
Installationsanvisning
CBD – Kopplingsbox till aktivt don ISQ
Version A01 (CBH01C)
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Kopplingsbox CBD Inkopplad till ISQ och kommunikationsslingan (CAN) med 
ledare för spänningsmatning (24 VAC).

CBD

PRODUKT INFO

24VAC + CAN 

24VAC + CAN 
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Illustration 1M – Kopplingsbox CBD redo för inkoppling av kommunikationsslinga med 24 VAC och utrustningar. Locket på CBD 
är demonterat för åtkomst av kontakter. Kabeln från ISQ är inkopplad.

 kabelförskruvning som låsts fast 
i donlådans hål för kabelgenom-
föring med fasthållningsplåt.

Inkopplad kabel från ISQ 
(16-polig kontakt)

16-ledare från ISQ; 1 meters 
längd som standard;  maximal 
längd 10 meter.

Förberedelser
CBD sitter vid leverans fäst via magneter på ISQ. 
Donets kabel är normalt inkopplad till CBD vid leverans. Skulle donkabeln inte vara inkopplad kan den 
förkontakterade kabeln enkelt kopplas in på avsedd plint i CBD. Följ anvisningarna under inkoppling nedan.
Kontrollera att kablaget från ISQ är väl förankrat i donlådan. Kabelförskruvningen ska, som vid leverans, 
vara fastlåst med den fasthållningsplåt som sitter just vid donlådans hål för kabelgenomföring.
Lösgör vid behov vindan på donkablaget för att underlätta vid inkopplingar i dosan och för att kunna 
placera dosan på donlådan där det är m§§est praktiskt.
Lindinvents 4-ledarkabel för kommunikation och spänningsmatning är framdragen enligt 
aktuellt elritningsunderlag.

Standardlängden på donkabeln är 1 meter och anpassad för montage av CBD på donlådan. CBD kan 
installeras på annan plats men då på ett avstånd som inte överstiger 10 meter  från det aktiva donet.

Löstagbar kabelgenom-
föring för håltagning och 
återmontage i samband 
med kabeldragning.
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Inkoppling och montage
1. Montera av locket på CBD. Enheten består av ett kretskort med  kontaktdon som är monterat i en dubbel-

dosa, se illustration 1M.

2. Kommunikationsslingan (CAN) med ledare för spänningsmatning (24 VAC) samt eventuella 
tillbehör till ISQ ansluts till avsedd plint i CBD . Ledare kontakteras vid behov med vägledning av 
färgkoder på skruvkontakten. Se det yttre förbindningsschemat nedan. Skärm ska isoleras. Dra  kablar 
genom  lämplig  kabelgenomföring i CBD. Kabelgenomföringar i CBD lossas för håltagning och placeras 
sedan tillbaka i dosan när kablaget är på plats. 

3. Sätt tillbaka locket på CBD.

4. Placera CBD på ISQ. CBD, som är försedd med magneter, kan placeras där det är lämpligast med hänsyn till 
inkopplade kablage.

1 Violet-WhiteG+
 2 VioletG+
 3 Blue-WhiteG0
 4 BlueG0
5 Orange-White+5V
6 OrangeCANL
7 Green-WhiteCANH
8 GreenAIN1
9 Brown-WhiteDIN1
10 BrownAOUT1
11 Grey-WhiteTriac
12 Grey
13 Red-WhiteCBR_Relay

PIR

A4x405

XPIR

CBR

CBFS, CBFE = Fan coil unit control box
GTQD/V = Carbon dioxide sensor; Duct(D) or Wall(V)

ISQ = Active ceiling mounted supply air diffuser

APR 40405/AA5004 = Valve actuator 0-10V

A4x405 = Valve actuator on/off A40405/A41405
XPIR = External occupancy detector

CBR = Relay box for lighting

[24VAC+CAN]

14 RedCBR_Switch
15 Black-WhiteI2C_SCL
16 BlackI2C_SDA

Yellow connectors:
Used for Lindinvent´s
combined CAN and 24VAC
feed, 4-conductor cable.

DIN
See JP2[DIN1] position on ISQ. 
Closed: PULL-UP [+5V] (Default)
Open: PULL-UP OFF

I2C
Not in use

APR40405

[24VAC+CAN]

Red
Black
White
Blue
Shield

*Designated
colour order:

Connector

Det yttre förbindningsschemat
Inkopplingar av ledare till CBD ska göras enligt  det yttre förbindningsschemat nedan. 

Att notera vid inkoppling:
Oskyddad skärmledare ska vara 
isolerad med transparent slang.

Illustration 1I. Det yttre förbindningsschemat, som visar hur utrustningar kopplas in. 
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LUND     GÖTEBORG     STOCKHOLM     LINKÖPING    UMEÅ


