
Manual 
Dimensioneringsverktyg



Dimensioneringsverktyget består av tre olika typer av verktyg:

• Jag vet bara värden 

• Jag vet mina systemkomponenter 

• Ritningar

https://www.milleteknik.se/dimensioneringsverktyg/

https://www.milleteknik.se/dimensioneringsverktyg/


Manual: Jag vet bara värden

Kunden fyller i systemspänning

Kunden fyller i systemets medellast

Kunden fyller i systemets maxlast

Kunden fyller i önskad reservdrifttid

Kunden fyller i önskad återuppladdning (om aktuell, annars 0)

Klicka sedan på ”beräkna”



Manual: Jag vet bara värden
Klicka på beräkna då räknar 
verktyget fram vilken produkt 
som passar bäst. 

Klicka på någon av 
produkterna för mer 
information.



Manual: Jag vet bara värden
Genom att klicka på någon av 
produkterna fås mer 
produktinformation som:

Artikelnummer 
E-nummer
Vilka batterier som behövs 
Bruttopris, listpris.

Klicka på skicka till email. Du får 
efter en stund en strömberäkning 
tillsammans med information om 
vilka produkter som skall beställas.



Manual: Jag vet mina systemkomponenter

• Fyll i systemspänning

• Väljer vad det är för system (passagesystem, inbrottslarm LK1-2, inbrottslarm 
LK3-4 eller brandlarm)

• Fyll i önskad reservdrifttid

• Fyll i önskad återuppladdningstid, (det måste finnas ett värde, fyll i 200 om 
det du saknar uppgift)

• Fyll i eventuell överdimensionering.

• Välj sedan producent under Komponentdetaljer.

• Välj om kommunikation med producenten skall finnas. Milleteknik har 
kommunikation med antal producenter. Väljs kommunikation filtreras urvalet 
till att innehålla produkter som har kommunikation med producenten.

• Under komponenter återfinns en databas av artiklar från de olika 
producenterna.

• Välj komponent, skriv in ev. UNR nummer, fritext och antal per komponent.

• Samma som ovan gäller för Låsdetaljer.

När du är klar klickar du på Beräkna.



Manual: Jag vet mina systemkomponenter
Klicka på beräkna, då räknar 
verktyget fram vilken produkt 
som passar önskemålen bäst. 

Klicka på någon av 
produkterna för mer 
information.



Manual: Jag vet mina systemkomponenter
Genom att klicka på någon av 
produkterna fås mer 
produktinformation som:

Artikelnummer 
E-nummer
Vilka batterier som behövs 
Bruttopris, listpris.

Klicka på skicka till email. Du får 
efter en stund en strömberäkning 
tillsammans med information om 
vilka produkter som skall beställas.



Manual: Ritningar

För att kunna använda 
ritningsverktyget behöver krävs 
inloggning.

Det går att registrera sig som 
användare eller som administratör.

Användare kan inte dela ritningar med 
kollegor som har en annan inloggning.

En administratör kan radera andra 
användare på samma företag. Detta är 
användbart bland annat för att 
säkerställa att ritningar inte lämnar 
företaget.



Manual: Ritningar

Som administratör går det att bjuda in 
sina kollegor till verktyget.

Därigenom nås varandras ritningar.

Administratören kan när som helst 
plocka bort en användare.



Manual: Ritningar

För att skapa din första ritning, klicka;

Skapa den första

Possible to change language to english



Manual: Ritningar

För att skapa din första ritning, klicka;

Skräddarsydd ritning.

Om du har skapat tidigare ritningar så kan du 
skapa dem som mallar.



Manual: Ritningar

• Fyll i namn på projektet

• Fyll i systemspänning

• Välj vad det är för system (passagesystem, inbrottslarm LK1-2, 
inbrottslarm LK3-4 eller brandlarm)

• Fyll i önskad reservdrifttid

• Fyll i önskad återuppladdningstid, (det måste finnas ett värde, 
fyll i 200 om det du saknar uppgift)

• Fyll i överdimensionering (om det behövs).

• Fyll i önskad tid för larmläge

• Välj vilken typ av kabel i systemet.

När du är klar klicka på Skapa.



Manual: Ritningar

• Komponenter finns under Skapa nod



Manual: Ritningar

• Skapa en nod genom att ange;

• Producent

• Typ av utrustning

• Typ

• Eventuellt UNR nummer

• Fritext

Om du inte hittar den produkt du söker finns det möjlighet att 
lägga till egna specialnoder.

När du är klar klicka på Lägg till.



Manual: Ritningar

När du skapat din första Nod skapas en box 
se ikon UC-50 i bilden

Därefter behöver du lägga till Inkoppling och Utkoppling. 
Detta är anslutning för kablar från Batteribackupen (IN) 
respektive till nästa nod (UT).

Därefter kopplar du ihop de olika komponenterna med 
kablar genom att trycka på out ifrån batteribackupen till 
inkopplingen på komponenten, i detta exempel: 1 på UC-
50.

När kabeln har ”monterats” behöver kabeln ett namn, 
längd och kabelarea. 

Klicka sedan Skapa.

Kabeln har då kopplats till sin första komponent.
Se bild.



Manual: Ritningar

Repetera föregående val och bygg din egen anläggning med 
din egna artiklar i en ritning som du sedan kan 
överlämna till beställaren.

När du är nöjd med din ritning klicka på beräkna.

Det är möjligt att zooma in och ut i ritningen.



Tips: Kopiera Nod

TIPS!

Kopiera Nod.

När du skapat en Nod kan du använda tangentkommando
CTRL+C för att kopiera en nod.

Klistra in Nod med CTRL+V.
Klistra in så många noder som
du behöver.



Manual: Ritningar
När du klickar beräkna räknar 
verktyget fram vilken produkt 
som passar bäst. 

Klicka på någon av 
produkterna för mer 
information.



Manual: Ritningar
Genom att klicka på någon av 
produkterna fås mer 
produktinformation som:

Artikelnummer 
E-nummer
Vilka batterier som behövs 
Bruttopris, listpris.

Klicka sedan på markera som 
klar

Obs! Efter det att ritningen är klarmarkerad går det 
inte att ändra i den.



Manual: Ritningar
När du markerat ritningen som 
klar har du möjlighet att 
duplicera ritningen eller skicka 
ritningen som e-mail.



Manual: Ritningar
När du har skapat din första 
ritningen så hamnar den på 
första sidan under inloggning.

Du kan när som helst gå in och 
titta på ritningen igen. Ritningen 
kan dock ej redigeras. Vill du 
redigera ritningen klickar skapar 
du en kopia och redigerar i den. 
Klicka på duplicera ritning i 
verktyget.

TIPS! Skapa ett antal 
standardritningar, som mallar, 
med det material som du 
normalt brukar använda. 
Duplicera sedan de mallarna för 
att skapa projektritningar.



Support
Har du frågor om hur du använder dimensioneringsverktyget?

Kontakta oss på: 031-34 00 230

Har du produkter du vill lägga till i databasen?

Kontakta: johan.dahlpil@milleteknik.se


