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Sådan får du det 
nye mesh-netværk
Med mesh-udstyr skabes dit 
trådløse netværk af tre små 
sendere, der placeres rundt 
i hjemmet. Det sikrer dig 
god forbindelse overalt, og 
udstyret er hurtigt at sætte 
op. I denne guide hjælper  
Komputer for alles Henning 
Rasmussen dig godt i gang.

Der er sket en sand revolution inden-
for trådløse netværk de senere år. Den 
største omvæltning er uden sammen-
ligning, at teknologien mesh er blevet 
tilgængelig for helt almindelige men-
nesker. Hvor du med en gammeldags 
router blot har én enhed, som typisk 
stilles i nærheden af det sted, inter-
netforbindelsen kommer ind i huset, 
har du med mesh to-tre små enheder. 

 Mesh-enhederne forbindes indbyr-
des trådløst og skaber ét samlet net-
værk, som dækker lige så godt i køk-
kenet som i kontoret eller i stuen. Og 
har du flere etager i parcelhuset, kan 
du sagtens placere en af mesh-enhe-
derne på førstesalen og sikre, at net-
værksforbindelsen er lige så god oven-
på som nedenunder. 

Som med meget andet af den elek-
tronik, vi omgiver os med i hverdagen, 
er mesh oprindeligt udtænkt af det 
amerikanske militær. Det skete helt 
tilbage i 1980’erne. Trådløse netværk 
i kontorbygninger har også i en år-
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til rådighed, fordi netværket vælger 
det hurtigst tilgængelige trådløse 
punkt, sender på den mindst trafike-
rede kanal og bruger den hurtigste 
båndbredde. Ved mange mesh-sæt 
har de enkelte enheder også deres 
egne netværksporte, så du kan instal-
lere kablet netværksudstyr langt fra, 
hvor den primære router-enhed står.

Router står isoleret 
I mit private hjem kommer internetfor-
bindelsen via kabel-tv ind på kontoret 
i husets sydlige ende. Derfor er min 
nuværende router naturligt placeret 
her, og det betyder omvendt, at køk-
kenet i husets nordlige ende plejer at 

række fungeret efter samme princip, 
men det er først indenfor de senere år, 
at vi er begyndt at se mesh-produkter 
til os helt almindelige pc-ejere i bu-
tikkerne. 

Det særlig smarte ved mesh er, at 
mesh-enhederne kommunikerer med 
hinanden indbyrdes. Hvis du fx er helt 
nede i den ene ende af huset og der 
er to trådløse enheder mellem dig og 
den enhed, der er koblet på internet-
forbindelsen, sendes data først fra den 
sidste enhed til den midterste, før de 
når frem til internetenheden og sen-
des videre ud på internettet. Mesh-
netværk sørger også automatisk for, 
at du altid har den bedste forbindelse 

TP-Link Deco M4, som vi bruger i denne guide, er et mesh-sæt, der 
består af tre netværksenheder. Det er rigeligt til langt de fleste hjem.



Sådan blev netværket meget bedre

Komputer for alles journalist Hen-
ning Rasmussen begyndte med 
at installere måleværktøjet Ekahau 
HeatMapper fra Fordels zonen på 
en bærbar pc. Med pc’en gik han 
rundt i alle rum i sit hus, indtil pro-
grammet havde farvelagt det kort, 
du kan se herover. Det viser den 
eksisterende netværksdækning 
i hele hjemmet og giver et godt 
udgangspunkt for en opgradering 
af netværket. Herefter købte han 

mesh-sættet Deco M4 fra TP-Link. 
Han installerede de tre router-en-
heder og testede så, at netværket 
og internetforbindelsen fungerede 
optimalt. Til sidst startede han 
igen programmet Ekahau Heat-
Mapper og gik igen en tur i alle 
hjemmets rum, mens kortet over 
netværksdækning blev farvelagt. 
Resultatet var en overbevisende 
forbedring af netværkets dækning, 
stabilitet og hastighed. 

have elendig forbindelse. Det er altså 
yderst tiltrængt med et mesh-sæt, så 
jeg ikke længere er afhængig af den 
ene router, som står isoleret i hjemmet. 

Til artiklen her har jeg derfor ind-
købt TP-Links Deco M4, der er et mesh-
sæt til cirka 1.200 kroner. For den pris 
får du de tre enheder, der skal bruges 
til at dække hele hjemmet med tråd-
løst netværk. På de følgende sider kan 
du læse, hvordan det gik med at in-
stallere sættet, og se, hvor meget bed-
re forbindelsen blev. Installationen er 
forholdsvis ens for alt mesh-udstyr, så 
du kan sagtens købe et andet mesh-
sæt end det, jeg bruger her, og stadig 
bruge denne artikel som en guide. 

EFTER: Med mesh-netværkFØR: Med standard-router

Så godt blev netværket med mesh

Mit udgangspunkt var den  
router, som min internetudbyder 
YouSee har udleveret. Den er 
placeret på kontoret nederst til 
venstre i huset, hvor netværket 
derfor var klart stærkest. 

De tre enheder i TP-Links Deco 
M4-sæt blev placeret på konto-
ret nederst til venstre, i køkkenet 
øverst til højre og i stuen øverst. 
De grønne farver viser nu fuld-
stændig dækning i hele huset.

Dårlig trådløs dækning Stærk trådløs dækning

FØR EFTER

Se hvordan du forbedrer dit eget netværk



Sådan virker mesh

Tjek først 
dit netværks 
svagheder
Før du installerer et nyt mesh-netværk, skal du vide, hvor  
de tre enheder bedst kan placeres. Den viden får du ved at 
bruge programmet Ekahau HeatMapper, som farvelægger 
dit nuværende netværk og afslører de svageste punkter.  
Her skal de nye mesh-enheder opstilles. Du får den bedste 
visning i programmet, hvis du har en plantegning af dit  
hjem, men du kan også sagtens bruge programmet uden.

Hent og åbn Ekahau HeatMapper 
fra Fordelszonen. Har du ikke en 

plantegning af dit hjem, kan du vælge  
I don’t have a map image 1 . Ellers 
klik på I have a map image 2 .

Din plantegning vises i  
programmet. Klik nu med  

venstre museknap på det sted,  
hvor du opholder dig netop nu 6 . 

Gå langsomt rundt i alle husets 
rum, mens du klikker på din nye 

placering efter hvert skridt 7 . Klik til 
sidst med højre museknap, når du er  
tilbage ved udgangspunktet 8 .

For at se kvaliteten af dit eget 
netværk skal du føre musen over 

din router 9 . Nu kan du se, hvor godt 
dit netværk dækker. Grønt er bedst.

Vi har valgt muligheden for at 
bruge en plantegning. Åbn  

mappen med din plantegning 3   
og vælg billedfilen 4 . Klik på  
Choose Image 5 .
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Ekahau HeatMapper
Hent programmet på
www.komputer.dk/1420

Om programmet
Mål kvaliteten af dit trådløse netværk.

Systemkrav
Windows 7,  
8 og 10

Sprog
Engelsk

Mesh er et engelsk ord for “net”. Det  
er den nyeste trådløse teknologi, 
hvor flere separate router-enheder 
kommunikerer med hinanden og 
sikrer dig dækning på meget større 
områder end med traditionelle rou-
tere. En af de tre enheder fungerer 
som hovedenheden og er tilsluttet 
din internetforbindelse. De øvrige 
enheder placeres forskellige steder  
i hjemmet og kommunikerer så  
direkte til hovedenheden – eller til 
en af de andre enheder, hvis de står 
langt fra hinanden. I praksis vil du 
opleve, at netværket figurerer som 
ét samlet netværk med ét navn.
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Sluk dit modem. Tilslut det med-
følgende netværkskabel til dit 

modem 1  og til en af portene på den 
ene mesh-enhed 2 . Tænd så for både 
mesh-enheden og dit modem.

De fleste producenter kræver, at 
du først opretter en gratis konto i 

app’en. Når du har gjort det, skal du 
klikke på Lad os begynde 5 .

Nu skal du skrive et navn til dit 
nye trådløse netværk 8  og  

vælge den kode 9 , der skal bruges  
til at logge på netværket fremover.  
Tryk på Næste 10.

Åbn app-butikken på din telefon 
og find den app, der hører til dit 

mesh-netværk – her er det TP-Link 
Deco 3 . Klik på Installer 4 .

Tryk på det rum i huset, hvor du 
har placeret den første af dine 

mesh-enheder 7 .

Vælg nu det mesh-sæt, 
du er ved at installere 6 .

Nu er netværket oprettet. Du 
kan nu tilslutte endnu en af 

de medfølgende mesh-enheder 11  
eller vælge Jeg er færdig indtil 
videre 12 for at gøre det senere.
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Kom i gang med 
dit nye netværk
I pakken til TP-Links Deco M4-sæt, som vi indkøbte til denne 
artikel, ligger tre helt identiske enheder med strømforsyninger 
og et enkelt netværkskabel. Den fysiske installation er yderst 
simpel, for det er lige meget, hvilken af de tre enheder du kobler 
til dit internetmodem og altså bruger som den primære enhed. 
Deco M4 sættes op – og styres – via en app på telefonen.
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Netgear Orbi RBK13 
Orbi RBK13 er et diskret mesh-
sæt uden avancerede funktio-
ner. Det giver godt og stabilt 
trådløst netværk til en fin pris. 

Pris: 2.096 kroner

■■  www.komputer.dk/orbi

Huawei WiFi Q2 Pro
Dette sæt giver stabilt trådløst 
net i hele huset. Men topha-
stighed og udendørs række-
vidde er dog set bedre. 

Pris: 1.678 kroner

■■  www.komputer.dk/q2pro

TP-Link Deco P9
En smart løsning, der er meget 
nyttig i besværlige huse. Rum-
mer også indbygget netværk 
via elkablerne.

Pris: 1.954 kroner

■■  www.komputer.dk/decop9

Vælg dit mesh-sæt 2   
i oversigten.

Start igen TP-Links app på din  
telefon. Tryk på plusset 1 .

Placér den næste mesh-enhed  
et godt sted og sæt den i stik-

kontakten. Vent, til enhedens diode 
blinker blåt, og tryk så på knappen  
Decos LED blinker blåt 3 .
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Udvid dit nye 
netværk med  
flere enheder

Til denne artikel har vi 
brugt routeren TP-Link 
Deco M4, fordi den gi-
ver høj ydelse, leveres 
med tre enheder og har 
en fornuftig pris. Hvis 
du er interesseret i en 
anden model, kan du 
læse vores seneste test 
af mesh-udstyr i Test-
zonen. Her har vi ud-
valgt tre modeller, som 
du kan læse om i Test-
zonen netop nu:

Når din første mesh-enhed er installeret, er du klar til at  
tilføje de to andre mesh-enheder fra pakken. Denne proces 
er endnu lettere, fordi du allerede har valgt både navn og 
adgangskode til dit nye netværk. Hvis du har en kælder eller 
førstesal i huset, er det en god idé at placere en af de tre  
enheder der for at få god netværksdækning i hele huset.

3 andre gode mesh-sæt

Vi placerede en af de tre enheder i stuen ved siden af tv’et.

Stue
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YouSees router er som regel af 
typen SagemCom Fast 3890V2. 

Her skal du ind på routerens styreside, 
vælge Status 1  og Bridge Mode 2 . 
Når du sætter flueben ved Activate … 
3  og klikker på Apply, er det fremover 

dit mesh-sæt, der uddeler IP-adresser.

Vælg det rum 7 , hvor du 
netop har placeret din 

anden mesh-enhed.

Du får nu et forslag til placering 
af de tre enheder 4 . Hvis dit hus 

har flere etager, kan du også vælge det 
i menuen 5 . Tryk på Næste 6 .

Nu har du to enheder koblet på 
dit mesh-netværk. Tryk på Tilføj 

endnu en Deco 8  for at koble den 
tredje og sidste enhed til netværket – 
og følg trinene her på siden forfra.
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Din internetudbyder (fx YouSee, 
Fullrate eller Telia) har nok givet 
dig et modem, der samtidig fun-
gerer som trådløs router. Som 
vi viste i starten af guiden, skal 
du stadig bruge det indbyggede 
modem i udbydernes udstyr for at 
få forbindelse til nettet. Det bety-
der, at du skal forbinde din router 
fra fx YouSee med hovedenheden 
i dit nye mesh-sæt. Det gør du ved 
at tilslutte et netværkskabel til en 
af de fire porte på bagsiden af ud-
byderens router og slutte den an-

den ende til netværksporten på 
din mesh-enhed. Udbyderens rou-
ter skal derefter sættes i såkaldt 
“Bridge mode”, så det fremover er 
dit nye mesh-sæt, der står for at 
styre hjemmets netværk. Læs i  
routerens manual, hvordan du gør  
– eller spørg din udbyder om hjælp.

Sådan slår du  
udbyderens router fra

En anden enhed giver god forbindelse i køkkenet. Den primære enhed, som vi installerede først, står på kontoret.

YouSees velkendte 
SagemCom-router er 
ikke kendt for sit fanta-
stiske trådløse netværk.

Køkken Kontor
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Her kan du se, hvis en af dine 
mesh-enheder fx er afbrudt. 

Tryk på enhedens navn 3 .

Vælg, om du vil bruge både 2,4 7  
og 5 GHz 8 , og ret eventuelt 

navn 9  og kode 10 til netværket. Du 
kan også starte et gæstenetværk 11  
med begrænset adgang.

Start TP-Links app. I oversigten 
kan du se de enheder, der lige nu 

er koblet på dit netværk 1 . Er der pro-
blemer med netværket, ses et udråbs-
tegn ved internetikonet 2 . Tryk på det.

Tryk på Mere 5  i bunden. Her 
har du adgang til alle routerens 

funktioner. Her vælger vi at trykke på 
Wi-fi 6 , som bl.a. giver mulighed for 
at ændre netværkets navn og kode.

Du kan tvinge netværket til at for-
søge at få forbindelse til enheden 

ved at vælge Prøv igen 4 . Virker det 
ikke, må du rykke den fejlende enhed 
tættere på en enhed med forbindelse.

Vælger du Avanceret fra hoved-
menuen, kan du nemt viderestille 

porte 12, hvis du har behov for at få ad-
gang til udstyr som fx en NAS udefra.
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Finindstil dit nye og 
langt bedre netværk
Ved traditionelle routere skal du ind på en besværlig styreside i browseren 
for at ændre indstillinger, men det er meget nemmere med de nye mesh-
routere. Her har du typisk adgang til samme udvalg af indstillinger for fx at 
videresende porte, men det hele klares nemt fra routerproducentens app 
til telefonen. I TP-Links tilfælde er app’en nem, overskuelig og på dansk,  
så vi havde ingen problemer med at finde de rette indstillinger.
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En af fordelene ved mesh fremfor 
en traditionel router er, at det er 
nemt at skalere netværket op og 
ned. Du kan fx ofte spare penge 
ved at købe et mesh-sæt med en 
eller to enheder og så opgradere 
med en enhed mere, hvis du er 
utilfreds med dækningen. 
 Selv hvis du er begyndt med 
et sæt med tre enheder, som det 
vi bruger her, kan du ofte udvide 
netværket med endnu flere en-
heder og fx sikre netværk i haven 
eller skuret bag huset. Det er fx 
tilfældet med flere af Linksys’ 
og TP-Links nyere routere, som 
sælges i sæt med en, to eller tre 
enheder. 

Gå rundt i hele hjemmet, mens 
du klikker på din placering 2   

på kortet med venstre museknap, for 
hvert skridt du tager.

Start Ekahau HeatMapper  
og åbn din plantegning igen.  

Klik med venstre museknap på din  
nuværende placering 1  på kortet.

Når du er tilbage ved udgangspunktet, skal du 
klikke én gang med højre museknap. Nu vises 

dækningen af dit samlede mesh-netværk. Du kan også 
føre musen over hver enkelt mesh-enhed 3  for at se 
dens separate dækkeevne.
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Tjek, hvor godt dit  
nye netværk dækker
Du skulle meget gerne se en stor forbedring af dit netværks dækning, når du er 
skiftet til mesh – og det måler vi her igen med Ekahau-programmet. Ligesom 
du gjorde, før du installerede mesh-netværket, skal du nu koble pc’en på det 
nye netværk og teste det med Ekahau HeatMapper. I vores tilfælde forsvandt 
alle orange og røde områder og blev erstattet af fine nuancer af grøn.  
Stabiliteten og hastigheden blev også kraftigt forbedret.

Du kan nemt udvide  
dit mesh-netværk

Linksys Velop
Mesh-enhederne 
fra Linksys findes 
i mange forskellige 
modeller, og de kan 
let tilføjes et eksi-
sterende netværk.

Netgear Orbi RBK53S
Flere af Netgears 
nyere routere kan 
indgå i mesh-net-
værk, som du kan 
købe flere separate 
enheder til.

TP-Link Deco M5 
TP-Links mesh-routere sælges i sæt 
med en, to eller tre enheder, så du let 
kan udvide et eksisterende TP-Link-
netværk og få bedre 
dækning.
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