Produktbeskrivning

SBM är en adresserbar styrenhet och reläbox på Lindinvents
kommunikationsslinga (CAN) för styrning av två motorer
för invändigt monterad solavskärmning.
Ditt solskydd blir intelligent med SBM. Kontrollsystemet är
baserat på utomhusförhållanden i form av solexponering
och temperatur samt inomhusförhållanden som närvaro
och temperaturavvikelse.

SBM – Styrenhet solavskärmning.

Funktion
• De båda motorerna kan styras individuellt.
• Alla villkor och beräkningar som behövs för att avgöra
om ett solskydd skall vara uppe eller nere görs i
programvarumodulen SunShade som installeras på
systemets server.
• Tryckknappar kan anslutas direkt till SBM för manuell
reglering av solskyddet. SBM har dessutom stöd för
tråd- och batterilösa strömbrytare som kommunicerar
via Enocean-teknologi.

Användargränssnitt
• Webbverktyget LINDINSPECT för konfiguration och
visualisering.
• Användarpanel DHP via IR eller kabel.
• Motorer kan aktiveras via tryckknappar på kretskortet i
SBM.

LINDINTELL/LINDINSPECT
LINDINTELL är ett mjukvarupaket som installeras på en central
server. LINDINTELL har bl.a. funktioner för optimering, överstyrning och friprogrammering.
LINDINSPECT är ett Webbgränssnitt som är utvecklat för att
användas med LINDINTELL.
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Produktbeskrivning

SBM – Styrenhet solavskärmning [Invändig]
Exempel: Driftkort
SBM i kontorslandskap
• SBM strömförsörjs via 24 VAC.
• SBM ansluts till CAN-nätverket via Lindinvents
skärmade fyrledarkabel för 24 VAC samt
CAN-kommunikation.
• Tilluftsdon (TTC/CBX) med inbyggda närvarooch temperaturgivare ansluts till samma
kommunikationsledning.
• Motorer (M) till fönsterpartier som är konfigurerade
att ingå i samma solzon parallellstyrs.
• Solskyddens läge beräknas av modulen SunShade
i LINDINTELL baserat på förhållanden utomhus i
form av solstyrka och temperatur samt förhållanden
inomhus som närvaro och temperaturavvikelse.
• Manuell styrning av solskydden via trådoch batterilösa tryckknappar (TK). Olika
inställningsmöjligheter för att styra hela fasader
eller grupper av motorer.
• Via webbgränssnitt LINDINSPECT kan solskydden
styras manuellt.

SBM i cellkontor
• SBM strömförsörjs med 24VAC.
• SBM ansluts till CAN-nätverket via Lindinvents
skärmade fyrledarkabel för 24 VAC samt
CAN-kommunikation.
• Tilluftsdon (TTC/CBX) med inbyggd närvarooch temperaturgivare ansluts till samma
kommunikationsledning.
• Solskyddets läge beräknas av modulen SunShade
i LINDINTELL baserat på förhållanden utomhus i
form av solstyrka och temperatur samt förhållanden
inomhus som närvaro och temperaturavvikelse.
• Med strömbrytaren (TK) kan båda solskydden
parallellstyras manuellt Upp/Ned.
• Solskydden kan även styras manuellt Upp/Ned via
webbgränssnitt LINDINSPECT.
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Produktbeskrivning

SBM – Styrenhet solavskärmning [Invändig]
Ett exempel på gränsdragning SBM
Nedan redovisas exempel på hur gränsdragning mellan elentreprenör (EE), solavskärmningsentreprenör (SAE) och
ventilationsentreprenör (VE) normalt delas upp. Lindinvents installationer ingår vanligtvis i ventilationsentreprenaden
men kan även utföras som en separat entreprenad. Solavskärmningsentreprenaden är vanligtvis en underentreprenad
till byggentreprenaden.

Ett exempel på gränsdragning.

Ansvarsfördelning entreprenörer
EE genomför egenkontroll av installation då spänning tillförs för första gången genom att aktivera fördefinierade
egenkontrollsekvenser i SBM. Sekvenserna kan aktiveras via digital användarpanel DHP men även via tryckknappar på
kretskortet i SBM.
SAE genomför egenkontroll och inställning av gränslägesbrytare på motorer antingen via digital användarpanel DHP eller
via tryckknappar på kretskortet i SBM.
VE sätter nod-ID på styrenheter och programmerar sekvenser och övriga systeminställningar för solavskärmningen.
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Produktbeskrivning

SBM – Styrenhet solavskärmning [Invändig]
Tekniska specifikationer

Anslutningar

Allmänt

• 2 st plintar för 24 VAC + Kommunikationsslinga(CAN)

• 1 st plint för 230 VAC

Dimension (mm)
200 x 125 x 45 (LxBxH)

• 1 st reläutgång Motor 1

Temperaturgränser
Drift: 10oC till 40oC; <85% RF
Lagring: -20oC till 50oC; <90% RF

• 1 st plint för generell 0-10 VDC AIN/AUT (Används ej)

Material
Kapsling i polystyren

• 1 st modular jack RJ45 - för anslutning av
användarpanel DHP

Nettovikt
0,8 kg

Tekniska begränsningar

• 1 st reläutgång Motor 2
• 1 st kontakt för montage av Enocean-transceiver
• 1 st IR-port

Antal motorer
2 st per SBM

Färgkulör
RAL 9003

Max ström per motor
2A

IP-klass
Kapsling håller IP53

Övrigt

Elsystem

Knappar för manuell styrning av motor
På kretskortet finns 3 stycken tryckknappar K1 till K3
för kontroll av körriktning och därmed ledarordningen
för UP/upp och DOWN/ned på plinten för inkoppling
av motorer till kretskortet. Tryckknapparna kan också
användas vid inställning av ändlägesbrytare på respektive
solavskärmning. I samband med den första spänningssättningen av kretskortet beräknas och registreras de
anslutna solskyddens gångtid.

Matningsspänning
24 VAC
Effekt
Max 10W
CE-märkning
Uppfyller EMC och lågspänningsdirektivet

Inkopplingsanvisning CAN och 24 VAC
Både anslutningen till CAN-nätverket och till 24 VAC för
spänningsmatning av styrelektroniken på kortet sker via
Lindinvents skärmade f yrledarkabel.

Kompletterande produktdokumentation SBM
Tabell1: Kompletterande produktdokumentation till SBM kan nås via produktens h
 emsida under Produkter på www.lindinvent.se
Dokument

Finns

Finns ej

Kommentar

Installationsanvisning

Infästning via skruvhål i kapslingen alternativt via montageplåt.

Driftsättningsanvisning

Redovisar menystruktur med inställningar

Underhållsinstruktion

Betraktas som underhållsfri

Yttre förbindningsschema

Visar anslutningar på kretskort

Miljövarudeklaration

Bedömd av Byggvarubedömningen

Brukarinformation

Inte relevant

Modbuslista
AMA-text
Produktdokumentation finns att ladda ned via
www.lindinvent.se/produkter/

Kontakt

Lindinvent – Smartare inneklimat. Grönare fastigheter.

www.lindinvent.se
Tel: 046–15 85 50

Företaget erbjuder produkter och system för att styra ventilation,
belysning, solavskärmning och l okalutnyttjande. Utrustningar och
klimatlösningar utvecklas för kontor, s kolor, sjukhus, l aboratorier
och liknande arbetsmiljöer. L
 indinvents system samverkar för att
ge hög inomhuskomfort och lägsta möjliga energianvändning.
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WSC11 – En kompakt väderstation

Tekniska specifikationer

WSC11

TILLBEHÖR - SOLAVSKÄRMNING

WSC11 – Väderstation till Sunshademodul

Yttre förbindningsschema

WSC11 – Väderstation till SunShade

Inkopplingsschema för WSC11 via nätverksadapter.
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WSC11_YFB10_NGP2_sv

www.lindinvent.se

1 (2)

WSC11_PB10_OEM_NGP_sv

1(2)

Produktbeskrivning

WSC11 – Väderstation till Sunshademodul

Kompletterande produktdokumentation WSC11
Se även styrenhet för solavskärmning SBM på www.lindinvent.se/produkter
Tabell 1: Tillgänglig kompletterande dokumentation till WSC11 . Se gärna styrning av solskydd på www.lindinvent.se
Dokument

Finns

Finns ej

Kommentar

Installationsanvisning

Saknas. Stativ för montage ingår i leveransen.

Driftsättningsanvisning

Se driftsättningsanvisningen för styrenhet SBM

Underhållsinstruktion

Betraktas som underhållsfri

Yttre förbindningsschema

Se illustration kopplingsplint här i produktbeskrivningen.

Miljövarudeklaration

För bedömning hos Byggvarubedömningen

Brukarinformation

Ej relevant

Modbuslista

Ej relevant

AMA-text

Gemensam för solskydd

Produktdokumentation finns att ladda ned via www.
lindinvent.se/produkter/

Kontakt

Lindinvent – Smartare inneklimat. Grönare fastigheter.

www.lindinvent.se
Tel: 046–15 85 50

Företaget erbjuder produkter och system för att styra ventilation,
belysning, solavskärmning och l okalutnyttjande. Utrustningar och
klimatlösningar utvecklas för kontor, s kolor, sjukhus, l aboratorier
och liknande arbetsmiljöer. L
 indinvents system samverkar för att
ge hög inomhuskomfort och lägsta möjliga energianvändning.
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