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Introduktion
FLOCHECK V används som fast monterad användarpanel 
till dragskåpsregulator FCL.

• Installeras som kontroll- och säkerhetsutrustning till
dragskåp med dragskåpsregulator FCL. Börvärden
och larmgränser injusteras på plats  enligt gällande
 säkerhetsföreskrifter.

• Har en aktiv skärm där användare kan ta del av aktuellt
driftsläge med status i klartext samt ärvärdet för luft-
hastigheten i dragskåpet. Aktuell spjällvinkel i anslutet
spjäll kan också visas.

• Används för inloggning på regulatorn vid driftsättning
eller vid  behov av justeringar.

• Kan ge akustiskt larm via summer och/eller optiskt larm
via lysdioder.

• Ansluts enkelt till regulatorn via en förmonterad och
kontakterad FTP-kabel (RJ45). 

Funktion
FLOCHECK V visar via klartext och lysdioder aktuell status 
och valt driftsläge. Vid normal drift regleras lufthastigheten 
till 0,55 m/s i dragskåpets öppning oberoende av luckans 
läge (upp till markerad säkerhetsnivå). Via knappsatsen kan 
driftsläge väljas och behörig kan navigera i ett kodskyddat 
menysystem för att sätta värden på driftsparametrar.

Larm
Tänd grön lysdiod indikerar att uppmätt  lufthastighet ligger 
inom  förväntade  värden.Larm aktiveras vid val av driftsläge 
”NÖDLÄGE” (Ökad lufthastighet i öppningen till 0.8 m/s) 
eller då uppmätt  lufthastighet inte överensstämmer med 
förväntade värden. Larm  indikeras både optiskt och akustiskt 
via röd lysdiod och en summer.

Utförande
FLOCHECK V finns i utförande FU med kablage monterat 
uppåt (med eller utan montagevinkel) eller i utförandet FB 
med kablage monterat bakåt (utan montagevinkel) för dolt 
montage av kablage etc.
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Knappar och display på dragskåpsvakt FLOCHECK V.
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Tekniska specifikationer

Allmänt
Dimension
103 x 82 x 30 mm (LxBxH).

Nettovikt
0,270 kg (Inklusive kablage).

Material
Kapsling i ABS.

Övrigt
Levereras med monterad nätverkskabel 
(3 meter) med kontaktering RJ45 för  
 inkoppling till dragskåpsregulator FCL .

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

Färgkulör
RAL 9003

IP-klass
Kapsling håller IP54.

Elsystem
Matningsspänning
Från regulator.

Effekt
2,5 VA.

CE-märkning
Uppfyller EMC och lågspänningsdirektivet.

Dragskåpsvakt - Flocheck V [FU] med 
montagevinkel.

Kompletterande produktdokumentation FLOCHECK V
Tabell 1: Kompletterande dokument till FLOCHECK V kan nås via länkar på produktens  hemsida under Produkter på www.lindinvent.se

Dokument Finns Finns ej Kommentar

Installationsanvisning Gemensam med dragskåpsregulator FCL. Visar montagevarianter FU och FB.

Driftsättningsanvisning Se driftsättningsanvisningen för dragskåpsregulator FCL.

Underhållsinstruktion Betraktas som underhållsfri.

Yttre förbindningsschema Ansluts till regulatorn via FTP-kabel med förmonterad kontakt.

Miljövarudeklaration Bedömd av Byggvarubedömningen.

Brukarinformation FLOCHECK V - Manual (Brukarmanual att fästa intill dragskåpet).

Modbuslista Ej relevant

AMA-text

Lindinvent – Smartare inneklimat. Grönare fastigheter.

Företaget erbjuder produkter och system för att styra 
 ventilation, belysning, solavskärmning och  lokalutnyttjande. 
Utrustningar och klimatlösningar utvecklas för kontor,  skolor, 
sjukhus,  laboratorier och liknande arbetsmiljöer.  Lindinvents 
system samverkar för att ge hög inomhuskomfort och lägsta 
möjliga energianvändning.

Kontakt
www.lindinvent.se 
Tel: 046–15 85 50 

Dragskåp med dragskåpsvakt 
Flocheck V [FU].
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Om utrustningen
FLOCHECK V är en panel som varnar personal vid otillräcklig 
 lufthastighet i anslutet dragskåp. Panelen varnar också då  dragskåpet 
tillfälligt är i ett driftsläge med ett reducerat luftflöde. Ansluten 
 regulator  konstanthåller föreskriven lufthastighet oavsett glasluckans 
öppningsläge upp till luckans markerade säkerhetsnivå. Börvärden 
och  larmgränser är  inställda enligt gällande  bestämmelser.  Ändring av 
inställningar får endast  göras av fackman. Vid  misstanke om felaktig 
 funktion, kontakta  skyddsombud eller arbetsledare. Avvikelser från 
här angivna  värden på inställningar kan förekomma.

Funktion
FLOCHECK V visar via klartext i display, summer och lysdioder 
aktuell status och valt driftsläge. Vid normal drift reglerar  
dragskåpsutrustningen mot en lufthastighet på 0,55 m/s i  
dragskåpets öppning, oberoende av luckans läge, upp till markerad 
säkerhetsnivå.

Driftslägen 
Normal drift
Tänd grön lysdiod och Status ”OK”  indikerar en lufthastighet mellan 0,5-1,0 
m/s. 

Blinkande röd lysdiod MED summerton larmar vid en lufthastighet lägre 
än 0,5 m/s. Summern kan  tillfälligt stängas av genom att trycka på <Tysta 
summer>. Utan annan åtgärd så återkommer summern efter 20 min. 

Blinkande röd lysdiod UTAN summerton indikerar en  lufthastighet över 
1,0 m/s.

Då det inte utförs arbete i dragskåpet: Dra ned glasluckan till det 
nedersta läget. Dragskåpet  bibehåller då sin funktion medan  
energianvändning och slitage minskar.

Nödläge
Lufthastigheten ökas till 0,8 m/s och summern ljuder.  Driftläget 
möjliggör en forcerad  utvädring vid behov.  Aktivering och  
deaktivering sker igenom upprepade tryck på <NÖDLÄGE>.

Riggläge
Aktiverar tillfälligt ett minskat luftflödet. Innan ”Riggläge” aktiveras ska 
frågan ”Är du säker?” besvaras med JA; NEJ är förvalt. ”Ja” väljs med <Pil 
ned> eller <Pil upp> följt av  <Bekräfta>. Detta driftsläge är lämpligt då 
dragskåpet inte ska arbeta medan det kanske städas.  Avaktivering 
genom att trycka på <RIGGLÄGE> igen. Återgång från riggläge sker 
annars efter 4h om inte annat angivits. Riggläget indikeras optiskt via 
blinkande röd och grön diod.

Förregling av eluttag (Kräver installation av kontaktor) Strömmen till 
eluttag kan brytas efter inställd tid till förregling. Tryck på <Tysta 
summer>  kan tillfälligt hindra  förregling att lösa ut. Återställ genom att 
trycka på  <Bekräfta> vid status OK och  då textmeddelandet ”Tryck enter 
för  återställning” visas i displayen. En extern återställningsknapp kan 
anslutas.

Inställningar
Inställningar görs av auktoriserad tekniker via det kodskyddade 
menysystemet i FLOCHECK V.
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FLOCHECK V  – Manual 
Dragskåpsvakt

Ladda ner denna manual:

FLOCHECK V

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


