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Förutsättningar
• SBTb förutses vara inkopplad till 24 VAC + CAN.
• SBTb är utrustade med Bluetooth® och driftsätts via  

mobilappen LINDINSIDE. Det krävs ett användarkonto 
till appen med behörighet till den aktuella byggnaden. 
App finns att ladda ner från Google play/App Store.

Driftsättning
Följ anvisningen nedan. När styrenheten har tilldelats  
avsett Nod-ID kan de avslutande inställningarna göras  
antingen på plats, via skärmvalet “Quick setup” i  
LINDINSIDE eller centralt via LINDINSPECT®.

Styrparametrar
De parametrar som behöver ställas liksom hela  
uppsättningen styrparametrar nås via skärmvalet  
Symbol i LINDINSIDE.

Smartphone med app  
LINDINSIDE för kommunikation 

med enheter från Lindinvent  
som utrustats med Bluetooth®.

SBTb

Arbetsgång vid driftsättning via LINDINSIDE 
(Se nästa sida för anvisning via skärmbilder från LINDINSIDE)

1. Dra ner för att skanna enheter i närheten:
 •   Välj rätt styrenhet från listan 

Genom att kalla på enhet via klocksymbolen  
erhålls ett pip-ljud med blått blinkande ljus  
som kan användas för att identifiera enheten.

2. Ställ in (ändra) Nod-ID*:
Välj fältet för Nod-ID för avsedd enhet i listan av  
skannade enheter. Ange det unika Nod-ID mellan  
1–239 som tilldelats regulatorn enligt rekommenderad 
tilldelning från Lindinvent. 
*Efter tilldelning: Gör gärna en ny skanning för att verifiera  
att enhetens Nod-ID har uppdaterats korrekt. Vid tilldelning  
av Nod-ID till en större mängd enheter kan funktionen  
”Set nodeIDs” användas.

3.  Anslut till enheten: 
Tryck på fältet för enhetens produktnamn,  
i listan av skannade enheter, för att ansluta.

4.	 Gör	klart	driftsättningen	via	skärmval	Quick	Setup:
	 •	 		Ange	radiatorzon	(Radiator	zone)
 -   Default satt till [0] = Funktionen inaktiverad.
 - Ger möjligheten att utöka området för ett enskilt  
  aktivt dons lokala radiatorstyrning.
 -  Sätts som regel till det bestämmande donets Nod-ID. 
	 •	 		Val	av	Triacfunktion	(Triac	function)
 Default satt till [P-band 1A Pulse]
	 •	 		Ange	ventiltyp	NC/NO	(NC/NO-Valve)
 Default satt till [0] = NC
	 •	 Ange	ställdonstyp	NC/NO	(NC/NO	valve	actuator) 
 Default satt till [1] = NC 

Efter	genomförd	Quick	Setup	är	 
radiatorstyrningen	konfigurerad.

Läs mer om  
LINDINSIDE
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Första steget vid driftsättning: Genom att välja fältet 
med Nod-ID för avsedd enhet öppnas  
ett fönster där ett nytt Nod-ID kan sättas.

Efter skanning: Indikator för aktuell signalstyrka och fält  
med klocksymbol. Genom att välja klocksymbolen triggas  
en ljud- och ljussignal från den valda enheten.

Genom att dra ner skannas och 
presenteras alla tillgängliga enher 
på skärmen i LINDINSIDE. 

Antal enheter som hittats.

Sätta Nod-ID via LINDINSIDE

Statusvärden
Efter val av skannad enhet:  
Ett urval statusvärden kring  
pågående reglering visas  
på startsidan.

Tillgängliga	skärmval	 
via	startsidan	i	appen
• Quick setup
• Symbols
• History
• System
• Peripherals

Om	skärmval	Symbols
Via Symbols har alla inställningar 
grupperats för enkel åtkomst.

Tillgängligt via LINDINSIDE


