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Introduktion
LINDINTELL är ett mjukvarupaket som  installeras på en 
central server och som samordnar alla optimerings- och 
övervakningsfunktioner i  Lindinvents systemuppbyggnad 
för klimatstyrning och  skyddsventilation.

Funktion
System med LINDINTELL möjliggör:

•	 att en nätverksuppbyggnad med  ett  obegränsat antal 
noder kan konfigureras.

•	 att webbverktyget LINDINSPECT kan  användas.

•	 att systemet administreras och  optimeras centralt från 
den server där LINDINTELL installerats. 

Via LINDINTELL och ett servergränssnitt har man tillgång 
till  luftflöden, rumstemperaturer, öppnings grader,  tillufts- 
temperaturer m.m. Man kan, ur energisynpunkt och med 
hänsyn till krav på inneklimat, optimera en hel anläggning.

Ett flertal funktioner finns i LINDINTELL:

•	 tryckoptimering

•	 tilluftstemperaturoptimering

•	 nattkyla

•	 brandfunktioner

•	 generell Modbus-Master

•	 Modbus-brygga

•	 fjärrstyrning av enskilda enheter

•	 felsökningsverktyg

•	 inställningskopiator

•	 aggregerade värden

•	 förprogramerbara skript

Systemuppbyggnad
LINDINTELL antar rollen som DUC för alla noder i 
Lindivents systemuppbyggnad för behovsstyrd klimat-
styrning och skyddsventilation. Samverkande noder 
finns anslutna till en kommunikationsslinga (CAN) som 
står i förbindelse med en gemensam central server med  
LINDINTELL via Gateway NCE. Se systemskissen nedan.

Användargränssnitt/Kommunikation
•	 Lindinvents egenutvecklade webbgränssnitt 

 LINDINSPECT

•	 Direkt åtkomst via det servergränssnitt som finns 
installerat på servern med  LINDINTELL

Att LINDINTELL finns installerat är en förutsättning för att 
kunna använda webbgränssnittet  LINDINSPECT.

Serverlösningar
•	 Hårdvarualternativ: 

Mindre system (1-1000 noder) Embedded 
Större system (1000 noder och uppåt) Rack

•	 Virtuell server (tillhandahålls av kunden)

För tekniska specifikationer över  serverhårdvara, 
se sidan 2.

 

Systemskiss: Varje slinga i  systemuppbyggnaden är  ansluten till den  gemensamma servern via gateway NCE.

NCE 2

NCE1 - Slinga 2 (CAN)

NCE2 - Slinga 1 (CAN)

NCE2 - Slinga 2 (CAN) 

Nod

Nod

230/24 VAC  
Transformator

50 till 100 noder kan anslutas 
till en slinga beroende på antal 
funktioner som aktiveras.

TCP/IP

NCEn

NCE 1

NCE1 - Slinga 1 (CAN)
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Tekniska specifikationer

Mindre system (1-1000 noder)
Embedded, fläktlös, SATA

Server: Ebox640-500

Dimension
182 x 236 x 82 (88 med fästplåt) (LxBxH) 
(se byggmått Ebox640)

Vikt
Nettovikt 3,2 kg

Effekt
Max 80 W  

Installation
Vägg: Ebox640-500: 2st fästplåtar medföljer.
DIN-skena: Ett kit för montage på  DIN-skena finns att 
 beställa som tillbehör.

Montageriktning kylflänsar 
Kylflänsarna ska vara vertikalt orienterade enligt 
 illustrationen till vänster nedan.

Större system (över 1000 noder)
Rackmonterad med fläkt och SSD 

Dimension
437 x 290 x 43 mm (LxBxH) 
(utan kablar)

Vikt
Nettovikt 4.6 kg

Effekt
200 W

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

Byggmått Ebox640-500-FL med monterade 
fästplåtar.

Server Ebox640-500-FL för system med 
upp till 1000 noder.

Korrekt och felaktig riktning på kylflänsar efter montage på vägg.
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Exempel på server för stora 
 system; rackmonterad.

Kompletterande produktdokumentation LINDINTELL
Tabell1: Kompletterande dokument till LINDINTELL som kan nås via länkar på produktens  hemsida under Produkter på www.lindinvent.se

Dokument Finns Finns ej Kommentar

Installationsanvisning Projektspecifik

Driftsättningsanvisning Projektspecifik

Underhållsinstruktion Ej relevant

Yttre förbindningsschema Ej relevant

Miljövarudeklaration Ej relevant

Brukarinformation Projektspecifik

Modbuslista

AMA-text


