 och 3 är 14m enl. ritning.

STEG 1 Max avstånd mellan 
användare (m)

Objekt/
material

Försvagning 
av signal i %

Max avstånd mellan 
användare (m)

30* Tegel 35 19,5

A4) 3. Avståndet mellan användare 2 och 3 är 10m enl. ritning.

STEG 1 Max avstånd mellan 
användare (m)

Objekt/
material

Försvagning 
av signal i %

Max avstånd mellan 
användare (m)

30* Tegel 35 19,5

STEG 2 Max avstånd mellan 
användare (m)

Objekt/
material

Försvagning 
av signal i %

Max avstånd mellan 
användare (m)

19,5* Tegel 35 12,68

Resultat: Anslutning inte OK

STEG 2 Max avstånd mellan 
användare (m)

Objekt/
material

Försvagning 
av signal i %

Max avstånd mellan 
användare (m)

19,5* Gips 10 17,55

Resultat: Anslutning OK

Sammanfattning 
Då det inte är någon garanterad anslutning mellan användare 1 och 3, 
dirigeras anslutningen via användare 2.

Figur 2.

* Exempel baserat på användare med kapsling i plast.
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B) Räkna ut försvagning av signal i dB
För att räkna ut det maximala avståndet mellan två användare med dB-försvagningen i 
beaktande, kan du använda figur 3 nedan, i kombination med tabell 1.

Figur 3

B1) Enkel planering med en vägg i trä.

Max avstånd mellan 
användare (m) Objekt/material

Försvagning 
av signal i dB

Max avstånd mellan 
användare (m)

30* Trä 0,5 27

B2) Komplex planering med en innervägg och innertak.

Max avstånd mellan 
användare (m) Objekt/material

Försvagning 
av signal i dB

Max avstånd mellan 
användare (m)

30* Innervägg (2,2dB) 
Tak (5,2dB

7,4 5,4

B3) Komplex planering med ett antal olika innerväggar.

Max avstånd mellan 
användare (m) Objekt/material

Försvagning 
av signal i dB

Max avstånd mellan 
användare (m)

30* Trä (0,5dB)
Sten (1,6dB)
Innervägg (2,2dB)

4,3 11,3

PLANERING AV TRÅDLÖST SYSTEM

* Exempel baserat på användare med kapsling i plast.



2.2.3 Installationsplanering

TILLIT trådlöst övervakningssystem kräver ingen detaljerad planering som många andra system 
gör eftersom det är trådlöst, dock krävs en enklare planering för installation.

2.2.3.1 Trådlöst system med trådlöst anslutna användare
TILLIT trådlöst övervakningssystem består alltid av en touchpanel med RS485-anslutning och 
en linjekopplare som kopplas till panelen via RS485 BUS-kabel. Se exempel på hur en anlägg-
ning kan vara installerad i Figur 4 nedan.

2.2.3.2 Hybridsystem med trådlöst samt trådbundet anslutna användare
TILLIT kan även installeras som ett hybridsystem där både trådlösa och trådbundna användare 
är anslutna. En linjekopplare för trådlösa armaturer kan installeras på valfri plats på den 
trådbundna BUS-slingan för att övervaka de trådlösa användarna. Se exempel på hur en 
anläggning kan vara installerad i Figur 5 nedan.

13

Figur 5.

Figur 4.
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Tillit kontrollpanel

Tillit linjekopplare

Figur 6.
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2.3 Installation av trådlöst system

2.3.1 Installation – användare

Följ montageanvisningen för respektive användare för att montera dem. Efter de monterats 
och kopplats till huvudspänningen, fortsätt med ID-numren enligt följande:

Samtliga användare har en BUS-modul inbyggt som från fabrik är försedd med ett ID-nummer 
på 8 tecken (t.ex. 00:AB:01:D1). ID-numret kan inte ändras och används för att identifiera 
användaren i installationen. Varje användare är försedd med fyra etiketter:

Etikett 1: Fastklistrad i fabrik på elektronikenheten inuti användaren.

Etikett 2: Fastklistrad utanpå användaren efter slutkontroll i fabrik.

Etikett 3: Medföljer varje användare för att underlätta installation. 

Etikett 4: Reserv.

Exempel på hur etiketterna ser ut

Vid trådbunden användare:

Vid trådlös användare:

Vid installation av användaren, ta bort den medföljande etiketten från den röda lappen och 
klistra fast i rätt fält på den medföljande armaturlistan. Skriv även ned BUS-slinga och placering 
av användaren. (Användarnummer sätts av systemet vid driftsättning och blir synligt i TILLIT- 
panelen.) Upprepa för samtliga användare som installeras.

INSTALLATION AV TRÅDLÖST SYSTEM

Projekt: _____________

ID-nummer BUS-slinga Användarnr. Placering

2 1
Huvudentré 
bottenvåning

2 2
Vänster korridor 
bottenvåning

2.3.2 Installation – linjekopplare

För att montera linjekopplaren, börja med att följa instruktionerna i den medföljande montage-
anvisningen. Utför sedan samma steg med etiketterna som för de övriga användarna (se 2.3.1). 
Vi rekommenderar att skriva vilket ID-nummer som är linjekopplaren på armaturlistan under 
”Placering”. 

 
2.3.3 Installation – övervakningssystem

För att installera övervakningssystemet, följ de instruktioner som finns i panelen. 
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2.4 Driftsättning av trådlöst system

TILLIT trådlöst övervakningssystem ska alltid driftsättas i följande ordning
1. Installera och anslut alla användare inklusive linjekopplaren till elnätet.

2. Vänta tills det trådlösa nätverket automatiskt har fullföljt sin installation.

3. Importera användarna till TILLIT-panelen.

4. Jämför de användare som hittats med armaturlistan så att alla finns med. Fyll i användar-
numret som systemet satt på armaturlistan.

2.4.1 Första installationen av det trådlösa nätverket

När alla användare är installerade och strömförsörjda så startar användarna automatiskt upp 
det trådlösa nätverket. Antal anslutna användare avgör hur lång tid uppstarten kommer att ta:

• Upp till 25 användare: ca 1,25h

• Upp till 50 användare: ca 2,5h

• Upp till 75 användare: ca 3,75h

• Och så vidare

Det kan alltså ta upp till 12,5 timmar för ett trådlöst nätverk med 250 användare att slutföra sin 
uppstart. Under denna period är nätverket opålitligt då det är upptaget med att fastställa de 
bästa färdvägarna för den trådlösa anslutningen. 

Observera att en förändring i det trådlösa nätverkets struktur, så som borttagning eller 
förflyttning av någon användare utlöser en ny uppstart vilket kan göra systemet opålitligt 
under den nya uppstartstiden.

2.4.2 Reaktioner av användare i det trådlösa systemet

Det trådlösa systemet TILLIT på ISM-bandet är föremål för begränsningar som påverkar bl.a. 
sändningstiden och den trådlösa anslutningen. Data och potentiella fel rapporteras avsiktligt 
efter en viss tid, vilket kan vara upp till 2,5 timmar vid ett stort antal anslutna användare.

Kommandon från touchpanelen är annorlunda, dessa överförs direkt till de anslutna användarna. 

2.4.3 Import av användare in till övervakningssystemet

När du har gett systemet den tid det behöver för en fullständig uppstart kan du driftsätta 
övervakningssystemet och importera användarna till panelen. Följ de instruktioner som ges i 
touchpanelens manual.

Efter systemet är driftsatt kan du jämföra antalet importerade användare i panelen med din 
armaturlista. Om de inte stämmer överens, kolla upp vilken användare som systemet inte 
anslutit till.

DRIFTSÄTTNING AV TRÅDLÖST SYSTEM
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Om systemet inte hittar alla installerade användare så bör du försäkra dig om att du gett syste-
met tillräckligt med tid för att fullfölja sin uppstart och vid behov kan du upprepa sökningen av 
användare från panelen. Fungerar det inte ändå så kan du kolla att användaren i fråga fungerar 
korrekt genom att undersöka den på plats. Om systemet ändå inte fungerar korrekt så är du 
välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig. 

Figur 7. Tillit hybridinstallation.
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