
WWW.LINDINVENT.SE

FLOCHECK F – Dragbänksvakt
Produktbeskrivning

FLOCHECK_F_PB11
1 (2)

Introduktion
Dragbänksvakt FLOCHECK F visar status och 
ger åtkomst till flödesregulator FLC.  Användar- 
panelen är en del av dragbänkens säkerhets-  
utrustning.    Börvärden och larmgränser  
kan ställas in på plats  enligt gällande 
säkerhetsföreskrifter.

Funktion
FLOCHECK F används som display med 
knappsats till flödesregulator FLC. Driftläge och 
status kan övervakas med hälp av lysdioder 
och  textmeddelande. Via knappsatsen kan 
 driftsläge väljas och behörig kan navigera i ett 
kodskyddat menysystem för att sätta värden på 
driftsparametrar. 

Larm
Tänd grön lysdiod indikerar normal drift där 
uppmätt luftflöde ligger inom  förväntade 
 värden. Larm aktiveras vid val av driftsläge 
”MIN” (Reducerat flöde) eller då uppmätt flöde 
inte överenstämmer med förväntade värden. 
Larm  kan indikeras både optiskt och akustiskt 
via röd lysdiod  och en summer.

Utförande
FLOCHECK F finns i utförande FU med kablage 
monterat uppåt (med eller utan montageplåt 
för montage på kanal) eller i utförande FB med 
kablage monterat bakåt (utan montageplåt) för 
dolt montage av kablage på skåp etc.

Dragbänksvakt - Flocheck F [FU] med montageplåt.

Knappar och display på dragbänksvakt FLOCHECK F.
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Status

Pil Upp: 
Välj driftsläge Normalt flöde 
(Vid/Efter inloggning: öka 
värde/ned i meny)

Bekräfta: 
Används enbart vid och 
efter  inloggning på anslu-
ten  regulator

DriftslägeAktuell 
 parameter

Uppmätt värde på 
parameter

Pil bakåt: 
Visa parameter/ 

Tysta summer/Backa 
i meny

Pil ner: 
Välj driftsläge Minsta flöde 

(Vid/Efter inloggning: 
Minska värde/ned i meny)



WWW.LINDINVENT.SE

FLOCHECK F – Dragbänksvakt
Produktbeskrivning

FLOCHECK_F_PB11
2 (2)

Tekniska specifikationer

Allmänt
Dimension
103 x 82 x 30 mm (LxBxH)

Nettovikt
0,270 kg (Inklusive kablage)

Material
Kapsling i ABS-plast

Övrigt
Levereras med nätverkskabel (3 meter) 
med kontaktering RJ45 för inkoppling  
till flödesgivare FLC .

Display
LCD-teknik: FSTN 
Upplösning: 128x64 pixlar 
Bakgrundsbelyst med vita lysdioder 
Skärmstorlek: 58x29,5 mm

Anslutning till regulator
Via RJ 45 kontakt

Färgkulör
RAL 9003

IP-klass
Kapsling håller IP54

Elsystem
Matningsspänning
24 VAC från regulator

Effekt
2,5 VA

CE-märkning
Uppfyller EMC och lågspänningsdirektivet

Kompletterande produktdokumentation
Tabell1: Redovisning av tillgängliga kompletterande dokument till FLOCHECK F som kan nås via länkar på produktens 
 hemsida under Produkter på www.lindinvent.se

Dokument Finns Finns ej Kommentar

Installationsanvisning Visar montagevarianter FU och FB.

Driftsättningsanvisning Se driftsättningsavnisningen för 
flödesregulator FLC

Underhållsinstruktion Underhållsfri

Yttre förbindningsschema Anslutning via FTP-kabel till 
 regulator

Miljövarudeklaration För bedömning hos Byggvaru- 
bedömningen och Sundahus

Brukarinformation Brukarmanual att fästa intill drag-
bänken

Modbuslista Ej relevant

AMA-text Ej relevant


