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Introduktion DRP
DRP är en väggmonterad användarpanel för kontorsmiljö.

•	 Ansluts direkt till Lindinvents kommunikationsslinga 
för klimatstyrning och kan därför anslutas till valfri 
 styrenhet eller grupp av styrenheter.

•	 Har en eller flera aktiva skärmar som inte kräver 
 inloggning.

•	 Uppsättningen skärmar som kan  aktiveras bestäms av 
vilken styrenhet DRP är satt att  kommunicera med.

•	 Aktuella värden på  rumstemperatur,  koldioxidhalt, 
flödesbalans, luftflöde, differens- eller kanaltryck kan 
avläsas beroende på vilken skärm som aktiverats.

•	 Vid kommunikation med aktivt don eller 
 rumsklimatregulator RCX kan börvärdet för 
 rumstemperatur tillfälligt justeras inom ett angivet 
intervall.

•	 Vid uppkoppling mot aktivt don eller 
 rumsklimatregulator RCX kan en vädringsfunktion 
tillfälligt aktiveras via panelen.

•	 Visningsordningen mellan skärmar kan  ställas in.

Notera: För att kunna visa flödesbalans, flöde och tryck krävs en DRP 
med mjukvaruversion 1.4.0 eller senare.

Funktion
DRP används som skärm för att i lokalen kunna avläsa utvalda 
ärvärden från  klimatstyrningen. Panelen kan då den är satt 
att kommunicera med aktiva don eller rumsklimatsregulator 
RCX användas för att tillfälligt ställa om börvärdet för rums- 
temperatur inom ett förinställt intervall. Panelen kan då också 
användas för att tillfälligt aktivera en vädringsfunktion.

Utförande
DRP är utformad för att monteras på vägg i kontorsmiljö. 
Kapslingen är anpassad för  apparatdosa.

Tekniska specifikationer

Allmänt
Dimension
103x82x30 mm (LxBxH)

Material
Kapsling i ABS

Display
LCD-teknik: FSTN 
Upplösning: 128x64 pixlar 
Bakgrundsbelyst med vita lysdioder 
Skärmstorlek: 58x29,5 mm

Färgkulör
RAL 9003

IP-klass
Kapsling håller IP20

Elsystem
Matningsspänning
24 VAC

Effekt
1,5 A

CE-märkning
Uppfyller EMC och lågspänningsdirektivet

DRP - Digital rumspanel.

DRP i skärmvisningsläget ”Tempkontroll”. 

Temperatur   aktuell 
20.9 oC

Temperatur önskad 
21.5 oC

Parameter

Aktuellt 
uppmätt 
värde på 

parameter

Börvärde 

Växla skärm: 
DRP kan vara 
konfigurerad 

för att visa 
flera skärmar.
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Kompletterande produktdokumentation DRP
Tabell 1: Kompletterande dokument till DRP kan nås via länkar på produktens  hemsida under Produkter på www.lindinvent.se

Dokument Finns Finns ej Kommentar

Installationsanvisning Montag och inkoppling på vägg

Driftsättningsanvisning Inställningar med presentation av skärmvisningsalternativ

Underhållsinstruktion Betraktas som underhållsfri

Yttre förbindningsschema CAN anslutning

Miljövarudeklaration Bedömd av Byggvarubedömningen och Sundahus

Brukarinformation Visar funktionen för rumstemperaturkontroll och vädringsfunktionen 

Modbuslista Ej relevant

AMA-text Saknas.

Produktdokumentation finns att ladda ned via 
www.lindinvent.se/produkter/

Lindinvent – Smartare inneklimat. Grönare fastigheter.

Företaget erbjuder produkter och system för att styra  ventilation, 
belysning, solavskärmning och  lokalutnyttjande. Utrustningar och 
klimatlösningar utvecklas för kontor,  skolor, sjukhus,  laboratorier 
och liknande arbetsmiljöer.  Lindinvents system samverkar för att 
ge hög inomhuskomfort och lägsta möjliga energianvändning.

Kontakt
www.lindinvent.se 
Tel: 046–15 85 50 


