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Förord 
Mitt syfte med detta arbete är att ta fram en lösning på hur man kan få Internet till en jaktstuga där 

det inte finns möjlighet till trådbundet Internet samt andra tjänster i stugan som kommer att 

använda sig av Internet. Med denna rapport vill jag kunna ge en utförlig beskrivning av vad som 

gjorts under arbetet och de problem jag har stött på. 

Jag vill tacka Daniel Lundqvist på Quarqnet för att jag fick möjligheten att göra detta arbete på hans 

företag och hoppas att han kan dra nytta av vad jag kommit fram till.  



Sammanfattning 
Jag har utfört mitt examensarbete på Quarqnet AB i Nälden. Syftet med mitt examensarbete var att 

ta fram en lösning på hur man kan få Internet till en jaktstuga i de jämtländska fjällen. Jag skulle även 

ta fram en lösning på några andra saker som skulle finnas i stugan. De var: 

 En larmlösning 

 Temperatur-styrning 

 Gäst Wi-Fi 

 Reservkraft 

För att få Internet till stugan används mobilt bredband via NET1, CDMA450. För att ta emot signaler 

från CDMA450 krävs en speciell router som stödjer det. Till routern kopplas en brandvägg som även 

agerar switch till några accesspunkter, en larmcentral samt en SNMP-server. Till larmcentralen 

kopplas ett antal olika sensorer och när ett larm går skickas en SNMP-trap till servern som sedan 

skickar ut ett mail till de förutbestämda mail-adresserna. För att förhindra att utrustningen inte 

fungerar under ett strömavbrott används ett dieselaggregat med upp till 25 h reservkraft samt en 

UPS som förser utrustningen med ström under dieselaggregatets uppstart. 
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1. Introduktion 
Jag utförde mitt examensarbete på Quarqnet AB, ett litet företag i Nälden, tre mil utanför Östersund. 

Quarqnet är ett företag som löser olika nätverksrelaterade problem med inriktning på trådlösa 

nätverk och säkerhet. Företaget startade 2010 som en enskild firma och 2012 ombildades företaget 

till Quarqnet AB. Företaget har en anställd. 

Under mitt examensarbete på Quarqnet fick jag i uppgift att ta fram en lösning på hur man kan få 

trådlöst nätverk till en jaktstuga i de jämtländska fjällen. Det lokala nätverket ska sedan kunna 

användas för att larma vid inbrott eller brand samt förse gäster i stugan med Wi-Fi. 

För jaktstugan där allting skulle installeras har byggstart satts till hösten 2013 vilket gjorde att endast 

planering av arbetet har gjorts. Jaktstugan kommer att vara mellan 200-250 m2 och planeras få två 

våningar, se bilaga 1 för skiss. Stugan kommer att ligga i en sluttning, vilket gör att båda våningarna 

kommer att ha anslutning till markplan. Utanför stugan finns det flera småstugor som även de ska ha 

tillgång till Internet. 

Skissen är inte exakt då det inte har fastställts hur planlösningen ska se ut än. 

Det lokala nätverket som ska sättas upp i stugan ska sedan kunna användas till att lösa andra 

funktioner. Dessa är: 

 Larm 

 Temperatur-styrning 

 Gäst Wi-Fi 

Jaktstugan ska byggas i de jämtländska fjällen där det inte finns någon möjlighet till trådbundet 

Internet vilket gör att man måste hitta en lösning där mobilt Internet används. Larmet i stugan ska 

kunna larma vi Internet (SNMP-trap och e-mail) istället för via GSM som det vanligtvis gör. 

Anledningen till det är att det inte finns någon GSM-täckning i området där jaktstugan ska byggas. 

Där är det inte ovanligt med strömavbrott, vilket gör att bra reservkraft även är en viktig del i 

uppgiften. 
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2. Teori 
Jag kommer här att beskriva vissa protokoll och tekniker som kommer att finnas med i rapporten för 

att du som läsare ska kunna första vad det handlar om. 

SNMP 

SNMP står för Simple Network Management Protocol och är ett protokoll som används för 

övervakning och hantering av olika nätverksenheter. SNMP är ett plattformsoberoende protokoll, 

vilket gör att det går att använda på flera olika system och enheter såsom Windows, Linux, Mac, 

routrar, switchar, skrivare, m.m. 

Protokollet hanterar två typer av enheter. Den första typen är SNMP-agent, vilket är en enhet som 

övervakas i nätverket och skulle kunna vara t.ex. en switch eller router. 

Den andra typen är en NMS-server vilken är en server som antingen hämtar (pollar) eller tar emot 

larm (traps) ifrån de olika agenterna på nätverket. Polling används för att hämta information från 

agenten regelbundet för att kunna skapa en graf på t.ex. belastningen på CPU. En trap skickas från 

agenten till NMS för att varna ifall något kritiskt har hänt t.ex. att en port har gått ner [1]. 

CDMA 

CDMA står för Code Division Multiple Access och är ett sätt att dela en resurs inom 

telekommunikation. Till skillnad ifrån de andra standarderna TDMA och FDMA som använder tid 

respektive frekvens för att dela resurserna använder CDMA ett speciellt kodningsschema som 

använder både tid och frekvens oberoende av varandra. Varje sändare får en egen kod som används 

för att koda signalerna vilket gör att flera sändare kan skicka på samma kanal. Med CDMA450 menas 

att 450 MHz-bandet används för att skicka signaler [2]. 

UPS 

UPS står för Uninterruptible Power Supply och används för att förse utrustning med ström även vid 

kortare strömavbrott. UPS-enheten innehåller ett batteri som kontinuerligt laddas upp när det finns 

ström [5]. 

PoE 

PoE står för Power over Ethernet och används för att strömförsörja enheter via en ethernetkabel. 

Det gör att enheten slipper ha extern strömförsörjning [6]. 

WPA2-PSK 

WPA2 är ett sätt att kryptera den trådlösa trafik som skickas.  WPA2 använder sig utav 

krypteringstekniken AES som står för Advanced Encryption Standard. PSK står för Pre-shared key och 

med det menas att en förbestämd nyckel används för att logga in på nätverket.[7] 
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DMZ 

DMZ står för De-Militarized Zone och används för att placera nätverksutrustning i en speciell zon för 

att avskärma från det interna nätverket [9]. 
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3. Genomförande 
Här kan man läsa om hur jag gjort för att lösa de olika delarna i uppgiften. För att göra det enkelt för 

dig som läser har jag valt att dela upp de olika delarna och beskriver dem separat. 

3.1 Internet 
De flesta delarna i arbetet skulle använda sig av Internet, så började jag med att hitta en lösning på 

det.  

3.1.1 Internetaccess 

Då det inte fanns någon möjlighet till trådbundet Internet så var jag tvungen att leta efter en trådlös 

lösning. Jag fick ett tips av min handledare att NET1 skulle kunna vara en lösning. Jag kollade upp vad 

NET1 var för något och kom fram till att det skulle kunna vara en bra lösning på problemet. NET1 är 

en tjänst som använder sig utav CDMA450 för att leverera mobilt bredband till platser där 

trådbundet Internet inte är möjligt. För att kunna använda sig utav NET1 krävs en speciell router som 

stödjer CDMA450 och till den kopplas en antenn som tar emot och skickar signaler till den närmsta 

CDMA450-masten. I området där stugan är tänkt ska byggas har det precis satts upp en mast vilket 

gör att mottagningen vid stugan är bra. 

Med NET1 kan man få hastigheter upp till 9.3 Mbit/s i nedlänk och 2.4 Mbit/s i upplänk under de 

bästa förhållanden. 

3.1.2 Nätverkstopologi 

När jag hade hittat en lösning på hur man skulle få Internet till stugan började jag planera den 

nätverkstopologi som skulle användas. Eftersom larmet skulle vara kopplat och gå att styra via 

nätverket tyckte jag att säkerheten var väldigt viktig. Det gjorde att jag valde att använda en 

brandvägg i topologin och lät den även agera switch eftersom det inte skulle användas så många 

trådbundna enheter i stugan mer än några accesspunkter, en SNMP-server och en larmcentral, se 

bilaga 2 för den slutliga nätverkstopologin. 

Den brandvägg jag valde har 8 st portar varav två var PoE vilket räckte för de enheter som skulle 

anslutas. PoE portarna kan man använda till accesspunkterna så att man slipper ha extern ström till 

dem. 

3.1.3 Wi-Fi 

I jaktstugan skulle det finnas en möjlighet för besökare att ansluta sig till Internet via Wi-Fi. För att 

lösa detta valde jag att använda två accesspunkter: en på övervåningen där ingången till stugan 

kommer finnas och en på nedervåningen. Från accesspunkten på den övre våningen kommer en 

antenn att sättas på utsidan av huset för att öka signalstyrkan för de småstugor som finns på gården. 
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Det trådlösa nätverket kommer att användas av gäster som kommer att bo i jaktstugan. Detta gör att 

man inte vill att de ska ha tillgång till servern och larmcentralen. För att förhindra detta valde jag att 

sätta accesspunkterna i ett DMZ. Det förhindrar de enheter som är anslutna till nätverket via 

accesspunkterna att kommunicera med de lokala resurserna utan att gå via Internet. 

För att ansluta sig till det trådlösa nätverket används WPA2-PSK med en lång och säker nyckel. 

Accesspunkterna som valdes stödjer den trådlösa tekniken 802.11n vilket gör att data kan skickas i 

hastigheter runt 200 Mbit/s och kan använda sig av både 2.4 GHz- och 5 GHz-banden. 

3.2 Larm 
Stugan är ett nybygge och innehåller en del värdesaker, så ett bra larm är ett måste. Mitt första 

problem var att hitta en centralenhet som kan larma via SNMP instället för via GSM nätet. Jag 

behövde också planera vilka typer av sensorer som skulle användas i stugan och hur många som 

skulle behövas.  

3.2.1 Centralenhet 

När det gällde centralenhet så hittade jag två stycken enheter som skulle klara av det jag behövde. 

Det var Poseidon 3266[3] och Siteboss 530[4]. Båda enheterna är larminsamlingsenheter och 

använder sig av SNMP för att larma. Det som skiljde enheterna åt var antal ingångar och typen av 

ingångar. Poseidon är en liten enklare enhet som använder sig av 1-wire sensorer och har 4 st digitala 

ingångar. 1-wire sensorer är ett slags nätverk av sensorer och brukar även kallas micro-LAN. 1-wire 

använder sig av mät sensorer, det vill säga temperatur, luftflöde och luftfuktighet [8]. Poseidon 

använder sig av ett webbgränssnitt för att konfigureras. 

Siteboss är en mer avancerad enhet som använder sig av expansionskort för att lägga till ingångar. 

Detta gör att man enkelt kan använda det antal ingångar och den typ av ingång man behöver. De 

expansionskort som finns till siteboss är: 

 8 st digitala ingångar 

 8 st analoga ingångar 

 8 st svagströmsreläer 

 4 st digitala ingångar och 4 st reläer 

 4 st digitala ingångar och 4 st 4-20 mA 

 64 st digitala ingångar 

Siteboss finns i två versioner. Den ena har 2 st expansionsplatser medan den andra har 6 st. För att 

kunna konfigurera larmcentralen används ett webbgränssnitt där man bland annat kan ställa in vilka 

sensorer som ska vara aktiva. 
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Till en siteboss kan upp till 384 st I/O-portar anslutas av olika typer utifrån de man behöver. Ifall inte 

det skulle räcka till kan man även koppla till extra enheter som kallas Eventsensors. Till eventsensors 

kan flera expansionskort kopplas. Precis som med Poseidon så använder sig Siteboss av ett 

webbgränssnitt för att konfigureras. 

När en sensor larmar genereras en slutning som gör att larmcentralen skickar ut en SNMP-trap samt 

ett mail till ett antal förbestämda adresser. 

3.2.2 Sensorer 

När jag hade tagit fram några alternativ till centralenhet så började jag planera vilket slags sensorer 

som skulle behövas. Jag kom fram till att dessa behövs: 

 Rörelsesensorer 

 Glaskross-sensorer 

 Dörr/fönster-kontakter 

 Rökdetektorer 

 Nivå-vakt 

 Temperatur 

 IP-kamera 

Rörelse-, glaskross- och dörr/fönstersensorerna används för att larma vid inbrottsförsök.  

Rökdetektorerna används för att larma vid rökutveckling och kan larma på två olika sätt. Precis som 

de andra sensorerna larmar den via SNMP men den larmar även via en siren som ett vanligt 

brandlarm gör för att varna de som befinner sig i huset. 

Temperatursensorn används för att larma när temperaturen i stugan går under en viss temperatur då 

det finns risk att saker fryser sönder i huset. Det kommer att vara användbart vid 

temperaturstyrningen. Ifall man får en varning att temperaturen är för låg så är det bara att höja den. 

Nivå-vakten används för att bevaka bränslenivån i dieselaggregatet så man enkelt vet när det är dags 

att fylla på. Tanken med IP-kameran är att man ifall ett larm går ska kunna kolla på kameran och se 

ifall larmet är riktigt eller är falskt. 
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Antalet sensorer som skulle behövas var svårt att räkna ut då jag inte visste hur många fönster det 

skulle finnas i stugan. För att kunna räkna ut ungefär hur många sensorer som skulle behövas 

räknade jag på att det var runt 20 st fönster och då blev antalet sensorer så här: 

 C:a 20 st glaskross-sensorer 

 C:a 20-25 st fönster/dörr-kontakter 

 2 st rökdetektorer 

 1 st nivåvakt 

 7 st rörelse sensorer 

 3-4 st temperatursensorer 

Alla sensorerna jag hittade använder sig av digitala ingångar förutom nivå-vakten som använder sig 

av 4-20 mA ingångar och temperatur-styrning vilket kommer att använda relä ingångar.  

För att minska antalet sensorer hittade jag en enhet som kopplade ihop upp till 20 st glasskross-

sensorer. Detta gör att istället för att behöva ha 20 st digitala ingångar på centralenheten så behövs 

bara en. Det gör dock att man inte vet vilken av sensorerna som har genererat ett larm utan bara att 

det är en glaskross-sensor. Jag letade även efter en liknande enhet till dörr/fönsterkontakterna men 

hittade ingen. Sensorerna ansluter man till centralenheten med varsin kabel vilket gör att det blir en 

del kabeldragning. Dock så är det väldigt tunna kablar då det endast är en kopparkabel som krävs så 

man får plats med flera kablar i en kabellist alternativt att de dras i kabelrör i väggen. 

Jag kom fram till att det skulle krävas 50-60 st digitala ingångar, 1 st 2-20 mA-ingång och 2 st relä-

ingångar om man inte kopplade ihop glaskross-sensorerna. Om man kopplade ihop dem så behövs 

bara 30-40 st digitala ingångar.  

När jag hade räknat ut antalet sensorer som skulle behövas så stod valet ganska enkelt på vilken 

centralenhet som skulle användas. Valet landade på Siteboss 530 då den stödjer den typ och det 

antal ingångar som krävs. Med Siteboss finns det även goda utbyggnadsmöjligheter som gör att 

enheten kan användas för flera saker ifall kunden skulle ha flera önskemål längre fram. 

För att kunna koppla in alla sensorer finns två alternativ av expansionskort. Antingen använder man 

ett kort med 4 st DI och 4 st 4-30 mA, ett kort med 4 st DI och 4 st reläer och 4 st kort med 8 st DI 

eller så byter man ut de 4 st korten med 8 st DI till ett kort med 64 st DI. Detta gör att man lättare 

kan lägga till saker senare då det finns 3 st expansionsplatser lediga men det skulle bli dyrare och 

man skulle ha betydligt fler digitala ingångar än vad man behöver. I båda fallen krävs den enhet som 

har 6 st expansionskortsplatser.  
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3.3 Temperatur-styrning 
Jaktstugan kommer inte att vara bebodd hela tiden vilket gör att man inte måste ha full värme 

påslagen hela tiden. Genom att sänka temperaturen i stugan medan ingen är där och sedan höja 

temperaturen när man är där gör att man kan spara pengar. För att lösa detta på ett enkelt sätt vill 

man kunna fjärrstyra temperaturen via Internet. 

Med fjärrstyrningen ska man kunna sänka värmen när man åker ifrån stugan och slå på värmen när 

man är på väg till stugan så att det är varmt när man kommer fram. Det ska även gå att få ett larm 

ifall temperaturen är för låg då det finns risk för kylskador på saker i stugan. 

Det största problemet jag hade med denna del var att de flesta lösningarna jag hittade använde sig 

av GSM-nätet. Det fungerar så, att man skickar ett SMS med olika kommandon till en enhet för att 

styra värmen. Den kan även styras med en app i vilken man också kan se den nuvarande 

temperaturen för olika rum. Det hade varit en bra lösning om det hade gått att styra via Internet. Jag 

tittade även på en annan lösning där man fjärrstyrde olika eluttag via Internet. Det skulle kunna vara 

en bra lösning ifall el-element kommer att användas. 

Men då jag inte visste vilken typ av värme som skulle användas i stugan hittade jag en universell 

lösning som klarar av att styra alla typer av värme och det var genom att använda sig av två eller flera 

termostater som är inställda på olika temperaturer. Termostaterna kopplas sedan till larmcentralen 

via relä-ingångar som gör att man kan slå av och på termostaterna. Som ett exempel kan man ha en 

termostat inställd på 22 grader och den andra på 10 grader. När man är i stugan har man den 

termostat som är inställd på 22 grader aktiv medan den andra är inaktiv och när man åker ifrån 

stugan byter man. 

Eftersom lösningen använder sig av larmcentralen för att styra värmen så krävs ingen extra 

utrustning förutom att det måste finnas ett expansionskort med relä-ingångar. Det gör även att man 

styr värmen på samma sätt som man styr larmet. 
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3.4 Reservkraft 
För att larmet ska fungera även vid strömavbrott skulle även reservkraft planeras. Detta löstes med 

att ha ett dieselaggregat och en UPS.  

Dieselaggregatets uppgift är att förse utrustningen med ström under en längre tid. Detta är viktigt för 

att larmet ska kunna fungera som det ska och kunna larma ifall något händer. Om ingen reservkraft 

skulle finnas skulle det bara vara för en inbrottstjuv att kapa strömmen till stugan och sedan gå in. 

För att försäkra sig om att ingen kapar strömmen ifrån dieselaggregatet och utrustningen är 

dieselaggregatet larmat så ifall någon skulle bryta upp luckan till dieselaggregatet så skickas ett larm 

iväg. Det är även ifall någon skulle försöka stjäla diesel. 

För att hitta ett dieselaggregat som passade kontaktade jag Attacus Power, vilket är ett företag som 

inriktar sig på reservkraft. De föreslog ett dieselaggregat som hette Attacus Flexipower som finns i 

lite olika modeller [10]. Den största skillnaden på de olika modellerna var storleken på dieseltanken 

och de fanns ifrån 250 l till 995 l och genererar 12-20 kVA. Drifttiden på Attacus Flexipower var 

mellan 4 och 14 dagar beroende på vilken storlek på tank som användes och hur hård belastningen 

är. Då man inte visste om kunden ville använda reservkraft på annan utrustning i stugan än den 

utrustning som jag planerade togs detta aggregat med som förslag. Jag letade även fram ett mindre 

aggregat som bara skulle kunna ta hand om det vi skulle sätta in i stugan. Det aggregatet jag hittade 

hade en tank på 50 l och kunde generera 9 kVA. Drifttiden på det aggregatet var upp till 25 h. 

På grund av att det tar en stund för ett dieselaggregat att starta upp kommer även en UPS att 

användas för att förse utrustningen med ström på en gång vid ett spänningsbortfall. Drifttiden för 

UPS-enheten är ungefär 10 min. men det räcker då det endast ska användas under uppstarten av 

dieselaggregatet. Den UPS jag valde har 8 st strömuttag varav 4 st kan använda sig utav 

batteribackup och överspänningsskydd och 4 st uttag som bara har överspänningsskydd. 

Den utrustning som är mest kritisk, det vill säga alla enheter förutom accesspunkterna, kommer att 

använda sig av batteribackup. Larmcentralen måste vara uppe för att kunna ta emot larm ifrån 

sensorerna, SNMP-servern för att kunna logga och larma via mail samt brandväggen och routern för 

att kunna ge enheterna Internet-åtkomst. 

Efter beräkningar har jag kommit fram till att elförbrukningen för utrustningen är så här:  

Larmcentral + sensorer ca: 150W 

Internet utrustning ca: 100W 

Det gör att den totala förbrukningen blir 250W och den UPS jag valt klarar upp till 400W så det räcker 

till.  
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4. Resultat 
Jag har här sammanfattat resultatet av den lösning jag kom fram till under mitt examensarbete. 

4.1 Internet 
För att få Internet till stugan används routern Conel CR10, vilket är en router som kan ta emot 

signaler ifrån ett CDMA450-nät. Ifrån den dras en antenn till utsidan av huset för att skicka och ta 

emot signaler. Till routern kopplas en Cisco ASA 5505 som agerar brandvägg och switch för de 

enheter som ska anslutas till nätverket. Det är två stycken accesspunkter av modellen D-LINK DAP-

2553, larmcentralen Siteboss 530 och en SNMP-server. 

4.2 Larm 
För att kunna ge en komplett larmlösning används larmcentralen Siteboss 530, vilket är en 

larminsamlingsenhet som larmar via Internet. Till siteboss 530 kan flera olika typer av expansionskort 

anslutas vilket gör att man kan koppla in just den typ av sensorer man behöver.  

Till larmcentralen kopplas: 

 20 st glaskross-sensorer 

 20-25 st fönster/dörr-kontakter 

 2 st rökdetektorer 

 1 st nivåvakt 

 7 st rörelsesensorer 

 2-3 st temperatursensorer 

 2 st termostater 

Glasskross, fönster/dörr-kontakter, rökdetektorer, rörelsesensorer och temperatursensorerna 

använder sig av digitala ingångar. Nivåvakten använder sig av 4-20 mA-ingångar och termostaterna 

använder sig av relä-ingångar. 

Till nätverket kopplas även 2 st IP-kameror av modellen D-LINK DCS-5222L. De används för att kunna 

avgöra ifall ett larm är riktigt eller falskt. Kamerorna går att styra via Internet och går även att 

använda i mörker, se bilaga 3 för placering av utrustning. 
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4.3 Temperatur-styrning 
För att kunna styra temperaturen används två stycken termostater som är inställda på olika 

temperaturer. Termostaterna kopplas sedan in till larmcentralen via relä-ingångar. Relä-ingångarna 

gör så att man kan slå av och på termostaterna. När man är i stugan kan man ha den ena 

termostaten aktiv medan när man inte är i stugan så är den andra termostaten aktiv. 

Genom att termostaterna ansluts till larmcentralen krävs ingen extra utrustningen och gör att man 

kan styra temperaturen på samma sätt som larmet. 

4.4 Reservkraft 
För att förse larmet med ström under en längre period används ett dieselaggregat med upp till 25 h 

drifttid alternativt ett större dieselaggregat med upp till 14 dagar drifttid utifall kunden vill ha 

reservkraft till mer utrustningen än den som planeras i denna rapport.  

En UPS kommer även att användas för att kunna förse den viktigaste utrustningen med ström under 

uppstarten av dieselaggregatet. Den UPS jag valde var Eaton Protection Station 800. Den har 8 st 

strömuttag varav 4 st har reservkraft och överspänningsskydd medan de andra fyra bara har 

överspänningsskydd. Den utrustning som måste vara i ständig drift för att larmet ska fungera kopplas 

till uttagen med reservkraft, det vill säga larmcentralen, SNMP-servern, brandväggen och routern. 

Drifttiden för UPS-enheten är runt 15 min. under hög belastning. 

4.5 Kostnad 
Kostnaden för inköp av all utrustningen som behövs ser ut så här; 

Larmenhet + sensorer ca: 30 000:- 

Router + Accesspunkter + brandvägg ca: 15 000:- 

Reservkraft ca: 30 000 – 50 000:- (beroende på dieselaggregat) 

Så den totala konstaden för inköp skulle ligga runt 80.000kr. Driften av utrustningen är endast 

elförbrukningen och bör ligga runt 100-200kr/mån. 
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5. Diskussion 
Jag tycker att jag har fått fram en komplett lösning som täcker de områden som fanns med i 

uppgiften. Med NET1 kommer man få en stabil Internetuppkoppling med bra hastighet med tanke på 

platsen där jaktstugan ligger. Det trådlösa nätverket kommer att ge bra täckning i hela det området 

stugan ligger. 

Larmet med dess larmcentral och sensorer ger en komplett lösning av alla de typer av sensorer man 

kan tänka sig. Med den larmcentral som valdes kan systemet även byggas vidare på ifall det skulle 

behövas i framtiden. 

Med den lösning för temperatur-styrning jag valde spelar det ingen roll om vilken typ av värme som 

kommer att användas i stugan utan det kommer fungera i alla fall i och med att det är en universell 

lösning.  

Reservkraften genererar tillräckligt med ström för att kunna förse utrustningen med reservkraft 

under en längre tid vilket gör att larmsystemet kommer att fungera som det ska även vid ett längre 

strömavbrott. 

Min handledare blev nöjd över min lösning och tyckte jag hade gjort ett bra jobb.  
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11.2 Bilaga 2 

Nätverkstopologi 
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11.3 Bilaga 3 
 

Larm 
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11.4 Bilaga 4 - Förkortningar 

IP – Internet Protocol 

I/O – Input/Output 

GSM – Globalt System för Mobil kommunikation 

CPU – Central Processing Unit 

SNMP – Simple Network Management Protocol 

CDMA – Code Division Multiple Access 

UPS – Uninterruptible Power Supply 

PoE – Power Over Ethernet 

WPA2-PSK – Wi-Fi Protected Access 2 – Pre-shared Key 

DMZ – DeMilitarized Zone 

SMS – Short Message Service 


