
Snabbfakta
• Avsett för fördelning av ett variabelt 

tilluftflöde över ett antal ISQ-FM don i  
en större lokal

• Konstruerad för frihängande montage
• Ett utseende som efterliknar det aktiva 

tilluftsdonet ISQ-F
• Ett helt mekaniskt don. Det totala 

luftflödet regleras via spjällstyrning på 
tilluftskanalen

• Utrustad med patenterad mekanik som 
ger enheten en exceptionell ljud- och 
flödesprestanda

• Kan arbeta med starkt under- 
tempererad tilluft över hela flödes- 
intervallet utan att orsaka drag

• Ställbart spridningsmönster
• Enkel och snabb installation
• Designad för ett minskat behov  

  av  emballage

Behovsstyrd ventilation kan minska energi-
användningen genom att skapa ett optimalt 
inneklimat när och där det behövs.

INSQAIR® är en serie av unikt tysta tilluftsdon 
för dragfri innemiljö vid både höga och låga 
luftflöden. En rumslösning med det reaktiva  
donet ISQ-FM är särskilt lämplig i större lokaler 
där det inte förutsees något framtida behov av  
att ändra rumsstrukturen.

ISQ-FM
Frihängande 

reaktivt tilluftsdon

®
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INSQAIR® = INnovative Smart Quiet AIR
ISQ-FM ingår i produktserien INSQAIR och är en  
reaktiv variant av det aktiva frihängande donet ISQ-F. I 
produktserien ingår produkter som delar en rad tekniska 
lösningar. Produktserien bygger på ett antal tekniska 
innovationer som resulterat i internationella patent. 

Enkelhet och prestanda 
En unik teknisk prestanda. Enkel projektering, enkel 
installation, enkel driftsättning och enkla användar- 
gränssnitt gör att produktserien INSQAIR är optimal för 
kostnadseffektiv och hållbar inneklimatstyrning.

Lägst Life Cycle Cost (LCC)
Behovsstyrd ventilation med undertempererad luft  
har som systemlösning enligt flera utredningar lägst 
investerings- och livscykelkostnad

Höjd personaleffektivitet
Att kyla med luft innebär ökade luftmängder jämfört med 
en lösning baserad på kylbaffel. Med ökade luftmängder 
ökar personalens effektivitet med upp till 8% enligt  
Harvardstudien “Economic, Environmental and Health 
Implications of Enhanced Ventilation in Office Buildings”.

Hållbara materialval
Samtliga don i produktserien INSQAIR har  
konstruerats med material som ska vara hållbara och 
återvinningsbara. Behov av emballage har minimerats. 

Varför ISQ-FM? Systemtänk

Närvarograd och aktivitetsnivå
Arbete hemifrån, sjukfrånvaro, semester och externa 
uppdrag är skäl som bidrar till variationer i graden  
av närvaro. För att begränsa energianvändningen ska  
en funktion säkerställa att det totala luftflödet alltid  
anpassas efter det faktiska behovet. Detta minimerar  
den energi som åtgår för att driva luften och minskar  
den mängd luft som behöver värmas eller kylas för  
att bibehålla rätt rumstemperatur.

Frikyla
Ett don måste kunna arbeta med låga tillufts- 
temperaturer (upp till 10 K undertemperatur) även vid 
låga luftflöden utan att skapa drag. Det ska som regel 
vara tillräckligt att värmeväxla frånluften för att uppnå 
rätt tilluftstemperatur. I södra Sverige (Stockholm och 
neråt) är det c:a 1000 h/år då temperaturen överstiger  
16 °C. I Luleå är det bara c:a 250 h/år år då frikylning  
inte räcker.

Lägsta kanaltryck och rätt temperatur
Kanaltryck och tilluftstemperatur måste kontinuerligt 
optimeras i hela systemet för att hitta lägsta möjliga 
trycknivå och välja rätt tilluftstemperatur.

Snabbdata ISQ-FM
• Rekommenderat flödesområde (från  

diagram sidan 6): Mellan 5 och 150 l/s
• Ljudprestanda (från diagram sidan 6): 

Under 30 dB(A) upp till 125 l/s vid 100 Pa
• Höjd: 336 mm
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Systemtänk Uppbyggnad

Lättrörliga lameller i spridardelen öppnas eller  
stängs med förändringar i luftflödet. Det gör att  
en hög lufthastighet ut från donet kan bibehållas  
även vid låga luftflöden. En bra luftblandnings- 
kapacitet åstadkoms över hela luftflödesområdet. 
Lamellerna kan blockeras var för sig för ett ställbart 
luftfördelningsmönster.

En patenterad luftflödesventil byggd kring en cylinder 
med ett permeabelt fibermaterial. Ventilen är ställd i 
det läge som uppnår en jämn fördelning av luftflödet 
över det antal don som delar samma kanalstyrning.

ISQ-FM är ett rektangulärt tilluftsdon avsett för  
horisontellt, frihängande, montage i tak. Luftfördelare 
(grönmarkerade) i donlådan ger en radiell spridnings-
bild som efterliknar cirkulära don.

Spridardelen täcks av en löstagbar spridarplåt.  
Plåten sprider luften horisontellt. Mönstret i  
mitten av plåten har ingen teknisk funktion.

Snöret för reglering av ventilen och en nippel för  
tryckmätning hittar du på kanalanslutningssidan  
av donet. En manuell tryckmätning krävs för att  
beräkna luftflödet från ett enskilt don. Med hjälp  
av snöret kan luftflödet fördelas jämnt över  
anslutna don vid asymmetri. Totalt luftflöde mäts  
på reglerande spjäll.
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Skolsal med ISQ-FM
• Rumsklimatstyrning DCV-RC på tilluftskanalen.  

DCV-RC är utrustad med givare för rumstemperatur, 
närvaro och mätning av koldioxid i lokalen.

• Tre ISQ-FM för ett tilluftsflöde upp till 375 l/s.
• Tyst reglering.
• Skolsalen är utrustad med egen frånluft och därmed 

frånluftsbalansering via flödesstyrningen DCV-BL.
• Givarna för rumstemperatur och koldioxid är placerade 

i frånluftskanalen.
• DCV-RC och DCV-BL samverkar genom att vara anslutna 

till samma kommunikationsnätverk (CAN).

Personräknare via koldioxidgivaren
Koldioxidgivaren används för klimatstyrning men också 
för att följa upp användningsgraden i rummet. Antalet 
personer i rummet beräknas utifrån den uppmätta 
halten av koldioxid och luftflödet. Personräknaren ger 
möjlighet till analys och därmed en grund för beslut om 
omfördelning eller förtätning. Integration med rums-
bokningssystem som Outlook eller liknande gör att ”no 
shows” i bokade rum kan släppas för nya bokningar.

Funktion

Luftflöde
• En spjällstyrning reglerar och mäter tilluftsflödet  

som sedan fördelas över antalet ISQ-FM don.
• Genom att manuellt ändra flödesventilens  

öppningsgrad kan trycket och därmed luftflödet  
från det enskilda donet justeras. Don levereras med 
en identisk ventilöppning och normalt behöver denna 
inte justeras för att nå en jämn flödesfördelning  
mellan anslutna don.

• ISQ-M har en nippel för manuell tryckmätning.
• Fasta luftfördelare i donlådan ger ett luftmönster  

som efterliknar cirkulära don.
• Rörliga lameller i utloppet till spridardelen  

öppnas eller stängs med förändringar i luftflödet. 
Konstruktionen medför att en kraftig medinjektion 
av rumsluft kan bibehållas även vid ett lågt luftflöde 
vilket medger starkt undertempererad tilluft över  
hela flödesintervallet utan att skapa drag.

• Lamellerna i spridardelen kan blockeras var för sig  
för att åstadkomma en lämplig spridningsbild.

Flödesstyrning med DCV-RCb
Rumsklimatstyrning DCV-RCb, med externt anslutna 
givare, anpassar kontinuerligt det totala tilluftflödet  
efter aktivitetsnivån i lokalen. Vid frånvaro kan  
styrningen arbeta i ett ekonomiläge det vill säga ett  
arbetsläge som medger fördröjda värme- och kylsteg. 

Nätverkskommunikation för optimering
DCV-RCb är ansluten till ett nätverk för interaktion med 
andra nödvändiga styrenheter. Nätverket är i sin tur 
kopplat till gateway NCE som kommunicerar via TCP/IP 
med överordnat system där Lindinvents webbaserade 
verktyg LINDINSPECT® kan användas för övervakning, 
styrning, larmhantering och analys.

Introduktion av Bluetooth®
DCV-RCb är, liksom det aktiva tilluftsdonet ISQ och andra 
styrenheter, utrustat med Bluetooth® för kommunikation 
via Lindinvents mobilapplikation LINDINSIDE.

Reaktivt 
taktilluftsdon 
ISQ-FM

Rumsklimatstyrning 
DCV-RCb 

Flödesstyrning 
DCV-BLb

Skolsal med ISQ-FM och tilluftsreglering via DCV-RCb.  
Rummet är utrustat med frånluftsbalansering via DCV-BLb.

Applikationsexempel



®

INSQAIR®

5

Byggmått (mm)

Enkel och snabb installation 

En komplett enhet
Donet levereras komplett med donlåda. Detta bidrar  
till en hel uppsättning logistiska fördelar. Efter att ha  
förberett för takinfästningen, lyfts donet upp och vänds 
mot taket med hjälp av de förmonterade handtagen. 
Handtagen tas bort efter att donet säkrats i sitt  
upphängda läge.

Hängarmar för pendling
Donet fästs i takkonstruktionen via medföljande  
hängarmar. En centralt placerad gängstav kan  
annars användas.

Ingen kopplingsbox
Till skillnad från det aktiva donet ISQ-F monteras ISQ-FM 
utan kopplingsbox. 
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Material
Spridardel & donlåda: Pulverlackerad stålplåt som stan-
dard. Donet kan även beställas i elförzinkat utförande. 
Denna ytbehandling är inte homogen, slipmärken 
kan förekomma. 
Flödesventil: Aluminium, stål och fiber 
Rörliga lameller i spridardelen: Termoplast 
Byggvarudeklaration finns att ladda ned på lindinvent.se. 
Nettovikt: 12 kg

Färg
RAL 9003 (Glanstal 30) i standardutförande. 
Valfri färg kan specialbeställas, ange RAL-nummer.

Anslutning
Stos för kanal: Ø 200 mm

Upphängning
Donet levereras med två hängarmar som justeras till 
önskat pendlingsavstånd från bjälklaget till ovansidan av 
donet. Maximal höjd: Anpassas efter beställning.

Temperaturgränser
Drift: 10oC till 40oC; <85% RF 
Lagring: -20oC till 50oC; <90% RF

Kastlängd
ISQ-FM arbetar med dynamiskt varierande luftmängder. 
Donet är utrustad med rörliga blad i spridardelen som ger 
en unik förmåga att bibehålla en hög utloppshastighet 
och därmed god kastlängd även vid låga luftflöden.För 
kastlängder se projekteringsanvisningen för INSQAIR®. 

Inget kablage
ISQ-FM är inte utrustad med elektronik och kräver därför 
ingen elinstallation. Inkoppling av utrustningar görs på 
den kanalmonterade rumsklimatstyrningen DCV-RCb.

Rumsklimatstyrning DCV-RCb
En spjällstyrning reglerar och mäter det totala tillufts-
flödet som sedan fördelas över antalet anslutna ISQ-FM 
don. Se produktbeskrivningen för DCV-RCb.

Tekniska specifikationer 
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Tryck, flöden och ljudnivåer

ISQ-F
Oktavband [Hz]

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

200 6 9 8 1 -4 -9 -10 -7

Tabell 2: Korrektionsfaktorer, K0 [dB]

 Rumsvolym Rumstyp Korrigering
25 m3 hårt +2 dB
25 m3 normalt   0 dB
25 m3 dämpat –2 dB

150 m3 hårt –3 dB
150 m3 normalt –5 dB
150 m3 dämpat –7 dB

Tabell 1: Korrektion rumsdämpning [dB]

ISQ-F
± [dB]

Oktavband [Hz]

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

200 3 3 2 2 2 2 2 2

Tabell 4: Toleranser [dB]

Tabell 3: Egendämpning [dB] 
ISQ-F Oktavband [Hz]

Öppning 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

20% 16 12 19 22 23 20 22 25

100% 11 7 14 17 18 15 17 20

Kompletterande produktdokumentation till ISQ-FM
Dokument nås på produktsidan för ISQ-FM på lindinvent.se

Dokument Kommentar
Installationsanvisning Visar montage och demontage och krav för godkänd installation.
Driftsättningsanvisning Se driftsättningsanvisningen för DCV-RCb.

Underhållsinstruktion Se installationsanvisning för demontering.

Yttre förbindningsschema Inte relevant för ISQ-FM. Se yttre förbindningsschema för DCV-RCb.

Miljövarudeklaration Bedömd av Byggvarubedömningen. EPD registrerad i Juni 2022.

Brukarinformation Övergripande om Lindinvents  system för smart ventilation.

Modbuslista Inte relevant för ISQ-FM. Se modbuslistan för rumsklimatregulator RCXb.

AMA-text Beskrivande text enligt AMA-standard.

Projekteringsanvisning För don i produktserien INSQAIR® om flöden, spridningsbilder, CFD och typrumslösningar.

Ljudtrycksnivåerna LPA i diagrammet motsvarar A-vägd 
ljudnivå i efterklangsfältet vid 10 m² ekvivalent ljud- 
absorptionsarea. Det  motsvarar 4 dB rumsdämpning i ett 
normaldämpat rum med 25 m³ rumsvolym. Se tabell 1 för 
exempel på korrigeringar vid andra rumstyper. 
För kastlängder se projekteringsanvisningen för INSQAIR®.

• Ljudeffektsnivå/oktavband (Lw) = LPA + KO [dB]
• LPA = Ljudtrycksnivå [dB(A)] - se diagram nedan.
• KO = Korrektionsfaktor/oktavband [dB] (tabell 2).
• Egendämpning (tabell 3 & 4).

Mätningar av ljudtryck och ljudeffekt har utförts enligt 
ISO 3741 och ISO 5135. Mätning av egenljuddämpning har 
utförts enligt SS-EN ISO 7235:2009.
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