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Introduktion GTQV
GTQV är en kombinerad temperatur- och  koldioxidgivare för 
 väggmontage i rumsmiljö.

En ”luftig” kapsling ger en så kort tidskonstant som  möjligt 
för temperaturförändringar och en god genomströmning av 
rumsluft för koldioxidmätning.

•	 Avsedd att användas tillsammans med rumsklimats-
regulator RCX, labklimatsregulator LCX eller ett aktivt 
tilluftsdon.

•	 Främst avsedd för reglering av koldioxid halten i det 
ventilerade utrymmet men medger också samtidigt en 
möjlighet till rumstemperaturmätning.

•	 De aktiva donen TTC och VTD är  normalt redan 
 utrustade för rumstemperaturmätning.

Funktion
Den kombinerade givaren lämnar en utsignal 2-10 V för 
området 400-2000 ppm koldioxid medan  temperaturgivaren 
lämnar en utsignal 0-10 V för området 12-43 ºC.

Placering
Uppmätt temperatur från en givare placerad på vägg är i 
 huvudsak ett medelvärde av värmestrålning från väggytan 
där givaren sitter monterad samt  lufttemperaturen som 
omger givaren. För att få en givare med snabb respons är 
det viktigt att man placerar givaren på en väggyta som inte 
är en köldbrygga och helst inte heller på vägg med relativt 
hög värmetröghet så som på  betongpelare.

Man skall vara medveten om att en  placering på installation-
sutrymmet vid  strömbrytare mm direkt vid dörröppning gör 
att  givaren påverkas av  korridortemperaturen.  Luftflöden 
som uppstår som en följd av  temperaturskillnad mellan rum 
och korridor påverkar givaren.

Tekniska specifikationer

Allmänt
temperaturgivare
Givare med termistor av  typen NTC  (negativ temperatur-
koefficient)  ansluten till elektronik som ger utsignal  mellan 
0-10V.

Koldioxidgivare
Självkalibrerande, 
Automatic Baseline  Correction (ABC). 
CO2-modulen är ansluten till elektronik som ger utsignal 
2-10V.

Noggrannhet
Temperatur: ± 0,5 K 
Koldioxidnivå: ± (70 ppm + 3% av avläst värde)

Dimension
103x82x30 mm

Material
Kapsling i ABS

Kulör
RAL9003

Elsystem
Matning
24 VAC

Effektförbrukning
<0,5 VA   

CE-märkning
Uppfyller EMC och lågspänningsdirektivet.

IP-klass
Kapsling håller IP20.

Utsignaler
1 st 0-10V för området 12-43 ºC linjär. 
1 st 2-10V för området ppm 400-2000 linjär. 

Anslutningar till GTQV.

GTQV – Temperatur och koldioxidgivare vägg.

RCX = Rumsklimatsregulator
LCX = Labklimatsregulator

CBX* = Kopplingsbox till aktivt don
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*CBX:
Utsignal GT ska inte kopplas in. Aktiva don
är utrustade med rumstemperaturgivare.

För RCX och LCX:
AIN3 <Rumstemp>
Param.1 sätts till 12
Param.2 sätts till 43
AIN2 <CO2-givare>
Param.1 sätts till 0
Param.2 sätts till 2000
För TTC (*CBX):
AIN3 <CO2-givare>
Param.1 sätts till 0
Param.2 sätts till 20
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Kompletterande produktdokumentation GTQV
Tabell 1: Kompletterande dokument till GTQV som kan nås via länkar på produktens  hemsida under Produkter på www.lindinvent.se

Dokument Finns Finns ej Kommentar

Installationsanvisning montage på vägg och inkoppling

Driftsättningsanvisning Ej relevant

Underhållsinstruktion Betraktas som underhållsfri

Yttre förbindningsschema

Miljövarudeklaration Bedömd av Byggvarubedömningen och Sundahus

Brukarinformation Ej relevant

Modbuslista Ej relevant

AMA-text
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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 


