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Produktbeskrivning DPLb Differenstrycksregulator
Version C04

Differenstrycksregulator DPLb.

Introduktion
Regulatorn DPLb mäter och konstanthåller differenstrycket 
mellan två avgränsade utrymmen.

Tekniska specifikationer
Allmänt
Dimensioner (mm): 176 x 105 x 52 (LxBxH)
Material: Kapsling polystyren
Nettovikt: 0,3 kg
Färgkulör: RAL 9003
IP-klass: Kapsling håller IP53
Temperaturgränser:  
Drift: 10oC till 40oC; <85% RF 
Lagring: -20oC till 50oC; <90% RF
Utförande: 
Brytbara urtag för infästning av kablage ~4 & ~6 mm. 
Slitslösning för snabbmontage på spjällmotor. 
Utvändiga fästhål när regulator inte fästs på 
spjällmotor. 
Lock med LED-pipe för exponering av RGB-LED.

Elsystem
Matningsspänning: 24 VAC
Effekt: 1,8 VA   
CE-märkning: Uppfyller EMC och 
lågspänningsdirektivet.

Differenstrycksreglering
Tryckgivare: Digital tryckgivare, integrerad i 
regulatorn.
Intervall:  -100 till +100 Pa
Tolerans: ± 5 % eller minst ± 2 Pa
Prestanda: Förändring reglerad inom 5 s  
(95% inom 4 s)

FUNKTION
• Kan reglera differenstrycket via den interna 

differenstrycksgivaren och ansluten spjällmotor.
• Kan driftsättas fristående.
• Kan anslutas via Nod-ID till en trådbunden slinga,  

ett lokalt nätverk (CAN).
• Kan reglera differenstryck med mätvärden från  

annan DPLb via nätverkskommunikation (CAN).
• Kan driftsättas som slavreglering till en annan  

DPLb via nätverkskommunikation (CAN).
• Gateway NCE ansluts till det lokala nätverket för 

åtkomst och kommunikation via överordnade system.
• Regulatorn, som är programmerbar, har parametrar 

som kan avläsas och ställas via uppkoppling direkt mot 
enheten eller från annan plats via nätverksanslutning.

• Utrustad med Bluetooth® för kommunikation 
via mobilapplikation LINDINSIDE. Via appen kan 
driftsvärden avläsas och börvärden ändras.

Funktionsschema DPLb: Reglering av differenstryck mellan lab 
och korridor. DCV-BL  konstanthåller tilluftsflödet till labbet. 
DPLb  reglerar frånluftspjället så att differenstrycket mellan 
lab och  korridor konstanthålls.
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24 VAC + Kommunikation(CAN)
24 VAC + Kommunikation(CAN)

Kommunikation med 
DPLb sker via mobil och 
appen LINDINSIDE

RELÄ Ställbart: Potentialfri 
brytare eller 24 VAC

Bluetooth® BLE-Modul i DPLbBluetooth®
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DPLbDifferenstrycks- 
regulator

Anslutningar
Plint: 24 VAC + nätverk(CAN)
Plint: 0-10 VDC analog ut och analog in.  
Avsedd för spjällmotor.
Plint för AIN2: Generella 0-10 VDC
Plint för AUT2: Generella 0-10 VDC
Plint för DIN1
Plint för generisk  spänningsmatning  
(AUX: G0, +5V, +15V)
Modul för kommunikation via Bluetooth®
Plint för I2C-bus
Plint för trådbunden användarpanel  
(FLOCHECK P version B02)

Anslutningsschema för DPLb. 
Regulator ansluten till nätverk 
(CAN) och spänningsmatning 
via Lindinvents 4-ledarkabel. 
Kabeln används också  
vid inkoppling av tillbehör.

Anslutningar för In– och utsignaler
Utrustningar/funktioner kan knytas till  regulatorn. 
Om utbyte till överordnade system önskas men inte 
kan ske via Modbus kan funktioner definieras till 
 regulatorns in– och utgångar.

DPLb på plats ovan undertak med  ansluteningar.

Differenstrycks- 
regulator DPLb

Panel

Anslutning 
för slang till 
utrymme 
som ska 
tryckhållas

Anslutning för 
referenstryck

FLOCHECK P
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TILLBEHÖR:
Nedanstående produkter finns att beställa som 
tillbehör till DPLb.
Differenstrycksvakt Flocheck P
FLOCHECK P användas som fast panel till DPLb.
Panelen visar via klartext och lysdioder status 
kring pågående styrning. Grön lysdiod indikerar 
normal drift:  Börvärdet på  differenstrycket ligger 
inom inställda gränsvärden.
Tänd röd lysdiod samt  klartextmeddelande 
 indikerar larm: Börvärdet för diffenstrycket ligger 
då utanför satta gränsvärden.
En  summer kan aktiveras för att framhäva larm.

Skyddslåda DPB
DPB är en skyddslåda som kan användas vid 
installation av DPLb. Lådan används för att 
dölja och skydda ändarna på slangar från DPL. 
Ändarna skulle annars sträcka sig utan skydd 
in i det rum i vilket trycket ska mätas. Lådan 
installeras på vägg eller i tak där slangänden 
kommer in i rummet.

Kompletterande produktdokumentation
Dokumenten nås på www.lindinvent.se

Dokument Kommentar
Installationsanvisning Montage av DPLb och användarpanel FLOCHECK P + en anvisning kring driftsättning via ansluten panel. 

Driftsättningsanvisning Handhavande av mobilapplikationen LINDINSIDE för trådlös kommunikation med DPLb.

Underhållsinstruktion Betraktas som underhållsfri.

Yttre förbindningsschema Visar hur utrustningar kopplas till DPLb.

Miljövarudeklaration För bedömning hos Byggvarubedömningen.

Modbuslista Senast fastställda modbuslistan för DPLb/DPL(Gemensam med föregångaren differenstrycksregulator DPL).

AMA-text Finns att ladda ned i via produktens hemsida.

Detalj från startsida i LINDINSPECT®. LINDINSPECT är Lindinvents 
webbaserade verktyg där DPLb och andra utrustningar i 
fastigheten kan  visualiseras och administreras.

Användargränssnitt
• Server med LINDINSPECT® via Gateway NCE.
• Annat överordnat system via Gateway NCE och  

ModbusRTU eller ModbusTCP.
• Inloggning direkt på regulatorn via mobiltelefon med 

appen LINDINSIDE.
• Fast användarpanel FLOCHECK P.

VISUALISERINGSVERKTYGET LINDINSPECT®

LINDINSPECT® är ett kraftfullt webbaserat verktyg som ingår 
i den systemprogramvara som möjliggör en central och 
samordnad optimering, administration och visualisering av 
allt från styrenheter till kompletterande system för komfort 
och hållbar energianvändning i byggnader. 


