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4. Testsökaren 

Denna testsökare är gjord för att ge hjälp vid placering av repeatrar samt vid felsökning I 
nätverket.  Den har flera olika arbetslägen, beskrivna nedan. Pilknapparna ▲▼bläddrar 
genom menyerna.  En lång intryckning av knappen  kopplar på respektive av enheten. 

Vid provtagning, håll alltid testsökaren på vänstra sidan för att undvika att blockera signalen, 
enhetens antenn finns på höger sida.  Undvik också att ha kroppen mellan testsökaren och 
uppmätt enhet, då detta dämpar signalen. 

Anm.: Testsökaren sänder kontinuerligt en signal och dess batteriers livslängd är därför 
ganska kort. För att spara batteriet, stäng av enheten när den inte används. 

 
Testsökarens lägen 
 
RSSI 

 

I detta fönster anges signalstyrkan för varje kanal både vad gäller sändning (TX) och 
mottagning (RX).  Mätvärdet för varje kanal visas som en vertikal stapel. RSSI-värdet bör 
ligga över på 30 och uppåt. 

Kvalitet 

 

  



 

I detta fönster anges kvaliteten för varje kanal både vad gäller sändning (TX) och mottagning 
(RX).  Mätvärdet för varje kanal visas som ett vertikalt stapelnummer.  Omfånget för 
rapporterade värden ligger mellan 0 – 99, där 99 anger bästa kvalitet. Värdet bör ligga på 90 
och uppåt. 

Nätverkets övervakningsläge 
 
Kanalaktivitet 

 

Detta visar aktiviteten i varje kanal, vilket är värdefullt för att bestämma hur mycket Wi-Fi –
aktivitet det finns i systemet.  Notera! Kanalaktivitet kan ta en hel del tid att detektera, så kör 
detta test i minst en minut. 

Repeater-information 

 

I detta fönster visas information om den repeater som testsökaren är ansluten till.  Stapeln 
visar styrkan på repeaterns ledsignal, som tas emot av testsökaren i förhållande till 
programmerad repeaters platsräckvidd.  RSSI-värdet är en indikering av den signalstyrka 
från överordnad enhet, som tas emot vid repeatern. 



 

Utom räckvidd-signal 

 

I detta fönster visas information om närliggande repeatrar.  Stapeln visar styrkan i 
förhållande till programmerad repeaters platsräckvidd. 

5. Hur man utför tester 

Använd en enda testsökare i läge “kanalaktivitet” för att detektera WiFi inom 
anläggningsområdet och fråga kunden om de känner till något WiFi i bruk. 

Använd ett par testsökare i RSSI-läge för att mäta upp dämpning orsakad av väggar och 
byggnadsdetaljer. Det är inte alltid möjligt att med synen lokalisera exempelvis stödreglar av 
aluminium och trådarmering och solfilm i/på glasrutor kan orsaka en kraftig dämpning av 
radiosignalen. Det är alltid bra att testa varje vägg och golv, men enstaka test kan ge en god 
bild av hur byggnaden är konstruerad. 

Bestäm först en plats för huben. Det är viktigt att det finns gott om repeatrar runt huben, för 
att garantera flera kommunikationsvägar till resten av nätverket och att hinder (människor) 
inte blockerar huben.  

Fråga kunden från vilka utrymmen det är viktigt att larm kommer fram och lokaliseras och 
markera dessa platser som monteringsplatser för repeatrar.  Det kan gälla alla rum, ett visst 
känsligt område eller olika våningar. I mycket stora rum används oftast mer än en repeater. 

Märk i ritningen också ut plats för repeatrar överst och nederst I alla trapphus, för att medge 
spårning mellan våningar. 

Kunden kanske också vill ha en platsändring (vandrarlarm) när personer lämnar ett kritiskt 
område.  Om så är fallet, rita in repeaters vid utgången från dessa kritiska områden. 

När alla troliga monteringsplatser markerats i ritningen, inspektera platsen för att bedöma om 
avståndet mellan repeatrar överstiger regeln med maximalt 10-15 meters separering. Om det 
visar sig vara för långt avstånd mellan repeatrar, fundera då på om repeatrar på våningen 
ovanför eller nedanför kan utgöra en kommunikationsväg för nätverket. 

Om en repeater verkar hamna för sig själv, använd då testsökaren för att kontrollera RSSI.  
Placera en sökare vid repeatern och mät upp RSSI-nivån vid närmaste granne. Tänk på att 
närmaste granne kan sitta på annan våning.  Om närmaste granne sitter på andra sidan om 
en tjock vägg, kan andra markerade platser kanske utgöra en mer lämplig väg. Om 
tveksamhet råder, är det ett gott råd att fylla på med fler repeatrar, då dessa också gör 
nätverket med robust och problemfritt. Om uppmätt RSSI är under 20, montera då ännu en 
repeater i utrymmet mellan repeatrarna. 
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