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Anslutning av Web Sensor till trådlöst nätverk med TL-WIFI 

Sätt TP-Link i Client Mode 
Börja med att koppla ifrån din nuvarande internetanslutning, dra ut nätverkskabeln ur datorn eller 
koppla ifrån din WiFI anslutning.  
 
Anslut TP-Link (TL-WIFI) till spänningsmatning med den medföljande nätadaptern. 
 
Anslut därefter till enhetens trådlösa nätverk, namn (SSID) och lösenord (PASSWORD/PIN) finns på ett 
kort i lådan.  
 
Öppna en webbläsare och surfa därefter till http://tplinkwifi.net. Inloggningsnamn och lösenord är båda 
(”admin”). Gå sedan till Quick Setup och klicka på (”Next”). Välj därefter (”Client Mode”) och (”Next”) 
igen. Enheten söker därefter tillgängliga trådlösa nätverk. Välj det nätverk du vill ansluta till  och ange 
Password för nätverket. Välj sedan (”Next”). 
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Vi rekommenderar att ge TP-Link en statisk IP-adress. Välj en ledig adress i ditt nätverks range. 

 
 
Välj Next igen och sedan reboot. 
 
Anslut till ditt vanliga nätverk (samma som du precis anslutit TP-Link till) och surfa till IP-adressen som 
du gav enheten ovan om du vill göra ytterligare ändringar. 
 
Vi rekommenderar att ändra lösenordet i TP-Link, detta görs under System tools -> Password. 

1.01 Konfigurera Web Sensor  
Koppla nu in din Websensor med nätverkskabel till din TP-Link och koppla även in nätadaptern i 
eluttaget och anslut din PC till nätverket igen.  
 
Nästa steg är att konfigurera din Web Sensor så att den får en IP-adress i ditt nätverks IP-range. Det görs 
med programvaran TSensor som du kan ladda ner här. 
 
När du startar TSensor öppnas fönstret ”Communication Settings”.  
 

 
 
Välj ”Ethernet” och tryck på ”Find Device…”. Om din enhet är ansluten korrekt och redan har en IP-
adress i ditt nätverks range så kommer du hitta den i listan som öppnas. Om enheten har en annan IP-
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range än ditt nätverk behöver du ändra enhetens IP-adress så den matchar ditt nätverk. Vid leverans är 
Websensor inställd på 192.168.1.213. 
 
Om ditt nätverk har den IP-range 192.168.0.X och Web Sensorn har IP-adress 192.168.1.213 så behöver 
du ändra IP-adressen för Web Sensorn till 192.168.0.X. Kontrollera med din nätverksadministratör vilka 
adresser som är lediga i nätverket. 
 
För att ta reda på din IP Range: Klicka på Windows Startikon på ditt skrivbord -> I sökrutan skriver du: 
cmd 
 
I det svarta fönstret som öppnas skriver du ipconfig 
 
Kontrollera vad din Standard-Gateway har för IP Adress. I mitt fall är det 192.168.0.1 det betyder att det 
här nätverket har IP-range 192.168.0.X.  
 

 
 
  



 

Om din Websensor inte dyker upp i listan efter sökning i TSensor så byter du IP-adress i den genom att 
klicka på ”Help” My device wasn’t found!” och ange önskad IP-adress samt MAC-adressen för enheten 
(står på etiketten på sidan av Websensor) och klicka på ”Change”. 
 

 
 

 
 

 
  



 

Klicka på Search för att göra en ny sökning och säkerställa att enheten fått rätt adress. 
 

  
 

  



 

Websensors webbgränssnitt 
Nu ska du kunna surfa till din Websensor genom att ange IP-adressen som du gav den ovan i adressfältet 
på webbläsaren. I webbgränssnittet kan du avläsa aktuella och historiska mätvärden samt konfigurera 
enheten för t.ex. e-postlarm eller för att skicka mätvärden till överordnade system som t.ex. Comet 
Database via SOAP, SNMP eller Modbus. 
  
Exempelbild:  

 

 


