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1. INLEDNING

Att konstruera en väl fungerande anläggning med behovsstyrd ventilation, belysning och solskydd behö-
ver inte vara svårt, men det krävs ändå kunskaper som spänner över flera teknikområden. Lindinvent har
därför tagit fram sju st projekteringsanvisningar vilka tjänar som hjälp vid konstruktion av dessa system
med Lindinvents produkter.

http://www.lindinvent.se/
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2. ÖVERSIKT

En anläggning med Lindinvents produkter installerade är mer än bara enskilda komponenter. Produkterna
är delar i ett helt system för behovsstyrd ventilation, belysning och solskydd vilka samverkar från rums-
nivå till aggregatnivå och upp till webbaserad övergripande nivå. Grundtanken är dock att systemen skall
vara så decentraliserade som möjligt genom att varje nivå skall vara autonom och inte vara beroende av
en överordnad nivå. Detta gäller för de flesta standardfunktioner men det finns även ett flertal tillämp-
ningar på central nivå och tack vare möjligheten till friprogrammering kan även specialtillämpningar
skräddarsys (se projekteringsanvisning Överordnad styr).

Regulatorer
TTC, taktilluftsdon Tilluftsdon med inbyggd rumsklimatsregulator. 

VTD, väggtilluftsdon Tilluftsdon med inbyggd rumsklimatsregulator. 

RCX, rumsklimatsregulator Spjällstyrning med rumsklimatsregulator 

LCX, labklimatsregulator Spjällstyrning med labklimatsregulator, 

BCX, klimatbaffelregulator Klimatbaffelregulator (VAV-bafflar) 

FBL, flödesregulator Spjällstyrning med generell flödesregulator 

FLL, flödesregulator, 2-läges Spjällstyrning med 2-läges flödesregulator, se även projekteringsan-
visning Skyddsventilation. 

SPL, tryckregulator Spjällstyrning med tryckregulator 

CFL, tryckregulator med flö-
desmätning 

Spjällstyrning med tryckregulator och flödesmätning 

DPL, differenstrycksregulator Spjällstyrning med differenstrycksregulator, se projekteringsanvis-
ning Skyddsventilation. 

LAFL, dragavbrottsregulator Spjällstyrning med dragavbrottsregulator för LAF-bänkar, se projek-
teringsanvisning Skyddsventilation. 

FCL, dragskåpsregulator Spjällstyrning med dragskåpsregulator, se projekteringsanvisning 
Skyddsventilation. 

SBD, styrenhet för belysning Styrenhet för belysning [DALI], se projekteringsanvisning Belysnings-
styr. 

SBR, styrenhet för belysning Styrenhet för belysning [CAN], se projekteringsanvisning Belysnings-
styr. 

SBM, styrenhet för solskydd Styrenhet för solskydd, se projekteringsanvisning Solskydd. 

”Smarta spjäll” (spjäll med färdigmonterad regulator, spjällmotor och givare för flöde eller tryck) 
DCV-RC Spjällenhet med rumsklimatregulator, spjällmotor, flödesgivare och 

kanaltemperaturgivare 

DCV-BL Spjällenhet med flödesregulator, spjällmotor och flödesgivare 

DCV-SP Spjällenhet med tryckregulator, spjällmotor och tryckgivare 

DCV-CF Spjäll- och mätenhet med tryckregulator, spjällmotor, tryckgivare 
samt flödesgivare 

DCV-LC Spjällenhet med labklimatsregulator, spjällmotor, flödesgivare och 
kanaltemperaturgivare 

DCV-MF Mätenhet med flödesgivare 

Utöver ovanstående finns givare, kopplingsboxar etc., se www.lindinvent.se. 

http://www.lindinvent.se/
http://www.lindinvent.se/
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3. LÖSNINGAR, DRIFTKORT 

A. Kontorslokaler 

 
Ventilation i kontor skall skapa ett produktivt klimat samt vara energieffektiv och den skall helst inte 
märkas. Därför är rätt temperatur och luftflöden en viktig fråga - inte bara ur energi och miljöper-
spektiv. Våra lösningsexempel nedan beskriver några typlösningar för smart ventilation i kontor. 
 

A.1 Cellkontor med överluft 

 

Standardlösning för cellkontor. 

I rummet monteras tilluftsdon TTC som kopplas in på den överordnade kommunikations- och spän-
ningsmatningsslingan. Tilluftsdonet reglerar temperaturen i rummet genom att kyla bort värmelaster 
med ökat luftflöde. Vid värmebehov regleras rummets radiator i sekvens med luftflödet. Överluft från 
flera kontorsrum balanseras i centralt frånluftsdon som exempelvis placeras i korridor. 

Tilluftsdonet med motor och givare är internt färdigkopplat och ansluts till kopplingsboxen CBX som 
företrädesvis monteras på donlådan. I kopplingsboxen ansluts kommunikations- och spänningsmat-
ningsslingan samt externa komponenter som radiatorventil, belysningsstyrning, koldioxidgivare etc. 

Inställning av börvärden, avläsning av ärvärden mm görs via trådlös användarpanel eller via det över-
ordnade systemet LINDINTELL/Lindinspect. Via det överordnade systemet loggas värden som kan pre-
senteras grafiskt och användas för analys och optimering av anläggningen. 

I donet finns ett flertal funktioner som kan aktiveras för olika tillämpningar, exempelvis: 

• Ekonomiläge 

• Belysningsstyrning 

• Solavskärmning 

• Nattkyla 
 

 

http://www.lindinvent.se/
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Exempeldriftkort cellkontor med överluft 
 

 
 
Klimatreglering via aktivt tilluftsdon 
Rumstemperatur, kanaltemperatur, tilluftsflöde, när-
varo samt kanaltryck mäts av aktivt tilluftsdon. 
 
Då närvaro detekteras höjs tilluftsflödet från minflöde 
till projekterat närvaroflöde. 
Vid stigande rumstemperatur ökas luftflödet för att 
kyla bort värmelaster. 
Vid sjunkande rumstemperatur sänks luftflödet till in-
ställt närvaro- eller minflöde. 
Temperaturgivare har högre prioritet än närvarogi-
vare, d.v.s. att vid värmelast öppnas tilluftsdon trots 
att ingen närvaro registrerats i rummet. 
 

Radiatorstyrning 
Vid sjunkande rumstemperatur öppnas styrventil till 
radiator. 
 

Ekonomiläge 
För att minska energianvändningen kan donet sättas i 
ekonomiläge. Efter inställd tid förskjuts P-banden för 

värme och kyla så att det skapas en dödzon där rum-
met varken värms eller kyls.  

 
Belysningsstyrning 
Se separat beskrivning. 
 
Avläsningar och inställningar 
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och 
inställningar görs via trådlös användarpanel eller via 
överordnat system. 
 
Materialspecifikation 
TTC  Aktivt taktilluftsdon 
CBX  Kopplingsbox till TTC 
SV  Ventilställdon (A40405) 24VAC 

ON/OFF NC 
 
 
 

 

 

 

http://www.lindinvent.se/
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A.2 Cellkontor med överluft, låg takhöjd, platt kanal 

 

 

Det är inte alltid nödvändigt att använda en donlåda för montage av tilluftsdonet TTC. Eftersom 
all strypning av luften sker i donet och inte via ett spjäll i donlådan kan man montera donet di-
rekt i en ventilationskanal. I ett rum med begränsad takhöjd kan donet monteras i lågbyggande 
rektangulär kanal. Vid montage används donadapter DAB (se separat produktbeskrivning för 
mer info).  

Tilluftsdonet TTC kopplas in på den överordnade kommunikations- och spänningsmatningss-
lingan. Tilluftsdonet reglerar temperaturen i rummet genom att kyla bort värmelaster med ökat 
luftflöde. Vid värmebehov regleras rummets radiator i sekvens med luftflödet. Överluft från 
flera kontorsrum balanseras i centralt frånluftsdon som exempelvis placeras i korridor. 

Tilluftsdonet med motor och givare är internt färdigkopplat och ansluts till kopplingsboxen CBX 
som monteras i närheten av tilluftsdonet, exempelvis mot bjälklaget. I kopplingsboxen ansluts 
kommunikations- och spänningsmatningsslingan samt externa komponenter som radiatorven-
til, belysningsstyrning, koldioxidgivare etc. 

Inställning av börvärden, avläsning av ärvärden mm görs via trådlös användarpanel eller via det 
överordnade systemet LINDINTELL/Lindinspect. Via det överordnade systemet loggas värden 
som kan presenteras grafiskt och användas för analys och optimering av anläggningen. 

I donet finns ett flertal funktioner som kan aktiveras för olika tillämpningar, exempelvis: 

• Ekonomiläge 

• Belysningsstyrning 

• Solavskärmning 

• Nattkyla 
 

 

http://www.lindinvent.se/
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Exempeldriftkort cellkontor med överluft, låg takhöjd, platt kanal 
 

 
 

 
Klimatreglering via aktivt tilluftsdon 
Rumstemperatur, kanaltemperatur, tilluftsflöde, närvaro 
samt kanaltryck mäts av aktivt tilluftsdon. 
 
Då närvaro detekteras höjs tilluftsflödet från minflöde till 
projekterat närvaroflöde. 
Vid stigande rumstemperatur ökas luftflödet för att kyla 
bort värmelaster. 
Vid sjunkande rumstemperatur sänks luftflödet till in-
ställt närvaro- eller minflöde. 
Temperaturgivare har högre prioritet än närvarogivare, 
d.v.s. att vid värmelast öppnas tilluftsdon trots att ingen 
närvaro registrerats i rummet. 
 

Radiatorstyrning 
Vid sjunkande rumstemperatur öppnas styrventil till ra-
diator. 
 

Ekonomiläge 

För att minska energianvändningen kan donet sättas i 
ekonomiläge. Efter inställd tid förskjuts P-banden för 
värme och kyla så att det skapas en dödzon där rummet 
varken värms eller kyls.  

 
Belysningsstyrning 
Se separat beskrivning. 
 
Avläsningar och inställningar 
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och in-
ställningar görs via trådlös användarpanel eller via över-
ordnat system. 
 
Materialspecifikation 
TTC  Aktivt taktilluftsdon 
CBX  Kopplingsbox till TTC 
SV  Ventilställdon (A40405) 24VAC 

ON/OFF NC 
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A.3 Cellkontor med överluft, låg takhöjd, väggdon 

 

Ett alternativ till att ha takmonterade don i rum med låg takhöjd är att montera ett väggdon. 
Man bör dock observera att väggdon inte ger lika bra omblandning av luften som ett takplace-
rat don. 

Väggtilluftsdonet VTD kopplas in på den överordnade kommunikations- och spänningsmat-
ningsslingan. Tilluftsdonet reglerar temperaturen i rummet genom att kyla bort värmelaster 
med ökat luftflöde. Vid värmebehov regleras rummets radiator i sekvens med luftflödet. Över-
luft från flera kontorsrum balanseras i centralt frånluftsdon som exempelvis placeras i korridor. 

Tilluftsdonet med motor och givare är internt färdigkopplat och ansluts till kopplingsboxen CBX 
som företrädesvis monteras på donlådan i korridoren. I kopplingsboxen ansluts kommunikat-
ions- och spänningsmatningsslingan samt externa komponenter som radiatorventil, belysnings-
styrning, koldioxidgivare etc. 

Inställning av börvärden, avläsning av ärvärden mm görs via trådlös användarpanel eller via det 
överordnade systemet LINDINTELL/Lindinspect. Via det överordnade systemet loggas värden 
som kan presenteras grafiskt och användas för analys och optimering av anläggningen. 

I donet finns ett flertal funktioner som kan aktiveras för olika tillämpningar, exempelvis: 

• Ekonomiläge 

• Belysningsstyrning 

• Solavskärmning 

• Nattkyla 
 

 

http://www.lindinvent.se/
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Exempeldriftkort cellkontor med överluft, låg takhöjd, väggdon 
 

 
 

 
Klimatreglering via aktivt tilluftsdon 
Rumstemperatur, kanaltemperatur, tilluftsflöde, närvaro 
samt kanaltryck mäts av aktivt tilluftsdon. 
 
Då närvaro detekteras höjs tilluftsflödet från minflöde till 
projekterat närvaroflöde. 
Vid stigande rumstemperatur ökas luftflödet för att kyla 
bort värmelaster. 
Vid sjunkande rumstemperatur sänks luftflödet till in-
ställt närvaro- eller minflöde. 
Temperaturgivare har högre prioritet än närvarogivare, 
d.v.s. att vid värmelast öppnas tilluftsdon trots att ingen 
närvaro registrerats i rummet. 
 

Radiatorstyrning 
Vid sjunkande rumstemperatur öppnas styrventil till ra-
diator. 
 

Ekonomiläge 

För att minska energianvändningen kan donet sättas i 
ekonomiläge. Efter inställd tid förskjuts P-banden för 
värme och kyla så att det skapas en dödzon där rummet 
varken värms eller kyls.  

 
Belysningsstyrning 
Se separat beskrivning. 
 
Avläsningar och inställningar 
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och in-
ställningar görs via trådlös användarpanel eller via över-
ordnat system. 
 
Materialspecifikation 
VTD  Aktivt väggtilluftsdon 
CBX  Kopplingsbox till VTD 
SV  Ventilställdon (A40405) 24VAC 

ON/OFF NC 
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A.4 Cellkontor med överluft, glasfasad med radiator/konvektor 

 

I en del lokaler kan man råka ut för att det inte går att förlägga kabel mellan tilluftsdonet och 
radiatorställdonet inom rummet. Så kan fallet exempelvis vara i rum med glasfasader där det av 
estiska skäl inte går att genomföra. Lösningen i detta fall är att använda sig av radiatorstyrnings-
boxen SBT. SBT kopplas som en nod på slingan och kommunicerar med donet via nätverket. 
Boxen kan till exempel placeras på våningen under radiatorn/konvektorn så kabeldragning ej 
görs i våningen ovanför. SBT måste alltid kopplas in på samma slinga som det reglerande 
tilluftsdonet. 

Tilluftsdonet TTC kopplas in på den överordnade kommunikations- och spänningsmatningss-
lingan. Tilluftsdonet reglerar temperaturen i rummet genom att kyla bort värmelaster med ökat 
luftflöde. Vid värmebehov regleras rummets radiator i sekvens med luftflödet. Överluft från 
flera kontorsrum balanseras i centralt frånluftsdon som exempelvis placeras i korridor. 

Tilluftsdonet med motor och givare är internt färdigkopplat och ansluts till kopplingsboxen CBX 
som företrädesvis monteras på donlådan. I kopplingsboxen ansluts kommunikations- och spän-
ningsmatningsslingan samt externa komponenter som radiatorventil, belysningsstyrning, koldi-
oxidgivare etc. 

Inställning av börvärden, avläsning av ärvärden mm görs via trådlös användarpanel eller via det 
överordnade systemet LINDINTELL/Lindinspect. Via det överordnade systemet loggas värden 
som kan presenteras grafiskt och användas för analys och optimering av anläggningen. 

I donet finns ett flertal funktioner som kan aktiveras för olika tillämpningar, exempelvis: 

• Ekonomiläge 

• Belysningsstyrning 

• Solavskärmning 

• Nattkyla 
 

 

http://www.lindinvent.se/


  12 (42) 

www.lindinvent.se klimatstyr_proj1_10

Exempeldriftkort cellkontor med överluft, glasfasad med radiatorer/konvektorer 
 

 
 

Klimatreglering via aktivt tilluftsdon 
Rumstemperatur, kanaltemperatur, tilluftsflöde, närvaro 
samt kanaltryck mäts av aktivt tilluftsdon. 
 
Då närvaro detekteras höjs tilluftsflödet från minflöde till 
projekterat närvaroflöde. 
Vid stigande rumstemperatur ökas luftflödet för att kyla 
bort värmelaster. 
Vid sjunkande rumstemperatur sänks luftflödet till in-
ställt närvaro- eller minflöde. 
Temperaturgivare har högre prioritet än närvarogivare, 
d.v.s. att vid värmelast öppnas tilluftsdon trots att ingen 
närvaro registrerats i rummet. 
 

Radiatorstyrning 
Tilluftsdonet kommunicerar med styrenheten för termo-
ställdon, SBT, via nätverket. Vid sjunkande rumstempe-
ratur öppnas styrventil till radiator.  
 

Ekonomiläge 

För att minska energianvändningen kan donet sättas i 
ekonomiläge. Efter inställd tid förskjuts P-banden för 
värme och kyla så att det skapas en dödzon där rummet 
varken värms eller kyls.  

 
Belysningsstyrning 
Se separat beskrivning. 
 
Avläsningar och inställningar 
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och in-
ställningar görs via trådlös användarpanel eller via över-
ordnat system. 
 
Materialspecifikation 
TTC  Aktivt taktilluftsdon 
CBX  Kopplingsbox till TTC 
SV  Ventilställdon (A40405) 24VAC 

ON/OFF NC 
SBT Styrenhet för termoställdon 
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A.5 Cellkontor med frånluft 

 

 

I rummet monteras tilluftsdon TTC som kopplas in på den överordnade kommunikations- och 
spänningsmatningsslingan. Tilluftsdonet reglerar temperaturen i rummet genom att kyla bort 
värmelaster med ökat luftflöde. Vid värmebehov regleras rummets radiator i sekvens med luft-
flödet.  

Tilluftsflödet balanseras via ”smart spjäll”, DCV-BL, monterat i frånluftskanalen. Spjället är för-
sett med regulator, spjällmotor och flödesgivare. Regulatorn ansluts till kommunikations och 
spänningsmatningsslingan. 

Tilluftsdonet med motor och givare är internt färdigkopplat och ansluts till kopplingsboxen CBX 
som företrädesvis monteras på donlådan. I kopplingsboxen ansluts kommunikations- och spän-
ningsmatningsslingan samt externa komponenter som radiatorventil, belysningsstyrning, koldi-
oxidgivare etc. 

Inställning av börvärden, avläsning av ärvärden mm görs via trådlös användarpanel eller via det 
överordnade systemet LINDINTELL/Lindinspect. Via det överordnade systemet loggas värden 
som kan presenteras grafiskt och användas för analys och optimering av anläggningen. 

I donet finns ett flertal funktioner som kan aktiveras för olika tillämpningar, exempelvis: 

• Ekonomiläge 

• Belysningsstyrning 

• Solavskärmning 

• Nattkyla 
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Exempeldriftkort cellkontor med frånluft 
 

 
 

Klimatreglering via aktivt tilluftsdon 
Rumstemperatur, kanaltemperatur, tilluftsflöde, närvaro 
samt kanaltryck mäts av aktivt tilluftsdon. 
 
Då närvaro detekteras höjs tilluftsflödet från minflöde till 
projekterat närvaroflöde. 
Vid stigande rumstemperatur ökas luftflödet för att kyla 
bort värmelaster. 
Vid sjunkande rumstemperatur sänks luftflödet till in-
ställt närvaro- eller minflöde. 
Temperaturgivare har högre prioritet än närvarogivare, 
d.v.s. att vid värmelast öppnas tilluftsdon trots att ingen 
närvaro registrerats i rummet. 
 

Radiatorstyrning 
Vid sjunkande rumstemperatur öppnas styrventil till ra-
diator.  
 

Frånluftsbalansering 
Tilluftsdon och flödesregulator kommunicerar med 
varann via nätverket. Frånluftsspjället balanserar tillufts-
flödet efter eventuellt inställd offset. 
 

Ekonomiläge 
För att minska energianvändningen kan donet sättas i 
ekonomiläge. Efter inställd tid förskjuts P-banden för 
värme och kyla så att det skapas en dödzon där rummet 
varken värms eller kyls.  

 
Belysningsstyrning 
Se separat beskrivning. 
 
Avläsningar och inställningar 
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och in-
ställningar görs via trådlös användarpanel eller via över-
ordnat system. 
 
Materialspecifikation 
TTC  Aktivt taktilluftsdon 
DCV-BL ”Smart spjäll” med flödesregulator FBL 

och spjällmotor DA4. 
CBX  Kopplingsbox till TTC 
SV  Ventilställdon (A40405) 24VAC ON/OFF 

NC 
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A.6 Konferensrum med hög flexibilitet 

 

I rummet monteras tilluftsdon TTC som kopplas in på den överordnade kommunikations- och 
spänningsmatningsslingan. Tilluftsdonen reglerar temperaturen i rummet genom att kyla bort 
värmelaster med ökat luftflöde. Vid värmebehov regleras rummets radiator i sekvens med luft-
flödet.  

Kanalmonterad koldioxidgivare, GTQD, ansluts till ett av tilluftsdonen och reglerar luftflödet 
efter inställt värde. Luftflödet regleras antingen efter temperatur eller CO2-halt beroende på 
vilken parameter som kräver högst flöde. 

Tilluftsflödet balanseras via ”smart spjäll”, DCV-BL, som är monterat i frånluftskanalen och sum-
merar flödena från konfigurerade tilluftsdon. Spjället är försett med regulator, spjällmotor och 
flödesgivare. Regulatorn ansluts till kommunikations och spänningsmatningsslingan. 

Tilluftsdon med motor och givare är internt färdigkopplade och ansluts till kopplingsboxen CBX 
som företrädesvis monteras på donlådan. I kopplingsboxen ansluts kommunikations- och spän-
ningsmatningsslingan samt externa komponenter som radiatorventil, belysningsstyrning, koldi-
oxidgivare etc. 

Inställning av börvärden, avläsning av ärvärden mm görs via trådlös användarpanel eller via det 
överordnade systemet LINDINTELL/Lindinspect. Via det överordnade systemet loggas värden 
som kan presenteras grafiskt och användas för analys och optimering av anläggningen. 

I donet finns ett flertal funktioner som kan aktiveras för olika tillämpningar, exempelvis: 

• Ekonomiläge 

• Belysningsstyrning 

• Solavskärmning 

• Nattkyla 
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Exempeldriftkort konferensrum med hög flexibilitet 

 
 

Klimatreglering via aktiva tilluftsdon 
Rumstemperatur, kanaltemperatur, tilluftsflöde, närvaro 
samt kanaltryck mäts av aktiva tilluftsdon. 
Kanalmonterad luftkvalitetsgivare mäter koldioxidhalten 
i rummet. 
Då närvaro detekteras höjs tilluftsflödet från minflöde till 
projekterat närvaroflöde. Vid stigande rumstemperatur 
ökas luftflödet för att kyla bort värmelaster. Vid sjun-
kande rumstemperatur sänks luftflödet till inställt när-
varo- eller minflöde. 
Vid stigande koldioxidhalt i rummet regleras luftflödet 
enligt inställda gränser. 
Det värde av temperatur eller koldioxid som ger högst 
luftflöde prioriteras. 
Temperatur- och koldioxidgivare har högre prioritet än 
närvarogivare, d.v.s. att vid värmelast öppnas tilluftsdon 
trots att ingen närvaro registrerats i rummet. 
 

Radiatorstyrning 
Vid sjunkande rumstemperatur öppnas styrventil till ra-
diator.  
 

Frånluftsbalansering 
Tilluftsdon och flödesregulator kommunicerar med 
varann via nätverket. Frånluftsspjället balanserar tillufts-
flödet efter eventuellt inställd offset. 

 

Ekonomiläge 
För att minska energianvändningen kan donet sättas i 
ekonomiläge. Efter inställd tid förskjuts P-banden för 
värme och kyla så att det skapas en dödzon där rummet 
varken värms eller kyls.  

 
Belysningsstyrning 
Se separat beskrivning. 
 
Avläsningar och inställningar 
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och in-
ställningar görs via trådlös användarpanel eller via över-
ordnat system. 
 
Materialspecifikation 
TTC  Aktivt taktilluftsdon 
DCV-BL ”Smart spjäll” med flödesregulator FBL 

och spjällmotor DA4. 
CBX  Kopplingsbox till TTC 
SV  Ventilställdon (A40405) 24VAC ON/OFF 

NC 
GQ Koldioxidgivare för kanalmontage, GTQD 
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A.7 Konferensrum med låg flexibilitet 

 

I ett konferensrum med flera större tilluftsdon där man inte eftersträvar hög flexibilitet installe-
ras reaktiva (självverkande) tilluftsdon. I tilluftskanalen monteras ”smart spjäll”, DCV-RC. Spjäl-
let är försett med rumsklimatregulator, spjällmotor, flödesgivare samt kanaltemperaturgivare. I 
regulatorn ansluts kommunikations- och spänningsmatningsslingan samt externa komponenter 
som närvarogivare, radiatorventil, belysningsstyrning, koldioxidgivare etc. 

Kanalmonterad koldioxidgivare, GTQD, ansluts till rumsregulatorn och reglerar luftflödet efter 
inställt värde. Luftflödet regleras antingen efter temperatur eller CO2-halt beroende på vilken 
parameter som kräver högst flöde. 

Tilluftsflödet balanseras via ”smart spjäll”, DCV-BL, monterat i frånluftskanalen. Spjället är för-
sett med regulator, spjällmotor och flödesgivare. Regulatorn ansluts till kommunikations- och 
spänningsmatningsslingan. 

Rumsklimatsregulatorn reglerar temperaturen i rummet genom att kyla bort värmelaster med 
ökat luftflöde. Vid värmebehov regleras rummets radiator i sekvens med luftflödet.  

Rumstemperatur och koldioxid kan antingen mätas med frånluftsgivare eller väggmonterad gi-
vare. 

Inställning av börvärden, avläsning av ärvärden mm görs via trådlös användarpanel eller via det 
överordnade systemet LINDINTELL/Lindinspect. Via det överordnade systemet loggas värden 
som kan presenteras grafiskt och användas för analys och optimering av anläggningen. 

I regulatorn finns ett flertal funktioner som kan aktiveras för olika tillämpningar, exempelvis: 

• Ekonomiläge 

• Belysningsstyrning 

• Solavskärmning 

• Nattkyla 
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Exempeldriftkort konferensrum med låg flexibilitet 

 
Klimatreglering via reaktiva tilluftsdon 
Tilluftsflöde och kanaltemperatur mäts i rumsregulatorn 
via interna givare. Till regulatorn kopplas externa givare 
för närvaro, rumstemperatur och koldioxidhalt. 
Då närvaro detekteras höjs tilluftsflödet från minflöde till 
projekterat närvaroflöde. 
Vid stigande rumstemperatur ökas luftflödet för att kyla 
bort värmelaster. 
Vid sjunkande rumstemperatur sänks luftflödet till in-
ställt närvaro- eller minflöde. 
Vid stigande koldioxidhalt i rummet regleras luftflödet 
enligt inställda gränser. 
Det värde av temperatur eller koldioxid som ger högst 
luftflöde prioriteras. 
Temperatur- och koldioxidgivare har högre prioritet än 
närvarogivare, d.v.s. att vid värmelast öppnas tilluftsdon 
trots att ingen närvaro registrerats i rummet. 
 

Radiatorstyrning 
Vid sjunkande rumstemperatur öppnas styrventiler till 
radiatorer.  
 

Frånluftsbalansering 
Rumsklimatregulator och flödesregulator kommunicerar 
med varann via nätverket. Frånluftsspjället balanserar 
tilluftsflödet efter eventuellt inställd offset. 

Ekonomiläge 
För att minska energianvändningen kan rumsklimatsre-
gulatorn sättas i ekonomiläge. Efter inställd tid förskjuts 
P-banden för värme och kyla så att det skapas en dödzon 
där rummet varken värms eller kyls.  

 
Belysningsstyrning 
Se separat beskrivning. 
 
Avläsningar och inställningar 
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och in-
ställningar görs via överordnat system eller via användar-
panel som kan vara trådlös eller trådbunden. 
 
Materialspecifikation 
MTC Reaktivt (självverkande) tilluftsdon 
DCV-RC  ”Smart spjäll” med rumsklimatsregulator 

RCX och spjällmotor DA4. 
DCV-BL ”Smart spjäll” med flödesregulator FBL 

och spjällmotor DA4. 
SV  Ventilställdon (A40405) 24VAC ON/OFF 

NC 
GTQ Kanalmonterad temperatur- och koldi-

oxidgivare, GTQD 
GN Närvarogivare, XPIR eller PD-2400 

 
 

Exempelinställningar P-band RCX 
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A.8 Landskap med hög flexibilitet 

 

I ett kontorslandskap där man vill ha stor flexibilitet installeras aktiva tilluftsdon. Beroende på 
hur framtida tänkt rumsindelning skall se ut kan antingen TTC-250 eller TTC-400 installeras. 
Tilluftsdonen kopplas in på den överordnade kommunikations- och spänningsmatningsslingan.  

Tilluftsflödet balanseras via ”smart spjäll”, DCV-BL, monterat i frånluftskanalen. Spjället är för-
sett med regulator, spjällmotor och flödesgivare. Regulatorn ansluts till kommunikations och 
spänningsmatningsslingan. 

Vilka don som skall balanseras av frånluftsspjället konfigureras i respektive regulator genom att 
ange vilken flödeszon de tillhör. Zontillhörighet kan enkelt ändras via överordnat system och 
kräver ingen kabeldragning. 

Tilluftsdonen reglerar temperaturen i rummet genom att kyla bort värmelaster med ökat luft-
flöde. Vid värmebehov regleras rummets radiator i sekvens med luftflödet.  

Tilluftsdonen med motor och givare är internt färdigkopplade och ansluts till kopplingsboxen 
CBX som företrädesvis monteras på donlådan. I kopplingsboxen ansluts kommunikations- och 
spänningsmatningsslingan samt externa komponenter som radiatorventil, belysningsstyrning, 
koldioxidgivare etc. 

Inställning av börvärden, avläsning av ärvärden mm görs via trådlös användarpanel eller via det 
överordnade systemet LINDINTELL/Lindinspect. Via det överordnade systemet loggas värden 
som kan presenteras grafiskt och användas för analys och optimering av anläggningen. 

I donen finns ett flertal funktioner som kan aktiveras för olika tillämpningar, exempelvis: 

• Ekonomiläge 

• Belysningsstyrning 

• Solavskärmning 

• Nattkyla 
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Exempeldriftkort kontorslandskap med hög flexibilitet 

 
 

Klimatreglering via aktiva tilluftsdon 
Rumstemperatur, kanaltemperatur, tilluftsflöde, närvaro 
samt kanaltryck mäts av aktiva tilluftsdon. 
 
Då närvaro detekteras höjs tilluftsflödet från minflöde till 
projekterat närvaroflöde. 
Vid stigande rumstemperatur ökas luftflödet för att kyla 
bort värmelaster. 
Vid sjunkande rumstemperatur sänks luftflödet till in-
ställt närvaro- eller minflöde. 
Temperaturgivare har högre prioritet än närvarogivare, 
d.v.s. att vid värmelast öppnas tilluftsdon trots att ingen 
närvaro registrerats i rummet. 
 

Radiatorstyrning 
Vid sjunkande rumstemperatur öppnas styrventil till ra-
diator.  
 

Frånluftsbalansering 
Tilluftsdon och flödesregulator konfigureras att tillhöra 
en gemensam flödeszon och kommunicerar med varann 
via nätverket. Frånluftsspjället balanserar summerat 
tilluftsflöde efter eventuellt inställd offset. 

 

Ekonomiläge 
För att minska energianvändningen kan donen sättas i 
ekonomiläge. Efter inställd tid förskjuts P-banden för 
värme och kyla så att det skapas en dödzon där rummet 
varken värms eller kyls.  

 
Belysningsstyrning 
Se separat beskrivning. 
 
Avläsningar och inställningar 
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och in-
ställningar görs via trådlös användarpanel eller via över-
ordnat system. 
 
Materialspecifikation 
TTC  Aktivt taktilluftsdon 
DCV-BL ”Smart spjäll” med flödesregulator FBL 

och spjällmotor DA4. 
CBX  Kopplingsbox till TTC 
SV  Ventilställdon (A40405) 24VAC ON/OFF 

NC 
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A.9 Landskap med hög flexibilitet, glasfasad med radiatorer/konvektorer 

 

I en del lokaler kan man råka ut för att det inte går att förlägga kabel mellan tilluftsdon och radi-
atorställdon inom rummet. Så kan fallet exempelvis vara i rum med glasfasader där det av es-
tiska skäl inte går att genomföra. Lösningen i detta fall är att använda sig av radiatorstyrnings-
boxen SBT. Boxen kan till exempel placeras på våningen under radiatorn/konvektorn så att ka-
beldragning ej behöver göras i våningen ovanför. SBT kopplas som en nod på slingan och kom-
municerar med donen via nätverket. SBT måste alltid kopplas in på samma slinga som det regle-
rande tilluftsdonet. 

Tilluftsdonen kopplas in på den överordnade kommunikations- och spänningsmatningsslingan.  

Tilluftsflödet balanseras via ”smart spjäll”, DCV-BL, monterat i frånluftskanalen. Spjället är för-
sett med regulator, spjällmotor och flödesgivare. Regulatorn ansluts till kommunikations och 
spänningsmatningsslingan. 

Vilka don som skall balanseras av frånluftsspjället konfigureras i respektive regulator genom att 
ange vilken flödeszon de tillhör. Zontillhörighet kan enkelt ändras via överordnat system och 
kräver ingen kabeldragning. 

Tilluftsdonen reglerar temperaturen i rummet genom att kyla bort värmelaster med ökat luft-
flöde. Vid värmebehov regleras rummets radiator i sekvens med luftflödet.  

Tilluftsdonen med motor och givare är internt färdigkopplade och ansluts till kopplingsboxen 
CBX som företrädesvis monteras på donlådan. I kopplingsboxen ansluts kommunikations- och 
spänningsmatningsslingan samt externa komponenter som radiatorventil, belysningsstyrning, 
koldioxidgivare etc. 

Inställning av börvärden, avläsning av ärvärden mm görs via trådlös användarpanel eller via det 
överordnade systemet LINDINTELL/Lindinspect. Via det överordnade systemet loggas värden 
som kan presenteras grafiskt och användas för analys och optimering av anläggningen. 

I donen finns ett flertal funktioner som kan aktiveras för olika tillämpningar, exempelvis: 

• Ekonomiläge 

• Belysningsstyrning 

• Solavskärmning 
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Exempeldriftkort kontorslandskap med hög flexibilitet, glasfasad med radiatorer/konvektorer 

 
 

Klimatreglering via aktiva tilluftsdon 
Rumstemperatur, kanaltemperatur, tilluftsflöde, närvaro 
samt kanaltryck mäts av aktiva tilluftsdon. 
 
Då närvaro detekteras höjs tilluftsflödet från minflöde till 
projekterat närvaroflöde. 
Vid stigande rumstemperatur ökas luftflödet för att kyla 
bort värmelaster. 
Vid sjunkande rumstemperatur sänks luftflödet till in-
ställt närvaro- eller minflöde. 
Temperaturgivare har högre prioritet än närvarogivare, 
d.v.s. att vid värmelast öppnas tilluftsdon trots att ingen 
närvaro registrerats i rummet. 
 

Radiatorstyrning 
Tilluftsdonen kommunicerar med styrenheterna för ter-
moställdon, SBT, via nätverket. Vid sjunkande rumstem-
peratur öppnas styrventil till radiator.  
 

Frånluftsbalansering 
Tilluftsdon och flödesregulator konfigureras att tillhöra 
en gemensam flödeszon och kommunicerar med varann 
via nätverket. Frånluftsspjället balanserar summerat 
tilluftsflöde efter eventuellt inställd offset. 

 

Ekonomiläge 
För att minska energianvändningen kan donen sättas i 
ekonomiläge. Efter inställd tid förskjuts P-banden för 
värme och kyla så att det skapas en dödzon där rummet 
varken värms eller kyls.  

 
Belysningsstyrning 
Se separat beskrivning. 
 
Avläsningar och inställningar 
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och in-
ställningar görs via trådlös användarpanel eller via över-
ordnat system. 
 
Materialspecifikation 
TTC  Aktivt taktilluftsdon 
DCV-BL ”Smart spjäll” med flödesregulator FBL 

och spjällmotor DA4. 
CBX  Kopplingsbox till TTC 
SV  Ventilställdon (A40405) 24VAC ON/OFF 

NC 
SBT Styrenhet för termoställdon 
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A.10 Landskap/samlingslokal med låg flexibilitet 

 

I ett kontorslandskap eller samlingssal där man inte eftersträvar hög flexibilitet installeras reak-
tiva (självverkande) tilluftsdon. I tilluftskanalen monteras ”smart spjäll”, DCV-RC. Spjället är för-
sett med rumsklimatregulator, spjällmotor, flödesgivare samt kanaltemperaturgivare. I regula-
torn ansluts kommunikations- och spänningsmatningsslingan samt externa komponenter som 
närvarogivare, radiatorventil, belysningsstyrning, koldioxidgivare etc. 

Tilluftsflödet balanseras via ”smart spjäll”, DCV-BL, monterat i frånluftskanalen. Spjället är för-
sett med regulator, spjällmotor och flödesgivare. Regulatorn ansluts till kommunikations- och 
spänningsmatningsslingan. 

Rumsklimatsregulatorn reglerar temperaturen i rummet genom att kyla bort värmelaster med 
ökat luftflöde. Vid värmebehov regleras rummets radiator i sekvens med luftflödet.  

Rumstemperatur och koldioxid kan antingen mätas med frånluftsgivare eller väggmonterad gi-
vare. 

Inställning av börvärden, avläsning av ärvärden mm görs via trådlös användarpanel eller via det 
överordnade systemet LINDINTELL/Lindinspect. Via det överordnade systemet loggas värden 
som kan presenteras grafiskt och användas för analys och optimering av anläggningen. 

I rumsklimatregulatorn finns ett flertal funktioner som kan aktiveras för olika tillämpningar, ex-
empelvis: 

• Ekonomiläge 

• Belysningsstyrning 

• Solavskärmning 

• Nattkyla 
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Exempeldriftkort kontorslandskap med låg flexibilitet 

 
 

Klimatreglering via reaktiva tilluftsdon 
Tilluftsflöde och kanaltemperatur mäts i rumsregulatorn 
via interna givare. Till regulatorn kopplas externa givare 
för närvaro och rumstemperatur. 
 
Då närvaro detekteras höjs tilluftsflödet från minflöde till 
projekterat närvaroflöde. 
Vid stigande rumstemperatur ökas luftflödet för att kyla 
bort värmelaster. 
Vid sjunkande rumstemperatur sänks luftflödet till in-
ställt närvaro- eller minflöde. 
Temperaturgivare har högre prioritet än närvarogivare, 
d.v.s. att vid värmelast öppnas tilluftsspjället trots att 
ingen närvaro registrerats i rummet. 
 

Radiatorstyrning 
Vid sjunkande rumstemperatur öppnas styrventiler till 
radiatorer.  
 

Frånluftsbalansering 
Rumsklimatregulator och flödesregulator kommunicerar 
med varann via nätverket. Frånluftsspjället balanserar 
tilluftsflödet efter eventuellt inställd offset. 
 

Ekonomiläge 
För att minska energianvändningen kan rumsklimatsre-
gulatorn sättas i ekonomiläge. Efter inställd tid förskjuts 
P-banden för värme och kyla så att det skapas en dödzon 
där rummet varken värms eller kyls.  

 
Belysningsstyrning 
Se separat beskrivning. 
 
Avläsningar och inställningar 
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och in-
ställningar görs via överordnat system eller via användar-
panel som kan vara trådlös eller trådbunden. 
 
Materialspecifikation 
MTC Reaktivt (självverkande) tilluftsdon 
DCV-RC  ”Smart spjäll” med rumsklimatsregulator 

RCX och spjällmotor DA4. 
DCV-BL ”Smart spjäll” med flödesregulator FBL 

och spjällmotor DA4. 
SV  Ventilställdon (A40405) 24VAC ON/OFF 

NC 
GT Kanalmonterad temperaturgivare, GTD 
GN Närvarogivare, XPIR eller PD-2400 
 

Exempelinställningar P-band RCX 
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A.11 Cellkontor med VAV-baffel och radiator 

 

I rummet monteras aktiv VAV-baffel med tilluft och vätskeburen kyla. Kylbaffeln har inbyggd spjällmo-
tor som styr baffelns öppningsgrad för tilluften. På undersidan av baffelns raster monteras multisensor 
MPS med närvaro- och rumstemperaturgivare samt IR-kommunikation. På utsidan av baffeln monte-
ras regulator BCX. Regulatorn reglerar luftflöde, kylventil och radiatorventil i sekvens efter inställda P-
band. 

Överluft från flera kontorsrum balanseras i centralt frånluftsdon som exempelvis placeras i korridor. 

Regulatorn och multisensor monteras och kopplas med fördel in i fabrik av baffeltillverkaren men kan 
även platsmonteras. 

Inställning av börvärden, avläsning av ärvärden mm görs via trådlös användarpanel eller via det över-
ordnade systemet LINDINTELL/Lindinspect. Via det överordnade systemet loggas värden som kan pre-
senteras grafiskt och användas för analys och optimering av anläggningen. 

I regulatorn finns ett flertal funktioner som kan aktiveras för olika tillämpningar, exempelvis: 

• Ekonomiläge 

• Belysningsstyrning 

• Solavskärmning 

• Nattkyla 
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Exempeldriftkort cellkontor med VAV-baffel och radiator 

 
 

Klimatreglering via VAV-baffel och radiator 
Tilluftsflödet mäts i rumsregulatorn via intern givare an-
sluten till mätdon i anslutningskanalen. Till regulatorn 
kopplas extern multisensor med närvaro- och rumstem-
peraturgivare. 
 
Då närvaro detekteras höjs tilluftsflödet från minflöde till 
projekterat närvaroflöde. 
Vid stigande rumstemperatur regleras kylventil och luft-
flöde i sekvens. Som standard prioriteras vätskeburen 
kyla. 
Vid sjunkande rumstemperatur sänks luftflödet till in-
ställt närvaro- eller frånvaroflöde. 
Temperaturgivare har högre prioritet än närvarogivare, 
d.v.s. att vid värmelast öppnas tilluftsspjället trots att 
ingen närvaro registrerats i rummet. 
 

Radiatorstyrning 
Vid sjunkande rumstemperatur regleras radiatorventilen 
enligt inställt P-band.  
 

Ekonomiläge 
För att minska energianvändningen kan rumsklimatsre-
gulatorn sättas i ekonomiläge. Efter inställd tid förskjuts 
P-banden för värme och kyla så att det skapas en dödzon 
där rummet varken värms eller kyls.  

 
Belysningsstyrning 
Se separat beskrivning. 
 
Avläsningar och inställningar 
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och in-
ställningar görs via överordnat system eller via användar-
panel som kan vara trådlös eller trådbunden. 
 
Materialspecifikation 
BCX Klimatbaffelregulator 
MF  Flödesmätdon SMED 
MPS Multisensor med närvaro- och tempgi-

vare samt IR-kommunikation. 
SV  Ventilställdon (A40405) 24VAC ON/OFF 

NC. 
ST Spjällmotor inbyggd i baffel.

 
Exempelinställningar P-band BCX 
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A.12 Konferensrum med VAV-bafflar och radiatorer (låg flexibilitet) 

 
 

Om det är låga krav på flexibilitet kan flera bafflar parallellstyras från en regulator.  

I rummet monteras aktiva VAV-bafflar med tilluft och vätskeburen kyla. Kylbafflarna har inbyggda 
spjällmotorer som styr öppningsgraden för tilluften. På undersidan av mittbaffelns raster monteras 
multisensor MPS med närvaro- och rumstemperaturgivare samt IR-kommunikation. I kylbaffeln mon-
teras även koldioxidgivare GQB. På utsidan av baffeln monteras regulator BCX. Regulatorn reglerar det 
totala luftflödet, kylventiler och radiatorventiler i sekvens efter inställda P-band. 

Tilluftsflödet balanseras via ”smart spjäll”, DCV-BL, som är monterat i frånluftskanalen och som ingår i 
samma flödeszon som BCX. Spjället är försett med regulator, spjällmotor och flödesgivare. Regulatorn 
ansluts till kommunikations och spänningsmatningsslingan. 

BCX och multisensor monteras och kopplas med fördel in i fabrik av baffeltillverkaren men kan även 
platsmonteras. 

Inställning av börvärden, avläsning av ärvärden mm görs via trådlös användarpanel eller via det över-
ordnade systemet LINDINTELL/Lindinspect. Via det överordnade systemet loggas värden som kan pre-
senteras grafiskt och användas för analys och optimering av anläggningen. 

I regulatorn finns ett flertal funktioner som kan aktiveras för olika tillämpningar, exempelvis: 

• Ekonomiläge 

• Belysningsstyrning 

• Solavskärmning 

• Nattkyla 

 
  

http://www.lindinvent.se/


  28 (42) 

klimatstyr_proj1_10 

Exempeldriftkort konferensrum med VAV-bafflar och radiatorer (låg flexibilitet) 

 

 
Parallell klimatreglering av VAV-bafflar och radia-
torer 
Rummets totala tilluftsflöde mäts i rumsregulatorn via 
intern givare ansluten till mätdon i gemensam anslut-
ningskanal. Till regulatorn kopplas extern multisensor 
med närvaro- och rumstemperaturgivare samt extern 
koldioxidgivare. 
Då närvaro detekteras höjs tilluftsflödet från minflöde till 
projekterat närvaroflöde. 
Vid stigande rumstemperatur regleras kylventiler och 
luftflöde i sekvens. Som standard prioriteras vätskeburen 
kyla. 
Vid stigande koldioxidhalt i rummet regleras luftflödet 
enligt inställda gränser. 
Det värde av temperatur eller koldioxid som ger högst 
luftflöde prioriteras. 
Vid sjunkande rumstemperatur sänks luftflödet till in-
ställt närvaro- eller frånvaroflöde. 
Temperaturgivare har högre prioritet än närvarogivare, 
d.v.s. att vid värmelast öppnas tilluftsspjället trots att 
ingen närvaro registrerats i rummet. 
 

Frånluftsbalansering 
Tilluftsdon och flödesregulator konfigureras att tillhöra 
en gemensam flödeszon och kommunicerar med varann 
via nätverket. Frånluftsspjället balanserar summerat 
tilluftsflöde efter eventuellt inställd offset. 
 

Radiatorstyrning 
Vid sjunkande rumstemperatur regleras radiatorventi-
lerna enligt inställt P-band.  
 

 
Ekonomiläge 
För att minska energianvändningen kan rumsklimatsre-
gulatorn sättas i ekonomiläge. Efter inställd tid förskjuts 
P-banden för värme och kyla så att det skapas en dödzon 
där rummet varken värms eller kyls.  

 
Belysningsstyrning 
Se separat beskrivning. 
 
Avläsningar och inställningar 
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och in-
ställningar görs via överordnat system eller via användar-
panel som kan vara trådlös eller trådbunden. 
 
Materialspecifikation 
BCX Klimatbaffelregulator 
DCV-BL ”Smart spjäll” med flödesregulator FBL 

och spjällmotor DA4. 
MF  Flödesmätdon SMED 
MPS Multisensor med närvaro- och tempgi-

vare samt IR-kommunikation. 
GQ Koldioxidgivare för dolt montage, GQB 
SV  Ventilställdon (A40405) 24VAC ON/OFF 

NC. 
ST Spjällmotor inbyggd i baffel 
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Exempelinställningar P-band BCX 

Värme och kyla i sekvens med dödzon 
 

 
 
 

Exempelinställningar P-band BCX, CO2 
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A.13 Frånluftsbalansering 

 

 

 

I en kontorsmiljö där man har cellkontor med till- och överluft balanseras luftflödet centralt i 
exempelvis en korridor.   

Det summerade tilluftsflödet balanseras via ”smart spjäll”, DCV-BL, monterat i frånluftskanalen. 
Spjället är försett med regulator, spjällmotor och flödesgivare. Regulatorn ansluts till kommuni-
kations och spänningsmatningsslingan. 

Vilka don som skall balanseras av frånluftsspjället konfigureras i respektive regulator genom att 
ange vilken flödeszon de tillhör. Zontillhörighet kan enkelt ändras via överordnat system och 
kräver ingen kabeldragning. 

Om det finns fasta flöden i WC, städ, förråd etc. så anges dessa som en fast offset i flödesregu-
latorn. 
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Exempeldriftkort frånluftsbalansering 
 

 
 

Frånluftsbalansering 
Tilluftsdon och flödesregulator konfigureras att tillhöra 
en gemensam flödeszon och kommunicerar med varann 
via nätverket. Frånluftsspjället balanserar summerat 
tilluftsflöde efter eventuellt inställd offset. 

 
Avläsningar och inställningar 
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och in-
ställningar görs via överordnat system eller via användar-
panel som kan vara trådlös eller trådbunden. 

 
Materialspecifikation 
TTC  Aktivt taktilluftsdon 
DCV-BL ”Smart spjäll” med flödesregulator FBL 

och spjällmotor DA4. 
CBX  Kopplingsbox till TTC 
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A.14 Rum med fasta flöden (WC, städ etc.) 
 

 

I stamkanal för rum med fasta (konstanta) flöden installeras ”smart spjäll” DCV-CF i frånluftskanalen. 
Spjället är försett med regulator, spjällmotor samt tryck- och flödesgivare. Regulatorn ansluts till 
kommunikations och spänningsmatningsslingan. 

 

Exempeldriftkort rum med fasta flöden 
 

 
 
Tryckreglering 
Tryckregulatorn konstanthåller inställt tryck i frånluftska-
nalen. 
 

Flödesmätning 
Inbyggd flödesgivare i regulatorn mäter frånluftsflödet. 

 
Avläsningar och inställningar 

Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och in-
ställningar görs via överordnat system eller via användar-
panel som kan vara trådlös eller trådbunden. 
 
Materialspecifikation 
DCV-CF ”Smart spjäll” med kombinerad tryckre-

gulator och flödesmätare CFL samt spjäll-
motor DA4. 
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B. Skollokaler 

B.1 Klassrum 

 

I klassrum och liknande lokaler eftersträvas sällan hög flexibilitet. I dessa rum installeras därför 
reaktiva (självverkande) tilluftsdon. I tilluftskanalen monteras ”smart spjäll”, DCV-RC. Spjället är 
försett med rumsklimatregulator, spjällmotor, flödesgivare samt kanaltemperaturgivare. I regu-
latorn ansluts kommunikations- och spänningsmatningsslingan samt externa komponenter som 
närvarogivare, radiatorventil, belysningsstyrning, koldioxidgivare etc. 

Tilluftsflödet balanseras via ”smart spjäll”, DCV-BL, monterat i frånluftskanalen. Spjället är för-
sett med regulator, spjällmotor och flödesgivare. Regulatorn ansluts till kommunikations- och 
spänningsmatningsslingan. 

Rumsklimatsregulatorn reglerar temperaturen i rummet genom att kyla bort värmelaster med 
ökat luftflöde. Vid värmebehov regleras rummets radiator i sekvens med luftflödet.  

Rumstemperatur och koldioxid kan antingen mätas med frånluftsgivare eller väggmonterad gi-
vare. 

Inställning av börvärden, avläsning av ärvärden mm görs via trådlös användarpanel eller via det 
överordnade systemet LINDINTELL/Lindinspect. Via det överordnade systemet loggas värden 
som kan presenteras grafiskt och användas för analys och optimering av anläggningen. 

I rumsklimatregulatorn finns ett flertal funktioner som kan aktiveras för olika tillämpningar, ex-
empelvis: 

• Ekonomiläge 

• Belysningsstyrning 

• Solavskärmning 

• Nattkyla 
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Exempeldriftkort klassrum 

 
 

Klimatreglering via reaktiva tilluftsdon 
Tilluftsflöde och kanaltemperatur mäts i rumsregulatorn 
via interna givare. Till regulatorn ansluts rumsmonterad 
närvarogivare samt temperatur- och koldioxidgivare som 
monteras i frånluftskanalen. 
Då närvaro detekteras höjs tilluftsflödet från minflöde till 
projekterat närvaroflöde. Vid stigande rumstemperatur 
ökas luftflödet för att kyla bort värmelaster. Vid sjun-
kande rumstemperatur sänks luftflödet till inställt när-
varo- eller minflöde. 
Vid stigande koldioxidhalt i rummet regleras luftflödet 
enligt inställda gränser. 
Det värde av temperatur eller koldioxid som ger högst 
luftflöde prioriteras. 
Temperatur- och koldioxidgivare har högre prioritet än 
närvarogivare, d.v.s. att vid värmelast öppnas tilluftsdon 
trots att ingen närvaro registrerats i rummet. 
 

Radiatorstyrning 
Vid sjunkande rumstemperatur öppnas styrventiler till 
radiatorer.  
 

Frånluftsbalansering 
Rumsklimatregulator och flödesregulator kommunicerar 
med varann via nätverket. Frånluftsspjället balanserar 
tilluftsflödet efter eventuellt inställd offset. 
 

Ekonomiläge 
För att minska energianvändningen kan rumsklimatsre-
gulatorn sättas i ekonomiläge. Efter inställd tid förskjuts 
P-banden för värme och kyla så att det skapas en dödzon 
där rummet varken värms eller kyls.  

 
Belysningsstyrning 
Se separat beskrivning. 
 
Avläsningar och inställningar 
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och in-
ställningar görs via överordnat system eller via användar-
panel som kan vara trådlös eller trådbunden. 
 
Materialspecifikation 
MTC Reaktivt (självverkande) tilluftsdon 
DCV-RC  ”Smart spjäll” med rumsklimatsregulator 

RCX och spjällmotor DA4. 
DCV-BL ”Smart spjäll” med flödesregulator FBL 

och spjällmotor DA4. 
SV  Ventilställdon (A40405) 24VAC ON/OFF 

NC 
GTQ Kanalmonterad temperatur- och koldi-

oxidgivare, GTQD 
GN Närvarogivare, XPIR eller PD-2400 
 

 
Exempelinställningar P-band RCX 
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B.2 Grupprum med överluft 
 

 

I rummet monteras tilluftsdon TTC som kopplas in på den överordnade kommunikations- och 
spänningsmatningsslingan. Tilluftsdonet reglerar temperaturen i rummet genom att kyla bort 
värmelaster med ökat luftflöde. Vid värmebehov regleras rummets radiator i sekvens med luft-
flödet. Överluft från flera grupp- och kontorsrum balanseras i centralt frånluftsdon som exem-
pelvis placeras i korridor. 

Rumsmonterad koldioxidgivare, GTQV, ansluts till tilluftsdonet och reglerar luftflödet efter in-
ställt värde. Luftflödet regleras antingen efter temperatur eller CO2-halt beroende på vilken pa-
rameter som kräver högst flöde. 

Tilluftsdon med motor och givare är internt färdigkopplade och ansluts till kopplingsboxen CBX 
som företrädesvis monteras på donlådan. I kopplingsboxen ansluts kommunikations- och spän-
ningsmatningsslingan samt externa komponenter som radiatorventiler, belysningsstyrning, kol-
dioxidgivare etc. 

Inställning av börvärden, avläsning av ärvärden mm görs via trådlös användarpanel eller via det 
överordnade systemet LINDINTELL/Lindinspect. Via det överordnade systemet loggas värden 
som kan presenteras grafiskt och användas för analys och optimering av anläggningen. 

I donet finns ett flertal funktioner som kan aktiveras för olika tillämpningar, exempelvis: 

• Ekonomiläge 

• Belysningsstyrning 

• Solavskärmning 

• Nattkyla 
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Exempeldriftkort grupprum med överluft 

 
 

Klimatreglering via aktivt tilluftsdon 
Rumstemperatur, kanaltemperatur, tilluftsflöde, närvaro 
samt kanaltryck mäts av det aktiva tilluftsdonet. 
Väggmonterad luftkvalitetsgivare mäter koldioxidhalten i 
rummet. 
Då närvaro detekteras höjs tilluftsflödet från minflöde till 
projekterat närvaroflöde. Vid stigande rumstemperatur 
ökas luftflödet för att kyla bort värmelaster. Vid sjun-
kande rumstemperatur sänks luftflödet till inställt när-
varo- eller minflöde. 
Vid stigande koldioxidhalt i rummet regleras luftflödet 
enligt inställda gränser. 
Det värde av temperatur eller koldioxid som ger högst 
luftflöde prioriteras. 
Temperatur- och koldioxidgivare har högre prioritet än 
närvarogivare, d.v.s. att vid värmelast öppnas tilluftsdon 
trots att ingen närvaro registrerats i rummet. 
 

Radiatorstyrning 
Vid sjunkande rumstemperatur öppnas styrventiler till 
radiatorer.  
 

Ekonomiläge 
För att minska energianvändningen kan donet sättas i 
ekonomiläge. Efter inställd tid förskjuts P-banden för 
värme och kyla så att det skapas en dödzon där rummet 
varken värms eller kyls.  

 
 
Belysningsstyrning 
Se separat beskrivning. 
 
Avläsningar och inställningar 
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och in-
ställningar görs via trådlös användarpanel eller via över-
ordnat system. 
 
Materialspecifikation 
TTC  Aktivt taktilluftsdon 
CBX  Kopplingsbox till TTC 
SV  Ventilställdon (A40405) 24VAC ON/OFF 

NC 
GQ Koldioxidgivare för väggmontage, GTQV 

 

 

http://www.lindinvent.se/


  37 (42) 

klimatstyr_proj1_10 

C. Vårdlokaler 

C.1 Undersökningsrum 

 

 

I rummet monteras tilluftsdon TTC som kopplas in på den överordnade kommunikations- och 
spänningsmatningsslingan. Tilluftsdonet reglerar temperaturen i rummet genom att kyla bort 
värmelaster med ökat luftflöde. Vid värmebehov regleras rummets radiatorer i sekvens med 
luftflödet.  

Tilluftsflödet balanseras via ”smart spjäll”, DCV-BL, monterat i frånluftskanalen. Spjället är för-
sett med regulator, spjällmotor och flödesgivare. Regulatorn ansluts till kommunikations och 
spänningsmatningsslingan. 

Tilluftsdonet med motor och givare är internt färdigkopplat och ansluts till kopplingsboxen CBX 
som företrädesvis monteras på donlådan. I kopplingsboxen ansluts kommunikations- och spän-
ningsmatningsslingan samt externa komponenter som radiatorventil, belysningsstyrning, koldi-
oxidgivare etc. 

Inställning av börvärden, avläsning av ärvärden mm görs via trådlös användarpanel eller via det 
överordnade systemet LINDINTELL/Lindinspect. Via det överordnade systemet loggas värden 
som kan presenteras grafiskt och användas för analys och optimering av anläggningen. 

I donet finns ett flertal funktioner som kan aktiveras för olika tillämpningar, exempelvis: 

• Ekonomiläge 

• Belysningsstyrning 

• Solavskärmning 

• Nattkyla 
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Exempeldriftkort undersökningsrum 
 

 
 

Klimatreglering via aktivt tilluftsdon 
Rumstemperatur, kanaltemperatur, tilluftsflöde, närvaro 
samt kanaltryck mäts av aktivt tilluftsdon. 
 
Då närvaro detekteras höjs tilluftsflödet från minflöde till 
projekterat närvaroflöde. 
Vid stigande rumstemperatur ökas luftflödet för att kyla 
bort värmelaster. 
Vid sjunkande rumstemperatur sänks luftflödet till in-
ställt närvaro- eller minflöde. 
Temperaturgivare har högre prioritet än närvarogivare, 
d.v.s. att vid värmelast öppnas tilluftsdon trots att ingen 
närvaro registrerats i rummet. 
 

Radiatorstyrning 
Vid sjunkande rumstemperatur öppnas styrventiler till 
radiatorer.  
 

Frånluftsbalansering 
Tilluftsdon och flödesregulator kommunicerar med 
varann via nätverket. Frånluftsspjället balanserar tillufts-
flödet efter eventuellt inställd offset. 
 

Ekonomiläge 
För att minska energianvändningen kan donet sättas i 
ekonomiläge. Efter inställd tid förskjuts P-banden för 
värme och kyla så att det skapas en dödzon där rummet 
varken värms eller kyls.  

 
Belysningsstyrning 
Se separat beskrivning. 
 
Avläsningar och inställningar 
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och in-
ställningar görs via trådlös användarpanel eller via över-
ordnat system. 
 
Materialspecifikation 
TTC  Aktivt taktilluftsdon 
DCV-BL ”Smart spjäll” med flödesregulator FBL 

och spjällmotor DA4. 
CBX  Kopplingsbox till TTC 
SV  Ventilställdon (A40405) 24VAC ON/OFF 

NC 
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C.2 Vårdrum med WC 
 

 

I vårdrummet monteras tilluftsdon TTC som kopplas in på den överordnade kommunikations- 
och spänningsmatningsslingan. Tilluftsdonet reglerar temperaturen i rummet genom att kyla 
bort värmelaster med ökat luftflöde. Vid värmebehov regleras rummets radiatorer i sekvens 
med luftflödet.  

I vårdrum med endast en boende och där man tillåts att ha låga frånvaroflöden i WC-rummet 
kan donets inbyggda närvarogivare ersättas med en närvarogivare som monteras i WC-rummet.  

Minflödet i rummet dimensioneras för det lägsta tillåtna flödet i WC-rummet eller för det flöde 
som erfordras av en person i vårdrummet.  Vid detekterad närvaro ökas flödet i WC-rummet 
och vid frånvaro bibehålls det ökade flödet under inställd eftergångstid. 

Tilluftsflödet balanseras via ”smart spjäll”, DCV-BL, monterat i frånluftskanalen till WC-rummet. 
Spjället är försett med regulator, spjällmotor och flödesgivare. Regulatorn ansluts till kommuni-
kations och spänningsmatningsslingan. 

Tilluftsdonet med motor och givare är internt färdigkopplat och ansluts till kopplingsboxen CBX 
som företrädesvis monteras på donlådan. I kopplingsboxen ansluts kommunikations- och spän-
ningsmatningsslingan samt externa komponenter som radiatorventil, belysningsstyrning, koldi-
oxidgivare etc. 

Inställning av börvärden, avläsning av ärvärden mm görs via trådlös användarpanel eller via det 
överordnade systemet LINDINTELL/Lindinspect. Via det överordnade systemet loggas värden 
som kan presenteras grafiskt och användas för analys och optimering av anläggningen. 

I donet finns ett flertal funktioner som kan aktiveras för olika tillämpningar, exempelvis: 

• Ekonomiläge (aktiveras ej för denna rumstyp) 

• Belysningsstyrning 

• Solavskärmning 

• Nattkyla (aktiveras ej för denna rumstyp) 
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Exempeldriftkort vårdrum med WC 
 

 
 

Klimatreglering via aktivt tilluftsdon 
Rumstemperatur, kanaltemperatur, tilluftsflöde samt ka-
naltryck mäts av aktivt tilluftsdon. 
Extern närvarogivare monterad i WC kopplas till tillufts-
donet. 
 
Då närvaro detekteras höjs tilluftsflödet från minflöde till 
projekterat närvaroflöde. När frånvaro registreras be-
hålls närvaroflödet tills inställd tid förlöpt. 
Vid stigande rumstemperatur ökas luftflödet för att kyla 
bort värmelaster. 
Vid sjunkande rumstemperatur sänks luftflödet till in-
ställt närvaro- eller minflöde. 
Temperaturgivare har högre prioritet än närvarogivare, 
d.v.s. att vid värmelast öppnas tilluftsdon trots att ingen 
närvaro registrerats i rummet. 
 

Radiatorstyrning 
Vid sjunkande rumstemperatur öppnas styrventiler till 
radiatorer.  
 

Frånluftsbalansering 
Tilluftsdon och flödesregulator kommunicerar med 
varann via nätverket. Frånluftsspjället balanserar tillufts-
flödet efter eventuellt inställd offset. 

 

Ekonomiläge 
Aktiveras normalt för denna rumstyp.  

 
Belysningsstyrning 
Se separat beskrivning. 
 
Avläsningar och inställningar 
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och in-
ställningar görs via trådlös användarpanel eller via över-
ordnat system. 
 
Materialspecifikation 
TTC  Aktivt taktilluftsdon 
DCV-BL ”Smart spjäll” med flödesregulator FBL 

och spjällmotor DA4. 
CBX  Kopplingsbox till TTC 
SV  Ventilställdon (A40405) 24VAC ON/OFF 

NC 
GN Närvarogivare, XPIR eller PD-2400 
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4. ANTECKNINGAR 
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Kontakt  Lindinvent – Smartare inneklimat. Grönare fastigheter. 
 

www.lindinvent.se 
Tel: 046-15 85 50 

 
Vi erbjuder produkter och systemlösningar för behovsstyrd 
ventilation, belysning och solskydd i kontor, skolor, sjuk-
hus, laboratorier och renrum. 
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