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Produktbeskrivning Tryckstyrning med flödesmätning DCV-CFb
CFLb version C04

DCV-CFb cirkulär - Regulator CFLb 
och spjällmotor monterade på  
cirkulärt spjäll med mätfläns.

Introduktion DCV-CFb
DCV-CFb som ingår i Lindinvents serie av smarta  
spjäll och mätenheter, används för snabb och  
noggrann tryckhållning i kombination med  
flödesmätning i ventilationskanal.

DCV-CFb cirkulär (Ø125-500) levereras fabriks- 
monterad. För övriga storlekar  levereras  spjäll,  
mätenhet, spjällmotor och regulator separat.  
DCV-CFb i cirkulärt utförande finns i databas för  
MagiCad. DCV-CFb i rektangulärt utförande ritas  
som spjäll JSPM och mätenhet SMRD.

Ingående produkter
Nedanstående produkter ingår i DCV-CFb. Ingående 
spjäll är antingen för cirkulärt eller rektangulärt 
utförande. För mer information se  
beskrivningar för respektive produkt.

Tryckregulator CFLb
• Intern tryckgivare
• Intern flödesgivare
• Anslutning CAN
• In- och utgångar för  

utrustning/funktioner
• Förmonteras vid cirkulärt  

utförande

Cirkulärt spjäll med mätfläns SPMF
• Mätdon med dubblamätuttag
• Vridspjäll med helt spjällblad
• Förmonteras med regulator CFLb 

och spjällmotor

Rektangulärt spjäll JSPM
• Jalusispjäll
• Levereras separat

Spjällmotor DA4 eller DA8
• Levereras förmonterad vid  

cirkulärt utförande (DA4)
• Levereras separat vid  

rektangulärt utförande  
(DA4  eller DA8 beroende  
på spjällstorlek)

Regulator CFLb

Cirkulärt spjäll SPMF

Rektangulärt spjäll JSPM

Spjällmotor DA4/DA8

DCV-CFb rektangulär  
- Regulator CFLb och spjällmotor 
 monterade på rektangulärt spjäll.

Laboratorie med DCV-CFb: 
Laboratorie med tilluft via DCV-BL och frånluft via DCV-CFb.

DCV BLb:
• Mäter tilluften.
• Hämtar frånluftflödet från DCV-CFb.
• Justerar mängden tilluft via spjällstyrning för  

att  balansera det totala frånluftsflödet.
DCV-BLb är driftsatt för flödesbalansering.

DCV-CFb:
• Mäter och meddelar det totala frånluftsflödet.
• Mäter och konstanthåller kanaltrycket för att  

säkerställa det önskade fasta  frånluftsflödet.
NOTERA: DCV-CFb är alltid driftsatt för tryckreglering  
och flödesmätning.
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RELÄ Ställbart: Potentialfri 
brytare eller 24 VAC

24 VAC + Kommunikation(CAN)
24 VAC + Kommunikation(CAN)

Kommunikation direkt 
med CFLb via mobil och 
appen LINDINSIDE.

DISPLAY Anslutning för fast 
användarpanel

DCV-CFbTryckstyrning med 
flödesmätning

+15V / +5V / 0AUX

DIN Ställbar funktion

AIN Ställbar funktion

AUT Ställbar funktion

I2C Anslutning 
för IC2-bus

LINDINSIDE Bluetooth®

Anslutningsschema för DCV-CFb. 
Regulator CFLb ansluten till nät-
verk (CAN) och spänningsmatning 
via Lindinvents 4-ledarkabel. Ka-
beln används också för inkoppling 
av flertalet tillbehör.

Anslutningar
• Plint: 24 VAC + nätverk(CAN).
• Plint: 0-10 VDC analog ut och analog in.  

Avsedd för spjällmotorn.
• Plint för AIN2: Generella 0-10 VDC
• Plint för AUT2: Generella 0-10 VDC
• Plint för DIN1: PULL-UP [+5V] alt. 0-5 VDC
• 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)

VISUALISERINGSVERKTYGET LINDINSPECT®

LINDINSPECT® är ett 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. 

Användargränssnitt
Sök detaljer kring angivna gränssnitt via produktnamn 
och produktbeskrivning.

• 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 väggpanel FLOCHECK P,  

som kopplas trådbundet direkt till CFLb.

Kontroll & larm
LINDINSPECT® loggar flöden och sätter larmflaggor  
vid avvikelser enligt angivna riktlinjer. Genom att  
montera och ansluta användarpanel FLOCHECK P kan 
larm även indikeras akustiskt och optiskt ute på plats  
vid den aktuella styrningen.

enkel driftsättning
Lindinvents samtliga regulatorer levereras fabriks- 
kalibrerade. I samband med driftsättning efterfrågas  
värden till ett fåtal utvalda styrvariabler.

Detalj från startsida  
i LINDINSPECT® där  
utrustning i fastigheten 
kan  visualiseras  
och administreras.
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Funktionsschema med DCV-CFb
DCV-SPb på  stamkanal för tilluft:
Cellkontor med tilluft via aktiva don och frånluft  
via överluft till gemensam  korridor. Två fasta från- 
luftsflöden med tilluft via överluft från korridoren.

Aktiva taktilluftsdon: 
• Behovsstyr klimatet i respektive kontor efter 

aktuella börvärden.
• Meddelar samverkande noder aktuellt tilluftsflöde.

DCV-SPb:
• Mäter kontinuerligt trycket i den aktuella sektionen 

av kanalsystemet för tilluft.
• Konstanthåller valt börvärde på tryck et i 

 stamkanalen via  spjällstyrning.
DCV-SPb är driftsatt för tryckreglering.

DCV-CFb:
• Konstanthåller tryck  i kanal för att upprätthålla 

 frånluftsflödet i fasta frånluftsenheter.
• Mäter luftflödet från fasta frånluftsenheter.
• Meddelar uppmätt frånluftsflöde via CAN.
NOTERA: DCV-CFb driftsätts alltid för tryckreglering 
och flödesmätning.

DCV-BLb:
• Mäter frånluftsflödet från korridoren.
• Frågar efter frånluftsflödet uppmätt av DCV-CFb.
• Summera eget uppmätt frånluftsflöde med  uppmätt 

flöde via DCV-CFb.
• Upprätthåller önskad balansering av det  aktuella 

tilluftsflödet genom att via spjällreglering öka eller 
minska det egna frånluftsflödet från korridoren.

DCV-BLb är driftsatt för flödesbalansering.
Exempel på funktionsschema med DCV-CFb.
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Beställningsformat
Cirkulärt Ø125-500
Tryckstyrning med flödesmätning, Lindinvent AB,  
typ DCV-CFb-[Spjällstorlek][Material]-[Färg]

Spjällstorlek = 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 
Material: G (Galvaniserad), E (Epoxilackerad; RAL 9003; Glanstal 
85), P (Pulverlackerad); Utelämnad materialbeteckning = G. 
Färg: Färgkod anges vid material P; RAL9003 och glanstal 30 är 
standard.
Exempel: 
DCV-CFb-250G (Cirkulärt  DCV-CFb  i  galvaniserat  utförande) 
DCV-CFb-250P-RAL9003 (Pulverlackerad med färg RAL9003)

Cirkulär anslutning Ø630
Tryckstyrning med flödesmätning, Lindinvent AB, 
typ DCV-CFb-630(700x700)[Material] 
Material = G (Galvaniserad)
Exempel: DCV-CFb 630(700x700)G  
DCV-CFb 630  levereras som byggsats. Det  rektangulära spjället 
JSPM 700x700 med  cirkulär  anslutning 630 och en cirkulär mät-
fläns med diameter 630 liksom regulator CFLb och spjällmotor 
levereras var för sig för att monteras på plats.

Rektangulärt 
Tryckstyrning med flödesmätning, Lindinvent AB,  
typ DCV-CFb-[BxH][Material]
Storlek: BxH = 200x200 -> 1600x1000 mm  
Bredd(B): 200 till 1000 mm i intervall om 100,  därefter i intervall 
om 200 mm. 
Höjd(H): 200 till 800 mm i intervall om 100, därefter i intervall om 
200 mm. 
Kontakta Lindinvent vid behov av avvikande dimensioner. 
Material = G (Galvaniserad)
Exempel: DCV-CF-600x300G 
Rektangulärt DCV-CFb  levereras som byggsats där spjäll JSPM, 
mätfläns SMRD,  regulator CFLb och spjällmotor levereras var för 
sig för att  monteras på plats.

Kompletterande produktdokumentation
Dokumenten nås på www.lindinvent.se

Dokument Kommentar
Installationsanvisning Kombinerad installationsanvisning  för CFLb och DCV-CFb (Montage+inkoppling+driftsättning via LINDINSIDE).
Driftsättningsanvisning Handhavande av mobilapplikationen LINDINSIDE för trådlös kommunikation med CFLb.
Underhållsinstruktion Betraktas som underhållsfri.

Yttre förbindningsschema Visar hur utrustningar kopplas till CFLb.

Miljövarudeklaration För bedömning hos Byggvarubedömningen.

Modbuslista Senast fastställda modbuslistan för CFLb.

AMA-text Finns att ladda ned via produktens hemsida.

DCV-CFb cirkulärt
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Regulator CFLb på 
Spjällmotor DA4

Cirkulärt spjäll 
SPMF Ø125-500


