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X2 Gateway är mottagaren för alla X2 sensorer och krävs för att sensorerna 
ska kunna fungera. X2 gateway kan ansluta till internet via lokalt nätverk, WiFi 
och via 4G. Sensorerna ansluter till gateway via LoRa radiokommuniktion. För 
maximal räckvidd kan en extern antenn (se www.x2wireless.com) användas 
och då installeras på exempelvis taket på byggnaden. 

Paketet innehåller 

• 1 st Gateway. 

• 1 st LoRa-antenn. 

• 1 st USB-C strömadapter. 

För att driftsätta en X2 Gateway behövs följande 

• Vägguttag med ström. 

• 2 skruvar och plugg. 

• Skruvmejsel. 

• Borrmaskin. 

Montering av gateway 

X2 Gateway är fabrikskonfigurerad och behöver ingen konfiguration utan behöver bara strömsättas med 
medföljande adapter. Först måste grundkriterierna uppfyllas: 
 

• Hitta lämpligt vägguttag 

• Antennen måste ha en fri yta runt omkring sig. 

1. 
Borra två hål i vägg enligt 
fästöronen på kapslingen och 
skruva fast Gateway.  

  

 2. 
Anslut antennen 
genom att skruva på 
den medsols. 

3. 
Anslut nätverk om det finns 
tillgängligt. 4. 

Anslut USB-C strömförsörjning.   

5. 
Efter ca 20 sekunder ska 
röd LED-indikering 
blinka.  

  

6. 
Efter någon minut ska LED-indikering byta färg enligt 
indikeringstabellen nedan. 
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Indikeringar 

Färg LED Beskrivning  

Röd blink Gateway har ingen kontakt mot molntjänsterna.  

 

Blå fast Gateway har kontakt via IP och 4G. 

 

Turkos blink Gateway har endast kontakt via ethernet eller WiFi.  

 

Grön blink Gateway har endast kontakt via 4G.  

 

Gul blink Gateway är i WiFi-configläge.  

 

 

Extern antenn 

För att få maximal räckvidd mellan sensorer och gateway kan en extern utomhusantenn med kabel anslutas i 
stället för den kortare direktmonterade antennen. Antennen kan beställas av X2 Wireless separat och kan fås med 
4 meter antennsladd. Den externa antennen är ca 1 meter hög. 

 

 


