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1 Wskazówki dotyczące instrukcji  

Proszę uważnie przeczytać niniejszy podręcznik i przestrzegać zawartych w nim wskazówek. 
Pozwoli to zapobiec wystąpieniu szkód osobowych i rzeczowych oraz zapewni niezawodną 
pracę i długą żywotność urządzenia. 

Starannie przechowywać podręcznik. 

W razie przekazania urządzenia dołączyć do niego niniejszy podręcznik. 

Firma Busch-Jaeger nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek 
nieprzestrzegania treści podręcznika. 

W przypadku chęci uzyskania dalszych informacji lub pytań dotyczących urządzenia, prosimy 
skontaktować się z firmą Busch-Jaeger lub odwiedzić naszą stronę internetową: 

www.BUSCH-JAEGER.com 

 

  



 

Bezpieczeństwo
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2 Bezpieczeństwo 

Urządzenie jest skonstruowane zgodnie z obowiązującymi zasadami technicznymi i jest 
bezpieczne w pracy. Zostało sprawdzone i opuściło fabrykę w nienagannym stanie z punktu 
widzenia bezpieczeństwa technicznego. 

Mimo to istnieją zagrożenia resztkowe. Należy przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i 
przestrzegać ich w celu uniknięcia zagrożeń. 

Firma Busch-Jaeger nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek 
nieprzestrzegania wskazówek bezpieczeństwa. 

2.1 Zastosowane symbole 

Poniższe symbole wskazują na szczególne zagrożenia podczas obsługi urządzenia lub ilustrują 
użyteczne wskazówki. 
 
 

 

Niebezpieczeństwo 

Zagrożenie życia / ciężki uszczerbek na zdrowiu 
– Odpowiedni symbol ostrzegawczy w połączeniu z hasłem 

„Niebezpieczeństwo“ oznacza bezpośrednio grożące niebezpieczeństwo, 
które prowadzi do zgonu lub ciężkich (nieodwracalnych) obrażeń ciała. 

 
 

 

Ostrzeżenie 

Ciężki uszczerbek na zdrowiu 
– Odpowiedni symbol ostrzegawczy w połączeniu z hasłem „Ostrzeżenie“ 

oznacza niebezpieczeństwo, które może prowadzić do zgonu lub ciężkich 
(nieodwracalnych) obrażeń ciała. 

 
 

 

Ostrożnie 

Uszczerbek na zdrowiu 
–  Odpowiedni symbol ostrzegawczy w połączeniu z hasłem „Ostrożnie“ 

oznacza niebezpieczeństwo, które może prowadzić do lekkich 
(odwracalnych) obrażeń ciała. 

 
 

 

Uwaga! 

Szkody rzeczowe 
– Ten symbol w połączeniu z hasłem „Uwaga!“ oznacza sytuację, która może 

prowadzić do uszkodzenia samego produktu lub przedmiotów w jego 
otoczeniu. 

 
 

 

Wskazówka 
Ten symbol w połączeniu z hasłem „Wskazówka“ oznacza przydatne porady i 
zalecenia dotyczące efektywnego obchodzenia się z produktem. 

 
 

 

 

Ten symbol ostrzega przed napięciem elektrycznym. 

 

 

Ten symbol oznacza informacje na temat ochrony środowiska. 
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2.2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 

Czujnik obecności/czujnik ruchu został skonstruowany wyłącznie do stosowania we wnętrzach 
budynków. Urządzenia służą do przełączania i regulacji instalacji oświetleniowych i/lub instalacji 
HVAC (ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja) zależnie od jasności i/lub ruchu. 

Urządzenia nie nadają się do stosowania jako sygnalizatory włamania lub napadu, ponieważ 
nie są zabezpieczone przed sabotażem według niemieckich przepisów VdS. 

Przeznaczenie urządzenia obejmuje: 

■ eksploatację zgodnie z podanymi parametrami technicznymi, 

■ instalację w suchych pomieszczeniach, 

■ montaż sufitowy; urządzenie można zamontować jako urządzenie „podtynkowe” 
(przykładowo sufity podwieszane), a także jako urządzenie „natynkowe” (opcjonalna 
obudowa, nr art. 6131/x9) Dodatkowo można je zamontować na puszce podtynkowej (za 
wyjątkiem 6131/20-xxx-500 + 6131/21-xxx-500) za pomocą dostępnego opcjonalnie 
pierścienia pośredniego (6131/38-xxx). 

■ korzystanie z urządzenia przy użyciu dostępnych na nim opcji podłączenia. 

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje również przestrzeganie informacji zawartych 
w niniejszym podręczniku. 

 

2.3 Zastosowanie wbrew przeznaczeniu 

Każde zastosowanie nie wymienione w rozdziale 2.2 uchodzi za niezgodne z przeznaczeniem i 
może prowadzić do szkód osobowych i rzeczowych.  

Firma Busch-Jaeger nie odpowiada za szkody powstałe wskutek niezgodnego z 
przeznaczeniem zastosowania urządzenia. Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik/osoba 
eksploatująca. 

Przeznaczenie urządzenia nie obejmuje: 

■ dokonywania samowolnych zmian konstrukcyjnych, 

■ napraw, 

■ stosowania na obszarze zewnętrznym lub w pomieszczeniach mokrych, 

■ użycia z wykorzystaniem dodatkowego portu magistralnego, 

■ montażu w puszce podtynkowej BS i VDE. 

  



 

Bezpieczeństwo
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2.4 Grupa docelowa / kwalifikacje personelu 

2.4.1 Obsługa 

Do obsługi urządzenia nie są wymagane żadne specjalne kwalifikacje. 

 

2.4.2 Instalacja, uruchomienie i konserwacja 

Instalację, uruchomienie i konserwację produktu wolno wykonywać jedynie wykształconym w 
tym kierunku elektrykom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.  

Wykwalifikowany elektryk musi przeczytać ze zrozumieniem podręcznik a także przestrzegać 
zawartych w nim instrukcji.  

Wykwalifikowany elektryk musi przestrzegać krajowych przepisów dotyczących instalacji, 
sprawdzania działania oraz napraw i konserwacji produktów elektrycznych. 

Wykwalifikowany elektryk musi znać i prawidłowo stosować „pięć zasad bezpieczeństwa“ (DIN 
VDE 0105, EN 50110): 

1. odłączyć od sieci, 

2. zabezpieczyć przed ponownym włączeniem, 

3. upewnić się, że urządzenie nie jest pod napięciem, 

4. uziemić i zewrzeć, 

5. zakryć lub odgrodzić sąsiednie części znajdujące się pod napięciem. 

 

  



 

Bezpieczeństwo
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2.5 Wskazówki bezpieczeństwa 
 

 

Niebezpieczeństwo - napięcie elektryczne! 

Napięcie elektryczne! Zagrożenie życia i niebezpieczeństwo pożaru przez 
napięcie elektryczne 100 … 240 V. 
Bezpośredni lub pośredni kontakt z częściami pod napięciem prowadzi do 
niebezpiecznego przepływu prądu elektrycznego przez organizm. Może to 
spowodować porażenie prądem, poparzenia lub śmierć. 
■ Prace w sieci pod napięciem 100 … 240 V mogą wykonywać jedynie 

wykwalifikowani elektrycy. 
■ Przed montażem lub demontażem odłączyć napięcie sieciowe. 
■ Nigdy nie używać urządzenia w przypadku uszkodzonych kabli 

przyłączeniowych. 
■ Nie otwierać pokryw przykręconych na stałe na obudowie urządzenia. 
■ Urządzenie wolno użytkować wyłącznie w nienagannym stanie technicznym. 
■ Nie dokonywać żadnych zmian ani napraw obejmujących urządzenie, jego 

elementy i wyposażenie. 
■ Urządzenie trzymać z dala od wody i wilgotnego otoczenia. 

 
 
 

 

Niebezpieczeństwo - napięcie elektryczne! 

Urządzenie wolno instalować jedynie osobom posiadającym konieczną wiedzę i 
doświadczenie w dziedzinie elektrotechniki. 
■ Niefachowa instalacja zagraża życiu instalatora i użytkowników instalacji 

elektrycznej. 
■ Niefachowa instalacja może prowadzić do poważnych szkód rzeczowych, na 

przykład w wyniku pożaru. 
 
Wymagana wiedza fachowa i warunki instalacji to przynajmniej: 
■ Stosować „pięć zasad bezpieczeństwa“ (DIN VDE 0105, EN 50110):  

1. odłączyć od sieci, 
2. zabezpieczyć przed ponownym włączeniem, 
3. upewnić się, że urządzenie nie jest pod napięciem, 
4. uziemić i zewrzeć, 
5. zakryć lub odgrodzić sąsiednie części znajdujące się pod napięciem. 

■ Stosować odpowiednie osobiste wyposażenie ochronne. 
■ Stosować jedynie odpowiednie narzędzia i przyrządy pomiarowe. 
■ Sprawdzić rodzaj sieci zasilającej (system TN, system IT, system TT) i 

zapewnić wynikające z tego warunki przyłączenia (klasyczne zerowanie, 
uziemienie ochronne, wymagane dodatkowe kroki itp.). 

 

 
 
 

 

Uwaga! – Uszkodzenie urządzenia przez wpływy zewnętrzne! 

Wilgoć i zanieczyszczenie urządzenia mogą doprowadzić do jego zniszczenia. 
■ Podczas transportu, składowania i pracy należy chronić urządzenie przed 

wilgocią, zanieczyszczeniem i uszkodzeniami. 
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3 Wskazówki dotyczące ochrony środowiska 

 

 

Pamiętać o ochronie środowiska! 

Nie wolno wyrzucać urządzeń elektrycznych i elektronicznych z odpadami 
domowymi. 
– Urządzenie zawiera cenne surowce, które można ponownie wykorzystać. 

Dlatego należy je oddawać do odpowiedniego punktu zbiórki. 

 

Cały materiał zabezpieczenia transportowego i wszystkie urządzenia zostały wyposażone w 
odpowiednie oznakowania i symbole w celu należytej i fachowej utylizacji. Materiał 
opakowaniowy i urządzenia elektryczne oraz ich elementy należy zawsze oddawać do utylizacji 
w autoryzowanych punktach zbiórki lub zakładach utylizacji odpadów. 

Produkty odpowiadają ustawowym wymogom, szczególnie ustawom dotyczącym urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych oraz rozporządzeniu REACH. 

(Dyrektywa UE 2012/19/UE WEEE i RoHS 2011/65/UE) 

(Rozporządzenie UE REACH i ustawa wykonawcza do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006) 
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4 Opis produktu 

4.1 Widok urządzenia 

 

Wskazówka 
Poniższe opisy dotyczą wszystkich typów czujników obecności Busch KNX / 
Busch-Wächter® Sky KNX. 

 

 

Rys. 1: Widok produktu 

[A] Odbiornik podczerwieni (tylko Premium) 

[B] Klawisz programowania 

[C] Czujnik natężenia oświetlenia 

[D] LED programowania 

[1-4] Pojedynczo wyłączalne sektory (przez parametryzację). Numeracja znajduje się na odwrocie urządzenia 

 

 

Wskazówka 
W przypadku urządzeń 6131/50-xxx-500 lub 6131/51-xxx-500 można wyłączać 
grupy czujników 1/2 i 3/4 (przez parametryzację). 

 

Urządzenie jest czujnikiem obecności/czujnikiem ruchu, który został skonstruowany wyłącznie 
do stosowania we wnętrzach budynków. Urządzenia służą do przełączania i regulacji instalacji 
oświetleniowych i/lub instalacji HVAC (ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja) zależnie od 
jasności i/lub ruchu. Za ich pomocą można selektywnie włączać i wyłączać ciągi oświetleniowe 
zależnie od poziomu jasności w pomieszczeniu. Odpowiednie urządzenie umożliwia także 
ściemnianie/regulację poziomu jasności do zdefiniowanej wartości w przewidzianym do tego 
obszarze detekcji. Warianty Premium zawierają dodatkowo regulator temperatury 
pomieszczenia do budynków publicznych. 

Wbudowany port magistralny umożliwia podłączenie do magistrali KNX. 

Urządzenie można zamontować w suficie podwieszanym lub na suficie w dostępnej opcjonalnie 
obudowie natynkowej (nr art. 6131/x9). Instrukcja montażu jest załączona do obudowy 
natynkowej. Dodatkowo można je zamontować na puszce podtynkowej (za wyjątkiem 6131/20-
xxx-500 + 6131/21-xxx-500) za pomocą dostępnego opcjonalnie pierścienia pośredniego 
(6131/38-xxx). Instrukcja montażu jest załączona do pierścienia pośredniego. Działanie 
urządzenia zależne jest m. in. od wysokości montażu. 

 

1 2

4 3 A
B

C

D
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Wskazówka 
Urządzenie nie nadaje się do puszek podtynkowych BS i VDE. 
Polecamy: 
■ puszkę podtynkową HaloX-O firmy Kaiser (nr art. 1290-40) z odpowiednią 

pokrywą (nr art. 1290-47 lub nr art. 1290-85 do betonu licowego) 
■ IBTronic H120-68 firmy Spelsberg (nr art. 97600501) 
■ Montaż na puszce podtynkowej VDE przy użyciu pierścienia pośredniego 

(6131/38-xxx) (za wyjątkiem 6131/20-xxx-500 + 6131/21-xxx-500) 

 

Obszar detekcji można dodatkowo dopasować przez cztery pojedynczo wyłączalne sektory 
(przez parametryzację). 

 

 

Wskazówka 
W przypadku urządzeń 6131/50-xxx-500 lub 6131/51-xxx-500 sektory są 
zebrane w 2 grupy czujników (1/2 i 3/4). 

 

 

Uwaga! 

Szkody rzeczowe 
Urządzenie wyposażone jest w czujniki i systemy soczewek o wysokiej czułości. 
– Nie zakrywać ani nie zaklejać segmentów soczewek, ponieważ zakłóca to 

działanie urządzenia. 
– Nie czyścić urządzenia i systemu soczewek ani ściernymi, ani agresywnymi 

środkami czyszczącymi. 

 

4.2 Zakres dostawy 

Zakres dostawy obejmuje jedynie mechanizm urządzenia (patrz rozdział 4.1). Obudowę 
natynkową (nr art. 6131/x9) do montażu natynkowego i pierścień pośredni (nr art. 6131/38-xxx) 
do montażu na puszce natynkowej należy zamówić odrębnie! 
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4.3 Przegląd typów 

Nr 
artykułu 

Nazwa 
produktu 

Obszar 
detekcji 

Zastosowanie 
Wysokość 
montażu 

6131/20-
xxx-500 

Czujnik 
obecności 
Busch Mini 
KNX 
 
 

Kolisty 
(szczegóły w 
punkcie 
„Parametry 
techniczne“) 

z obszarem detekcji do 8 m 
→ pojedyncze pomieszczenia 
(np. biuro, pomieszczenie 
mieszkalne itd.). 
Tam, gdzie nie są wymagane 
liczne funkcje 

2,5 m, 3 m i  
4 m 

6131/21-
xxx-500 

Czujnik 
obecności 
Busch Mini 
Premium 
KNX 
 

Kolisty 
(szczegóły w 
punkcie 
„Parametry 
techniczne“) 

z obszarem detekcji do 8 m 
→ pojedyncze pomieszczenia 
(np. biuro, pomieszczenie 
mieszkalne itd.). Tam, gdzie 
jest wymagana większa 
liczba funkcji 

2,5 m, 3 m i  
4 m 

6131/30-
xxx-500 

Czujnik 
obecności 
Busch KNX 

Kolisty 
(szczegóły w 
punkcie 
„Parametry 
techniczne“) 

z obszarem detekcji do 12 m 
→ duże pomieszczenia (np. 
duże biuro, klasa szkolna 
itd.). Tam, gdzie nie są 
wymagane liczne funkcje  

2,5 m, 3 m i  
4 m 

6131/31-
xxx-500 

Czujnik 
obecności 
Busch 
Premium 
KNX 

Kolisty 
(szczegóły w 
punkcie 
„Parametry 
techniczne“) 

z obszarem detekcji do 12 m 
→ duże pomieszczenia (np. 
duże biuro, klasa szkolna 
itd.). Tam, gdzie jest 
wymagana większa liczba 
funkcji 

2,5 m, 3 m i  
4 m 

6131/40-
24-500 

Busch-
Wächter® 
Sky KNX 
 

Kolisty 
(szczegóły w 
punkcie 
„Parametry 
techniczne“) 

z obszarem detekcji 24 m → 
hale (np. hale sportowe, 
fabryczne itd.). Tam, gdzie 
nie są wymagane liczne 
funkcje, ale duża wysokość 
montażu 

6 m i 12 m 

6131/50-
xxx-500 

Czujnik 
obecności 
Busch 
Corridor 
KNX 
 

Prostokątny 
(szczegóły w 
punkcie 
„Parametry 
techniczne“) 

z obszarem detekcji do 30 m 
x 3 m → przedpokoje, 
korytarze i wąskie przejścia. 

2,5 m, 3 m i  
4 m 

6131/51-
xxx-500 

Czujnik 
obecności 
Busch 
Corridor 
Premium 
KNX 
 

Prostokątny  
(szczegóły w 
punkcie 
„Parametry 
techniczne“) 

z obszarem detekcji do 30 m 
x 3 m → przedpokoje, 
korytarze i wąskie przejścia. 

2,5 m, 3 m i  
4 m 

Tab.1: Zestawienie typów 

 

  



 

Opis produktu
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4.4 Zestawienie funkcji 

Poniższe tabele zawierają zestawienie możliwych funkcji i zastosowań urządzeń: 

 
 

4.4.1 Czujnik obecności Busch mini KNX 

 

 Normalny (6131/20-xxx-500) Premium (6131/21-xxx-500) 

[1] Czujnik z monitorowaniem  Czujnik z monitorowaniem 

[2] Przełącznik do utrzymania stałego 
poziomu oświetlenia 

Przełącznik do utrzymania stałego poziomu 
oświetlenia 

[3] Określanie natężenia oświetlenia - 

[4] - HVAC (ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja) 

[5] 
- 

Regulator do utrzymania stałego poziomu 
oświetlenia 

[6] - Określanie natężenia oświetlenia 

[7] 
- 

Regulator temperatury pomieszczenia do 
budynków użyteczności publicznej 

[8] 
- 

Odbiór w podczerwieni (24 wolne kanały 
podczerwieni) 

[9] - Funkcje logiczne (5 funkcji) 

Tab. 2: Zestawienie funkcji czujnika obecności Busch-Mini KNX 
 

[1] Aplikacja czujnika z dwustopniową funkcją wyłączania wzgl. aplikacja czujnika ze zintegrowaną funkcją 
monitorowania. 

[2] Przełącznik do utrzymania stałego poziomu oświetlenia maksymalnie z 2 niezależnymi kanałami wzgl. 
przełącznik do utrzymania stałego poziomu oświetlenia maksymalnie z 2 wyjściami do przełączania 
dwóch ciągów oświetleniowych w pomieszczeniu 

[3] Do selektywnego wyłączania i włączania ciągów oświetleniowych zależnie od natężenia oświetlenia w 
pomieszczeniu. 

[4] Funkcja HVAC do uruchamiania urządzeń grzewczych i/lub chłodniczych oraz wentylacyjnych w 
przewidzianym do tego celu obszarze detekcji. 

[5] Regulator do utrzymania stałego poziomu oświetlenia maksymalnie z 2 niezależnymi kanałami wzgl. 
regulator do utrzymania stałego poziomu oświetlenia maksymalnie z 2 wyjściami do ściemniania/regulacji 
dwóch ciągów oświetleniowych w pomieszczeniu. 

[6] Do ściemniania/regulacji poziomu jasności do zdefiniowanej wartości w przewidzianym do tego obszarze 
detekcji. 

[7] Zintegrowany regulator temperatury pomieszczenia do obiektów użyteczności publicznej z czujnikiem 
temperatury. 

[8] 24 dowolnie programowalne kanały podczerwieni (niebieskie i/lub białe). 

[9] Bramka logiczna, bramka, opóźnienie i oświetlenie klatki schodowej. 

 

Dalsze cechy Premium (6131/31-xxx-500): 

Tryb programowania można aktywować ręcznym nadajnikiem na podczerwień (6010-25). Dzięki 
temu tryb programowania aktywuje się także bez potrzeby ręcznej obsługi klawisza 
programowania i używania drabiny. 

 

  



 

Opis produktu
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4.4.2 Czujnik obecności Busch KNX 

 Normalny (6131/30-xxx-500) Premium (6131/31-xxx-500) 

[1] Czujnik z monitorowaniem Czujnik z monitorowaniem 1) 

[2]  Przełącznik do utrzymania stałego 
poziomu oświetlenia 

Przełącznik do utrzymania stałego poziomu 
oświetlenia 

[3] Określanie natężenia oświetlenia  

[4] - HVAC (ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja) 

[5] 
- 

Regulator do utrzymania stałego poziomu 
oświetlenia 

[6] - Określanie natężenia oświetlenia 

[7] 
- 

Regulator temperatury pomieszczenia do 
budynków użyteczności publicznej 

[8] 
- 

Odbiór w podczerwieni (24 wolne kanały 
podczerwieni) 

[9] - Funkcje logiczne (5 funkcji) 

Tab. 3: Zestawienie funkcji czujnika obecności Busch KNX 
 

[1] Aplikacja czujnika z dwustopniową funkcją wyłączania wzgl. aplikacja czujnika ze zintegrowaną funkcją 
monitorowania. 

[2] Przełącznik do utrzymania stałego poziomu oświetlenia maksymalnie z 2 niezależnymi kanałami wzgl. 
przełącznik do utrzymania stałego poziomu oświetlenia maksymalnie z 2 wyjściami do przełączania 
dwóch ciągów oświetleniowych w pomieszczeniu 

[3] Do selektywnego wyłączania i włączania ciągów oświetleniowych zależnie od natężenia oświetlenia w 
pomieszczeniu. 

[4] Funkcja HVAC do uruchamiania urządzeń grzewczych i/lub chłodniczych oraz wentylacyjnych w 
przewidzianym do tego celu obszarze detekcji. 

[5] Regulator do utrzymania stałego poziomu oświetlenia maksymalnie z 2 niezależnymi kanałami wzgl. 
regulator do utrzymania stałego poziomu oświetlenia maksymalnie z 2 wyjściami do ściemniania/regulacji 
dwóch ciągów oświetleniowych w pomieszczeniu. 

[6] Do ściemniania/regulacji poziomu jasności do zdefiniowanej wartości w przewidzianym do tego obszarze 
detekcji. 

[7] Zintegrowany regulator temperatury pomieszczenia do obiektów użyteczności publicznej z czujnikiem 
temperatury.  

[8] 24 dowolnie programowalne kanały podczerwieni (niebieskie i/lub białe). 

[9] Bramka logiczna, bramka, opóźnienie i oświetlenie klatki schodowej 

 

Dalsze cechy Premium (6131/31-xxx-500): 

Tryb programowania można aktywować ręcznym nadajnikiem na podczerwień (6010-25). Dzięki 
temu tryb programowania aktywuje się także bez potrzeby ręcznej obsługi klawisza 
programowania i używania drabiny. 

  



 

Opis produktu
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4.4.3 Busch-Wächter® Sky KNX 

 6131/40-24-500 

[1] Czujnik z monitorowaniem 

[2]  Przełącznik do utrzymania stałego poziomu oświetlenia 

[3] Określanie natężenia oświetlenia 

Tab. 4: Zestawienie funkcji czujnika obecności Busch-Wächter Sky KNX 

[1] Aplikacja czujnika z dwustopniową funkcją wyłączania wzgl. aplikacja czujnika ze zintegrowaną funkcją 
monitorowania. 

[2] Przełącznik do utrzymania stałego poziomu oświetlenia maksymalnie z 2 niezależnymi kanałami wzgl. 
przełącznik do utrzymania stałego poziomu oświetlenia maksymalnie z 2 wyjściami do przełączania 
dwóch ciągów oświetleniowych w pomieszczeniu 

[3] Do selektywnego wyłączania i włączania ciągów oświetleniowych zależnie od natężenia oświetlenia w 
pomieszczeniu. 

 

Dalsze cechy 6131/40-24-500: 

Tryb programowania można aktywować ręcznym nadajnikiem na podczerwień (6010-25). Dzięki 
temu tryb programowania aktywuje się także bez potrzeby ręcznej obsługi klawisza 
programowania i używania drabiny. 

 

  



 

Opis produktu
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4.4.4 Czujnik obecności Busch Corridor, KNX 

 Normalny (6131/50-xxx-500) Premium (6131/51-xxx-500) 

[1] Czujnik z monitorowaniem Czujnik z monitorowaniem 

[2] Przełącznik do utrzymania stałego 
poziomu oświetlenia 

Przełącznik do utrzymania stałego poziomu 
oświetlenia 

[3] Określanie natężenia oświetlenia Określanie natężenia oświetlenia 

[4] - HVAC (ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja) 

[5] 
- 

Regulator do utrzymania stałego poziomu 
oświetlenia 

[6] -  Określanie natężenia oświetlenia 

[7] 
- 

Regulator temperatury pomieszczenia do 
budynków użyteczności publicznej 

[8] 
- 

Odbiór w podczerwieni (24 wolne kanały 
podczerwieni) 

[9] - Funkcje logiczne (5 funkcji) 

Tab. 5: Zestawienie funkcji czujnika obecności Busch Corridor KNX 

[1] Aplikacja czujnika z dwustopniową funkcją wyłączania wzgl. aplikacja czujnika ze zintegrowaną funkcją 
monitorowania. 

[2] Przełącznik do utrzymania stałego poziomu oświetlenia maksymalnie z 2 niezależnymi kanałami wzgl. 
przełącznik do utrzymania stałego poziomu oświetlenia maksymalnie z 2 wyjściami do przełączania 
dwóch ciągów oświetleniowych w pomieszczeniu 

[3] Do selektywnego wyłączania i włączania ciągów oświetleniowych zależnie od natężenia oświetlenia w 
pomieszczeniu. 

[4] Funkcja HVAC do uruchamiania urządzeń grzewczych i/lub chłodniczych oraz wentylacyjnych w 
przewidzianym do tego celu obszarze detekcji. 

[5] Regulator do utrzymania stałego poziomu oświetlenia maksymalnie z 2 niezależnymi kanałami wzgl. 
regulator do utrzymania stałego poziomu oświetlenia maksymalnie z 2 wyjściami do ściemniania/regulacji 
dwóch ciągów oświetleniowych w pomieszczeniu. 

[6] Do ściemniania/regulacji poziomu jasności do zdefiniowanej wartości w przewidzianym do tego obszarze 
detekcji. 

[7] Zintegrowany regulator temperatury pomieszczenia do obiektów użyteczności publicznej z czujnikiem 
temperatury.  

[8] 24 dowolnie programowalne kanały podczerwieni (niebieskie i/lub białe). 

[9] Bramka logiczna, bramka, opóźnienie i oświetlenie klatki schodowej. 

 

Dalsze cechy Premium (6131/51-xxx-500): 

Tryb programowania można aktywować ręcznym nadajnikiem na podczerwień (6010-25). Dzięki 
temu tryb programowania aktywuje się także bez potrzeby ręcznej obsługi klawisza 
programowania i używania drabiny. 

 

  



 

Opis produktu
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4.5 Opisy funkcji 
 

 

Wskazówka 
Szczegółowe informacje znajdują się w opisach dotyczących parametrów i 
obiektów. 

Opisane tu urządzenia można stosować jako czujniki obecności i/lub ruchu, w zależności od 
typu urządzenia.  

 

4.5.1 Różnica między czujnikiem ruchu a czujnikiem obecności: 

Czujniki ruchu wykorzystywane są głównie w zakresie obejmującym włączanie/wyłączanie 
oświetlenia podczas poruszania się osób w określonym kierunku.  Czujniki obecności służą w 
głównej mierze do kontroli obecności, umożliwiając tym samym włączanie i wyłączanie światła, 
ogrzewania itp. 

Czujnik ruchu realizuje funkcje przełączania w stanie wyłączonym również w ciemnościach.  
W stanie włączonym działa niezależnie od jasności.  

Zarówno czujniki ruchu, jak i czujniki obecności funkcjonują w oparciu o tę samą zasadę 
wykrywania. Segmenty detekcji czujnika obecności cechują się jednak większą czułością i są w 
stanie wykryć i odpowiednio zareagować również na obecność osób siedzących.  Ponadto 
czujnik obecności, w odróżnieniu od czujnika ruchu, potrafi odróżnić sztuczne oświetlenie 
(włączone przez czujnik) od światła naturalnego, umożliwiając w ten sposób realizację funkcji, 
takich jak regulacja stałego poziomu oświetlenia, zawsze z udziałem takiego zakresu 
sztucznego oświetlenia, który zagwarantuje pewien całkowity poziom jasności. 

Podstawowe zastosowania: 

■ czujnik ruchu: ruch, monitorowanie obszaru, detekcja osób chodzących 

■ czujnik obecności: również czynności wykonywane w pozycji siedzącej 

 

  



 

Opis produktu
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4.5.2 Czujnik obecności Busch KNX / czujnik obecności Busch Premium KNX 

Czujniki obecności Busch KNX / Busch Mini KNX są dostępne w dwóch wariantach: 

■ wariant normalny (6131/30-xxx-500 + 6131/20-xxx-500), 

■ wariant Premium (6131/31-xxx-500 + 6131/21-xxx-500). 

 

Wariant normalny (6131/30-xxx-500 + 6131/20-xxx-500) ma dwukanałową detekcję ruchu oraz 
układ regulacji stałego poziomu oświetlenia. Układ regulacji stałego poziomu oświetlenia 
zapewnia dodatkowe oświetlenie w sytuacji, gdy w obszarze detekcji poruszają się ludzie, a 
światło dzienne nie jest w stanie zapewnić pożądanego poziomu jasności w pomieszczeniu 
Urządzenie rozpoznaje jasność użytego źródła światła. Gdy tylko naturalne światło okaże się 
wystarczające, następuje wyłączenie podłączonych źródeł światła.  

Połączenie tych funkcji pokazuje wyraźnie dwie zalety takiego rozwiązania: 

■ oszczędność energii, ponieważ lampy są wyłączane, gdy tylko światło naturalne jest w 
stanie zapewnić pożądaną jasność, 

■ dodatkowa oszczędność energii, ponieważ lampy są włączane tylko wtedy, gdy w 
pomieszczeniu znajdują się ludzie. 

 

Wariant Premium (6131/31-xxx-500 + 6131/21-xxx-500) umożliwia nie tylko przełączanie 
oświetlenia, ale także jego ściemnianie. Zapewnia to dużo bardziej precyzyjną regulację 
natężenia oświetlenia i utrzymanie pożądanego poziomu jasności w pomieszczeniu. 
Zintegrowana funkcja HVAC umożliwia sterowanie systemami ogrzewania, klimatyzacji i 
wentylacji, zależnie od obecności w odpowiednim obszarze detekcji. Zapewnia to dalszą 
oszczędność energii. Do realizacji tej funkcji służą dwa kanały. Szczególny komfort zapewnia 
zastosowanie nadajnika ręcznego na podczerwień (6010-25). Urządzenie odbiera sygnały i 
przetwarza je na magistrali KNX. Urządzenie jest dodatkowo wyposażone w zintegrowany 
regulator temperatury pomieszczenia do budynków użyteczności publicznej z czujnikiem 
temperatury. Ponadto posiada szereg ogólnodostępnych funkcji (patrz opisy dotyczące 
parametrów i obiektów). 

Dodatkowo dostępny jest również Busch-Wächter® Sky KNX. Urządzenie to posiada funkcje 
identyczne z tymi, którymi dysponuje czujnik obecności Busch KNX / czujnik obecności Busch 
Mini KNX. Za sprawą wyższej czułości urządzenie to może być jednakże montowane na 
większej wysokości. Służy raczej jako czujnik ruchu. 

 

  



 

Opis produktu
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4.5.3 Czujnik obecności Busch Corridor, KNX / czujnik obecności Busch Corridor Premium 
KNX 

Czujnik obecności Busch Corridor, KNX / czujnik obecności Busch Corridor Premium KNX 
występuje w dwóch wariantach: 

■ wariant normalny (6131/50-xxx-500), 

■ wariant Premium (6131/51-xxx-500). 

Wariant normalny (6131/50-xxx-500) ma dwukanałową detekcję ruchu oraz układ regulacji 
stałego poziomu oświetlenia. Układ regulacji stałego poziomu oświetlenia zapewnia dodatkowe 
oświetlenie w sytuacji, gdy w obszarze detekcji poruszają się ludzie, a światło dzienne nie jest w 
stanie zapewnić pożądanego poziomu jasności w pomieszczeniu Urządzenie rozpoznaje 
jasność użytego źródła światła. Gdy tylko naturalne światło okaże się wystarczające, następuje 
wyłączenie podłączonych źródeł światła.  

Połączenie tych funkcji pokazuje wyraźnie dwie zalety takiego rozwiązania: 

■ oszczędność energii, ponieważ lampy są wyłączane, gdy tylko światło naturalne jest w 
stanie zapewnić pożądaną jasność, 

■ dodatkowa oszczędność energii, ponieważ lampy są włączane tylko wtedy, gdy w 
pomieszczeniu znajdują się ludzie. 

 

Wskazówka 
Dzięki ustawieniu w kierunku wzdłużnym urządzenie to szczególnie nadaje się 
do korytarzy! 

 

Wariant Premium (6131/51-xxx-500) umożliwia nie tylko przełączanie oświetlenia, ale także 
jego ściemnianie. Zapewnia to dużo bardziej precyzyjną regulację natężenia oświetlenia i 
utrzymanie pożądanego poziomu jasności w pomieszczeniu. Zintegrowana funkcja HVAC 
umożliwia sterowanie systemami ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, zależnie od obecności w 
odpowiednim obszarze detekcji. Zapewnia to dalszą oszczędność energii. Do realizacji tej 
funkcji służą dwa kanały. Szczególny komfort zapewnia zastosowanie nadajnika ręcznego na 
podczerwień (6010-25). Urządzenie odbiera sygnały i przetwarza je na magistrali KNX. 
Urządzenie jest dodatkowo wyposażone w zintegrowany regulator temperatury pomieszczenia 
do budynków użyteczności publicznej z czujnikiem temperatury. Ponadto posiada szereg 
ogólnodostępnych funkcji (patrz opisy dotyczące parametrów i obiektów). 

 

Wskazówka 
Dzięki ustawieniu w kierunku wzdłużnym urządzenie to szczególnie nadaje się 
do korytarzy! 

 

  



 

Opis produktu
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4.5.4 Oświetlenie o stałym poziomie 

W zależności od wariantu, urządzenia oferują różne możliwości zapewnienia komfortowego 
poziomu jasności w pomieszczeniu. Rozróżnia się funkcje przełącznika do utrzymania stałego 
poziomu oświetlenia i regulatora do utrzymania stałego poziomu oświetlenia. Obie funkcje służą 
zapewnieniu, że jasność w pomieszczeniu, w którym przebywają ludzie, będzie się utrzymywać 
na określonym poziomie. Zastosowanie czujnika obecności ma sens zwłaszcza na 
stanowiskach pracy w pomieszczeniach biurowych, gdyż umożliwia on detekcję nawet 
niewielkich ruchów. 

Przełącznik do utrzymania stałego poziomu oświetlenia może włączać i wyłączać źródła światła. 
Regulator do utrzymania stałego poziomu oświetlenia umożliwia dodatkowo ściemnianie lamp w 
celu utrzymania możliwie niezmiennego poziomu jasności. Działanie obu funkcji jest 
uzależnione od warunków oświetleniowych i ruchu w obszarze detekcji. Urządzenia mogą 
pracować w trybie „automatycznym“ lub „automatycznego wyłączania“. W trybie 
automatycznego wyłączania konieczne jest ręczne włączenie światła, np. przy pomocy 
czujnika-przycisku. Oświetlenie pozostaje włączone dopóty, dopóki wykrywany jest ruch, a 
światło dzienne jest niewystarczające. Jeśli nie ma detekcji ruchu, rozpoczyna się czas 
opóźnienia Dopiero po jego upływie następuje wysłanie telegramu WYŁ. przez wyjście na 
magistralę. W trybie automatycznym czujnik ruchu przejmuje dodatkowo funkcję włączania 
bezpośrednio po wejściu osoby do pomieszczenia. 

 

Przełącznik do utrzymania stałego poziomu oświetlenia 

Przełącznik do utrzymania stałego poziomu oświetlenia włącza lampy w pomieszczeniu w 
przypadku wykrycia ruchu osób, jeśli samo wpadające do środka światło dzienne nie zapewni 
pożądanego stopnia jasności. Zaprogramowana wartość zadana minus histereza będzie 
utrzymywana przynajmniej tak długo, jak długo w obszarze detekcji przebywać będą osoby. 
Aplikacja potrafi rozpoznać, kiedy światło dzienne jest wystarczające. Lampy zostaną wtedy 
ponownie wyłączone w celu zaoszczędzenia energii. 
 

 

Rys. 2: Parametry regulacji przełącznika do utrzymania stałego poziomu oświetlenia przy jednym ciągu oświetleniowym 

[A] Krzywa sztucznego oświetlenia 

[B] Krzywa światła słonecznego 
 

Parametry regulacji: 

[1] Wartość zadana (lx) 

[2] Zastosowane źródło światła (zadany czas opóźnienia: LED / halogen = brak opóźnienia; świetlówka 
(kompaktowa) = czas opóźnienia 4 minuty) 

[3] Minimalny czas powyżej progu wyłączania (min) -> nie ma już ustawiania parametrów (jest automatycznie 
zadawany przez podanie zastosowanego źródła światła:LED / halogen = 1 minuta; świetlówka 
(kompaktowa) = 4 minuty) 
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W celu ustawienia funkcji utrzymania oświetlenia na stałym poziomie, konieczne jest ustawienie 
określonych parametrów, co niesie ze sobą pewne zależności. Zależności te przedstawione są 
na powyższym wykresie.  

Możliwe jest ustawienie czasu opóźnienia. Jego bieg zaczyna się wtedy, gdy czujnik obecności 
nie stwierdza już żadnego ruchu. Po jego upływie następuje wysłanie telegramu WYŁ. do 
wyjścia. Podłączone źródła światła wyłączają się. Czas opóźnienia powinien zawsze być 
dłuższy, niż „opóźnienie po włączeniu do momentu pomiaru udziału sztucznego oświetlenia“ ([2] 
zastosowane źródło światła). W najmniej korzystnym wypadku czujnik światła zmierzyłby udział 
sztucznego oświetlenia przy wyłączonych lampach. Należy tego uniknąć, gdyż na tej wartości 
bazuje cały proces przełączania oświetlenia z utrzymaniem stałego poziomu. „Opóźnienie po 
włączeniu do momentu pomiaru udziału sztucznego oświetlenia“ ([2] zastosowane źródło 
światła) jest ważne szczególnie w przypadku lamp, które osiągają pełną jasność dopiero po 
kilku sekundach. Przykładowo świetlówki potrzebują do ok. 250 sekund, żarówki z kolei 
osiągają pełną jasność niemal natychmiast. „Minimalny czas powyżej progu wyłączenia“ [3] 
gwarantuje, że udział światła naturalnego w pomieszczeniu osiągnie stabilną wartość przed 
wyłączeniem sztucznego oświetlenia. W przypadku zbyt krótkiego czasu może dochodzić do 
niepożądanego włączania i wyłączania lamp w pomieszczeniu. Ten parametr jest 
automatycznie zadawany przez wybór zastosowanego źródła światła. 
 

 

Rys. 3: Parametry regulacji przełącznika do utrzymania stałego poziomu oświetlenia przy dwóch ciągach oświetleniowych 

[A] Krzywa sztucznego oświetlenia - ciąg oświetleniowy 1 

[B] Krzywa sztucznego oświetlenia - ciąg oświetleniowy 2 

[C] Krzywa światła słonecznego 
 

Parametry regulacji: 

[1] Wartość zadana (lx) 

[2] Zastosowane źródło światła (zadany czas opóźnienia: LED / halogen = brak opóźnienia; świetlówka 
(kompaktowa) = czas opóźnienia 4 minuty) 

[3] Minimalny czas powyżej progu wyłączania (min) -> nie ma już ustawiania parametrów (jest automatycznie 
zadawany przez podanie zastosowanego źródła światła: LED / halogen = 1 minuta; świetlówka 
(kompaktowa) = 4 minuty) 

 

 

Wskazówka 
Należy również uwzględnić histerezę. Nie jest ona tu przedstawiona z uwagi na 
uproszczenie. 
Należy przestrzegać szczególnych ustawień parametrów dla dwóch ciągów 
oświetleniowych 
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Regulator do utrzymania stałego poziomu oświetlenia 

W przeciwieństwie do przełącznika do utrzymania stałego poziomu oświetlenia istnieje 
możliwość przełączania kilkustopniowego. Regulator do utrzymania stałego poziomu 
oświetlenia, podobnie jak przełącznik do utrzymania poziomu oświetlenia, dba przy tym o to, 
aby stopień jasności w pomieszczeniu nie spadł poniżej pożądanego poziomu. Regulator 
jasności posiada jednak dodatkowo zdolność wysyłania do magistrali KNX telegramów 
dotyczących ściemniania źródeł światła. Pozwala to na osiągnięcie stałego poziomu dzięki 
większemu lub mniejszemu ściemnieniu lamp, zawsze zależnie od naturalnego światła w 
pomieszczeniu. Dokładność regulacji zwiększa się przy tym wraz z czasem pracy. Regulator do 
utrzymania stałego poziomu oświetlenia zapamiętuje natężenie światła użytych źródeł światła, 
przy czym natężenie jest stale mierzone (patrz też rozdział 7.2.6 „Wskazówki dotyczące 
kalibracji wewnętrznego regulatora światła“). Z tego względu podczas uruchamiania czujnika 
obecności z funkcją regulacji w celu utrzymania stałego poziomu oświetlenia należy użyć 
dokładnie tych źródeł światła, które będą stosowane również później. Podczas uruchamiania 
ustalany jest również udział sztucznego oświetlenia w stosunku do światła dziennego. 
Regulator do utrzymania stałego poziomu oświetlenia reaguje poza jasnością także na 
obecność osób w pomieszczeniu. Także tę funkcję można stosować z dwoma ciągami 
oświetleniowymi. 
 

 

Rys. 4: Wpływ na regulator do utrzymania stałego poziomu oświetlenia 

[1] Światło naturalne 

[2] Jasność w pomieszczeniu 

[3] Ustawiony próg jasności 

[4] Sztuczne oświetlenie 
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4.6 Obszar detekcji 

 

Wskazówka 
Wersje urządzeń do poszczególnych obszarów detekcji, patrz rozdział 6.1. 

Obszar detekcji czujnika obecności KNX jest uzależniony od ruchu osób i wysokości montażu w 
pomieszczeniu. Czujnik ruchu rejestruje nawet najmniejsze ruchy, np. na komputerowych 
stanowiskach pracy, przy biurkach itp. Należy tu dokonać rozróżnienia pomiędzy wewnętrznym 
a zewnętrznym obszarem detekcji i wysokością montażu czujnika obecności. 

 

4.6.1 Wewnętrzny obszar detekcji (osoby siedzące)  

Osoby siedzące muszą się w całości znajdować w obszarze detekcji. Im mniejsza odległość 
między rejestrowaną osobą a czujnikiem obecności, tym mniejszy może być także rejestrowany 
ruch. Poziom odniesienia dla czynności wykonywanych w pozycji siedzącej wynosi ok. 0,8 m. 
Na tej wysokości średnica obszaru detekcji przykładowo dla czujnika obecności detekcji Busch 
Mini KNX będzie wynosiła 6,5 m (wysokość montażu czujnika obecności = 3 m). Większa 
wysokość montażu powoduje zwiększenie obszaru detekcji, przy czym dokładność wykrywania 
maleje. 
 

 

Rys. 5: Wewnętrzny obszar detekcji 
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4.6.2 Zewnętrzny obszar detekcji (osoby idące) 

W przypadku wykrywania osób idących obszar detekcji jest większy. Poziomem odniesienia dla 
detekcji jest podłoga. Przy wysokości montażu na poziomie 3 m, średnica obszaru detekcji 
przykładowo dla czujnika obecności Busch Mini KNX będzie wynosiła ok. 8 m. 
 

 

Rys. 6: Zewnętrzny obszar detekcji (na przykładzie czujnika obecności Busch Mini KNX) 
 

Obszar detekcji czujnika obecności Corridor KNX jest prostokątny. Z tego względu wymagane 
jest właściwe nakierowanie urządzenia. W odróżnieniu od innych czujników obecności, w 
przypadku czujnika obecności Busch Corridor KNX następuje rozróżnienie między centralnym 
zbliżaniem się do czujnika a przechodzeniem w poprzek. Obszar detekcji przy centralnym 
zbliżaniu się do czujnika jest mniejszy, niż w przypadku przechodzenia w poprzek. 
 

 

Rys .7: Obszary detekcji czujników obecności Busch Corridor KNX / Busch Corridor Premium KNX 
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Wskazówka - ograniczona detekcja 
Obszar detekcji czujnika obecności można ograniczyć. Urządzenie nie wymaga 
w tym celu zastosowania mechanicznej osłony. Poszczególne sektory można w 
łatwy sposób wyłączyć w aplikacji. 
Wskazówka dotycząca 6131/50-xxx-500 wzgl. 6131/51-xxx-500: 
Sektory są zebrane w 2 grupy czujników (1/2 i 3/4). Stopień detekcji czujnika jest 
największy w bliskiej odległości. Najdrobniejsze ruchy, na przykład wykonywane 
podczas pracy przy biurku, mogą ewentualnie być gorzej wykrywane w dalszych 
strefach obszaru detekcji, niż w pobliżu. 
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5 Parametry techniczne 

5.1 Przegląd 

■ Czujnik obecności Busch Mini KNX (6131/20-xxx-500) / czujnik obecności Busch Mini 
Premium KNX (6131/21-xxx-500) 

■ Czujnik obecności Busch KNX (6131/30-xxx-500) / czujnik obecności Busch Premium KNX 
(6131/31-xxx-500) 

■ Busch-Wächter® Sky KNX (6131/40-24-500)  

■ Czujnik obecności Busch Corridor KNX (6131/50-xxx-500) / czujnik obecności Busch 
Corridor Premium KNX (6131/51-xxx-500) 

 

Parametr Wartość 

Napięcie zasilające 24 V 

Maks. pobór prądu < 12 mA 

Przyłącze KNX Zacisk przyłączeniowy magistrali, 

Czas ponownego włączenia po  bezśrubowy 

wyłączeniu (możliwość ustawienia w 
parametrach) 

ok. 1 s 

Ustawiany zakres jasności ok. 1 – 1000 luksów 

Kąt widzenia do pomiaru jasności ok. 20° 

Kanały sterowania oświetleniem Normalny + 6131/40-24-500: 2 do sterowania 
oświetleniem 

 Premium: 4 do sterowania oświetleniem 

Wysokość montażowa 6131/20-xxx-500 + 6131/21-xxx-500: 16 mm 

 6131/30-xxx-500 + 6131/31-xxx-500: 23 mm 
6131/40-24-500: 23 mm 

 6131/50-xxx-500 + 6131/51-xxx-500: 27 mm 

Zakres temperatur -5° C – +45 °C 

Temperatura przechowywania  -20 °C – +70 °C 

Z możliwością zdalnej obsługi *) tylko Premium + 6131/40-24-500 

Stopień ochrony IP 20 

Tab. 6: Parametry techniczne 

*) Zdalne włączanie i wyłączanie trybu programowania (czerwony klawisz).  
Tryb wyłącza się automatycznie po 5 minutach. 
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5.2 Wymiary 

 

Wskazówka 
Wszystkie wymiary w mm.  

 

5.2.1 Czujnik obecności Busch Mini KNX (6131/20-xxx-500) / czujnik obecności Busch Mini 
Premium KNX (6131/21-xxx-500) 

 

                                                

Rys. 8: Wymiary czujników obecności Busch Mini KNX / Mini Premium KNX 

 

5.2.2 Czujnik obecności Busch KNX (6131/30-xxx-500) / czujnik obecności Busch Premium 
KNX (6131/31-xxx-500) 

 

                                         

Rys. 9: Wymiary czujników obecności Busch KNX / Premium KNX 
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5.2.3 Busch-Wächter® Sky KNX (6131/40-24-500)  
 

                                               

Rys. 10: Wymiary Busch-Wächter® Sky KNX  

 

5.2.4 Czujnik obecności Busch Corridor, KNX (6131/50-xxx-500) / czujnik obecności Busch 
Corridor Premium, KNX (6131/51-xxx-500) 

 

                                         

Rys. 11: Wymiary czujników obecności Busch Corridor KNX / Corridor Premium KNX 
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5.3 Przyłącze elektryczne 
 

 

Rys. 12: Przyłącze elektryczne 
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6 Montaż 

6.1 Obszar detekcji 

 

 

Wskazówka 
Przy montażu na wysokości > 2,5 m zwiększa się obszar detekcji jednocześnie 
jednak maleje dokładność wykrywania i czułość. 

 

6.1.1 Czujnik obecności Busch Mini KNX (6131/20-xxx-500) / czujnik obecności Busch Mini 
Premium KNX (6131/21-xxx-500) 
 

 

Rys .13: Obszary detekcji czujników obecności Busch Mini KNX / Busch Mini Premium KNX 

[B] Wysokość montażu 

[B1] Szerokość wewnętrznego obszaru detekcji (siedząca osoba)  

[B2] Szerokość zewnętrznego obszaru detekcji (idąca osoba)  

 
 

Wysokość montażu (B) Szerokość wewnętrznego 
obszaru detekcji (B1) (siedząca 
osoba)  

Szerokość zewnętrznego 
obszaru detekcji 

2,5 m  maks. 5 m maks. 6,5 m 

3 m  maks. 6,5 m  maks. 8 m 

4 m maks. 9 m maks. 10,5 m 

Tab.7: Obszary detekcji czujników obecności Busch Mini KNX / Mini Premium KNX 
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6.1.2 Czujnik obecności Busch KNX (6131/30-xxx-500) / czujnik obecności Busch Premium 
KNX (6131/31-xxx-500)  

 

 

Rys .14: Obszary detekcji czujników obecności Busch KNX / Busch Premium KNX 

[B] Wysokość montażu 

[B1] Szerokość wewnętrznego obszaru detekcji (siedząca osoba)  

[B2] Szerokość zewnętrznego obszaru detekcji (idąca osoba)  

 
 

Wysokość montażu (B) Szerokość wewnętrznego 
obszaru detekcji (B1) 
(siedząca osoba)  

Szerokość zewnętrznego 
obszaru detekcji 

2,5 m  maks. 8 m maks. 10 m 

3 m  maks. 10 m  maks. 12 m 

4 m maks. 14 m maks. 16 m 

Tab.8: Obszary detekcji czujników obecności Busch KNX / Premium KNX 
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6.1.3 Busch-Wächter® Sky KNX (6131/40-24-500)  
 

 

Rys. 15: Obszary detekcji Busch-Wächter® Sky KNX 

[B] Wysokość montażu 

[B1] Szerokość zewnętrznego obszaru detekcji (idąca osoba)  
 
 

Wysokość montażu (B) Szerokość zewnętrznego obszaru detekcji 

6 m  maks. 18 m 

12 m  maks. 24 m  

Tab. 9: Obszary detekcji Busch-Wächter® Sky KNX 
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6.1.4 Czujnik obecności Busch Corridor, KNX (6131/50-xxx-500) / czujnik obecności Busch 
Corridor Premium, KNX (6131/51-xxx-500)  

 

 

Rys .16: Obszary detekcji czujników obecności Busch Corridor KNX / Busch Corridor Premium KNX 

[H] Wysokość montażu 

[L1] Długość maksymalnego obszaru detekcji przy centralnym zbliżaniu się 

[L2] Długość maksymalnego obszaru detekcji przy przechodzeniu w poprzek  

[B1] Szerokość maksymalnego obszaru detekcji 
 
 

Wysokość montażu (H) 
Długość L1 (centralne zbliżanie 
się) razy szerokość B1 

Długość L2 (idąc w poprzek 
czujnika) razy szerokość B1 

2,5 m  maks. 18 m x 2,5 m maks. 24 m x 2,5 m 

3 m  maks. 20 m x 3 m maks. 30 m x 3 m 

4 m maks. 20 m x 3 m maks. 30 m x 3 m 

Tab .10: Obszary detekcji czujników obecności Busch Corridor KNX / Busch Corridor Premium KNX 
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6.2 Źródła zakłóceń 

Czujnik obecności wykrywa ruch źródeł ciepła. Jeśli w bezpośredniej bliskości znajduje się obce 
źródło ciepła, może dojść do błędów przełączania. Należy przy tym rozróżnić przyczyny 
zakłóceń spowodowane przez źródła obcego ciepła i takie, które wynikają z ograniczonej 
widoczności. 
 

 Ograniczona widoczność 
Obszar detekcji urządzenia może być zakryty przez 
rozmaite przedmioty, np.: 
■ lampy szynowe, które zostały zamontowane poniżej 

urządzenia 
■ duże rośliny, 
■ parawany, 
■ szyby szklane. 

 
 

 Obce źródła ciepła 
Szybkie zmiany temperatury w otoczeniu urządzenia 
również mogą wywoływać niepożądane przełączenia, 
np.: 
■ dodatkowe wentylatory 
■ włączanie / wyłączanie lamp znajdujących się w 

bezpośredniej bliskości urządzenia (< 1,5 m), 
zwłaszcza żarówek i lamp halogenowych 

■ urządzenia przenośne, drukarki itp. 

 
 

 Źródła ciepła nie powodujące zakłóceń 
Jeśli temperatura zmienia się powoli, nie ma to żadnego 
wpływu na reakcje przełączania urządzenia, np. w 
przypadku: 
■ promienników ciepła (odległość > 1,5 m) 
■ powierzchni ogrzanych światłem słonecznym 
■ urządzeń do elektronicznego przetwarzania danych 

(komputery, monitory) 
■ systemów wentylacyjnych, o ile ciepłe powietrze nie 

oddziałuje bezpośrednio w obszarze detekcji 
urządzenia 
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6.3 Przykłady umieszczenia czujnika obecności Busch Corridor, KNX i czujnika obecności 
Busch Corridor Premium KNX 

Czujniki obecności należy instalować i ustawiać w kierunku korytarza za pomocą strzałek 
nadrukowanych wewnątrz. Jeśli tak się nie zrobi i czujniki zostaną obrócone o 90 stopni, to nie 
będzie zapewnione prawidłowe działanie czujnika.  

Generalnie centralne zbliżanie się jest gorzej wykrywane, niż ruchy w poprzek czujnika. Z tego 
względu zależnie od warunków należy umieścić czujnik wzgl. czujniki nieco bliżej w kierunku, z 
którego następuje centralne zbliżanie. 

 

6.3.1 Strefa oddzielona dymoszczelnie, jednokierunkowy korytarz ewakuacyjny z jednymi 
drzwiami (maks. 15 m) i jednym czujnikiem obecności 

Zastosowanie jednego czujnika obecności: 
 

 

Rys. 17: Przykład umieszczenia dla strefy oddzielonej dymoszczelnie, jednokierunkowy korytarz ewakuacyjny z jednymi 
drzwiami 

[A] Drzwi 

 

6.3.2 Strefa oddzielona dymoszczelnie, normalny korytarz z 2 drzwiami (maks. 30 m) i jednym 
czujnikiem obecności 

Zastosowanie jednego czujnika obecności: 
 

Rys. 18: Przykład umieszczenia dla normalnego korytarza z dwojgiem drzwi 

[A] Drzwi 

 

– Takie umieszczenie może prowadzić do luk w detekcji w obszarach krańcowych! 

– Zalecenie: zastosować 2 czujniki obecności. 

1/3 (5m) 2/3 (10m)

15 m

[A]

[A]

1/2 (15m)

30 m

1/2 (15m)
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6.3.3 Strefa oddzielona dymoszczelnie, normalny korytarz z 2 drzwiami (maks. 30 m) i dwoma 
czujnikami obecności 

Zastosowanie dwóch czujników obecności 
 

Rys. 19: Przykład umieszczenia dla strefy oddzielonej dymoszczelnie z normalnym korytarzem z dwojgiem drzwi 

 

– Lepsza detekcja, szczególnie w obszarach krańcowych! 

– Zalecany wariant 

  

[A]

1/5 (6m) 1/5 (6m)3/5 (18m)

30m
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6.4 Montaż 

Urządzenie jest przewidziane do montażu sufitowego. Działanie urządzenia zależne jest m. in. 
od wysokości montażu (patrz rozdział 6.2). 
 

 

Uwaga 
Urządzenie nie nadaje się do puszek podtynkowych BS i VDE. 
Polecamy: 
– puszkę podtynkową HaloX-O firmy Kaiser (nr art. 1290-40) z odpowiednią 

pokrywą (nr art. 1290-47 lub nr art. 1290-85 do betonu licowego) 
– IBTronic H120-68 firmy Spelsberg (nr art. 97600501) 
– montaż na puszce podtynkowej VDE przy użyciu pierścienia pośredniego 

(6131/38-xxx) (za wyjątkiem 6131/20-xxx-500 + 6131/21-xxx-500) 

 

6.4.1 Montaż sufitowy „podtynkowy“ (np. sufity podwieszane) 

 

 

 

Przygotowanie 
■ Najpierw należy wywiercić w suficie otwór o 

minimalnej średnicy ok. 68 mm. 
■ Przewód magistrali KNX musi wystawać na 

odpowiednią długość z wywierconego otworu. 

 
 

 

 

Podłączenie zintegrowanego portu magistralnego 
KNX (tył urządzenia) 
■ Połączyć przewód magistrali KNX z załączonym 

dwubiegunowym zaciskiem przyłączeniowym 
magistrali (patrz schemat podłączenia w rozdziale 
5.3). Przyłącze jest zabezpieczone przed zamianą 
biegunów! 

■ Wsunąć zacisk przyłączeniowy magistrali w 
przewidziany do tego celu element. Opcjonalnie 
przykręcić załączony dławik kablowy. 

 
 

Ø 68 mm
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■ Ostrożnie wsunąć połączone urządzenie w otwór. 
Klamry muszą być wciśnięte w górę. 

 

 
 
 

 UWAGA! (dotyczy tylko urządzeń 6131/50-xxx.500 i 
6131/51-xxx-500):  
■ Strzałki na urządzeniu muszą być ustawione wzdłuż 

korytarza. 

 
 

 

 

■ Po wsunięciu klamry automatycznie odchylają się w 
dół i utrzymują urządzenie we właściwym położeniu. 

■ Możliwe jest późniejsze wyregulowanie położenia! 

 

 

  

Ø 68 mm

L1

B1

H

L2
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6.4.2 Montaż sufitowy „natynkowy“ z obudową natynkową (obudowa opcjonalna, nr art. 
6131/x9) 

 

 

 

■ Wsunąć przewód magistrali KNX do obudowy 
natynkowej przez z jeden z przewidzianych otworów. 
Przewód magistrali KNX musi wystawać na 
odpowiednią długość.  

■ Przymocować obudowę natynkową za pomocą śrub. 

 
 

 

 

■ Śrubokrętem wyjąć obie klamry z urządzenia i je 
usunąć. 

 
 

 

 

Podłączenie zintegrowanego portu magistralnego 
KNX (tył urządzenia) 
 
■ Połączyć przewód magistrali KNX z załączonym 

dwubiegunowym zaciskiem przyłączeniowym 
magistrali (patrz schemat podłączenia w rozdziale 
5.3). Przyłącze jest zabezpieczone przed zamianą 
biegunów! 

■ Wsunąć zacisk przyłączeniowy magistrali w 
przewidziany do tego celu element. 
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■ Wsunąć podłączone urządzenie do obudowy 
natynkowej zgodnie z sąsiednią ilustracją. Zwracać 
uwagę na szyny prowadzące. Urządzenie można 
wsunąć tylko w taki sposób! 

 
 

 UWAGA! (dotyczy tylko urządzeń 6131/50-xxx.500 i 
6131/51-xxx-500): 
■ Strzałki na urządzeniu i na obudowie natynkowej 

muszą być ustawione wzdłuż korytarza. Należy 
szczególnie zwracać uwagę na to przy umieszczaniu 
pierścienia pośredniego. 

 
 

L 1

B1

H

L2
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■ Teraz obracać urządzenie w prawo, aż wyrówna się z 
obudową natynkową. 
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6.4.3 Montaż sufitowy „natynkowy“ na puszce podtynkowej VDE z pierścieniem pośrednim 
(opcjonalny pierścień pośredni, nr art. 6131/38-xxx) (za wyjątkiem 6131/20-xxx-500 + 
6131/21-xxx-500) 

 

  

 

■ Wsunąć przewód magistrali KNX do pierścienia 
pośredniego przez z jeden z przewidzianych 
otworów. Przewód magistrali KNX musi wystawać na 
odpowiednią długość.  

■ Przymocować pierścień pośredni za pomocą śrub. 

 
 

 

 

■ Śrubokrętem wyjąć obie klamry z urządzenia i je 
usunąć. 

 
 

 

 

Podłączenie zintegrowanego portu magistralnego 
KNX (tył urządzenia) 
■ Połączyć przewód magistrali KNX z załączonym 

dwubiegunowym zaciskiem przyłączeniowym 
magistrali (patrz schemat podłączenia w rozdziale 
5.3). Przyłącze jest zabezpieczone przed zamianą 
biegunów! 

■ Wsunąć zacisk przyłączeniowy magistrali w 
przewidziany do tego celu element. 
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■ Teraz wsunąć podłączone urządzenie do pierścienia 
pośredniego zgodnie z sąsiednią ilustracją. Zwracać 
uwagę na szyny prowadzące. Urządzenie można 
wsunąć tylko w taki sposób! 

 
 

 

 

UWAGA! (dotyczy tylko urządzeń 6131/50-xxx.500 i 
6131/51-xxx-500): 
■ Strzałki na urządzeniu i na pierścieniu pośrednim 

muszą być ustawione wzdłuż korytarza. Należy 
szczególnie zwracać uwagę na to przy umieszczaniu 
pierścienia pośredniego. 

 
 

 

 

■ Teraz obracać urządzenie w prawo, aż wyrówna się z 
obudową natynkową. 

 

L 1

B1

H

L2
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6.5 Demontaż 

 

 

Wskazówka 
Demontaż przebiega w odwrotnej kolejności! 
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7 Uruchomienie 

 

 

Wskazówka 
Urządzenia są produktami systemu KNX i odpowiadają wytycznym KNX. 
Zakładamy posiadanie szczegółowej wiedzy fachowej nabytej podczas szkoleń 
dotyczących KNX. 

 

7.1 Sprzęt 

 

 

Wskazówka 
Przestrzegać wskazówek montażowych z rozdziału 6. 

Obszar detekcji można dodatkowo dopasować przez pojedynczo wyłączalne sektory (przez 
parametryzację). 
 

 

Wskazówka 
Urządzenie wyposażone jest w czujniki i systemy soczewek o wysokiej czułości. 
■ Nie zakrywać ani nie zaklejać segmentów soczewek, ponieważ zakłóca to 

działanie urządzenia. 

 

7.2 Oprogramowanie 

Aby uruchomić urządzenie, należy nadać mu fizyczny adres. Nadawanie adresu fizycznego 
oraz ustawianie parametrów odbywa się przy użyciu oprogramowania uruchomieniowego ETS 
(od wersji ETS 3.0 f/Power Tool; ETS 4/Power Tool z aplikacją natywną; ETS 5/ tylko aplikacja 
natywna). 

 

7.2.1 Prace przygotowawcze 

1. Do magistrali KNX podłączyć PC przez interfejs KNX, np. interfejs/adapter uruchamiający 
6149/21. Na PC musi być zainstalowane oprogramowanie uruchomieniowe ETS (od wersji 
ETS 3.0 f/Power Tool; ETS 4/Power Tool z aplikacją natywną; ETS 5/ tylko aplikacja 
natywna). 

2. Włączyć napięcie magistrali. 
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7.2.2 Nadawanie fizycznego adresu: 
 

 

 

1. Nacisnąć klawisz programowania (A). 
– Zapala się czerwona dioda programowania (LED). 
–  Po zaprogramowaniu fizycznego adresu czerwona 

dioda (programowania) gaśnie. 

 

 
 

 

Wskazówka 
W wariantach Premium i w Busch-Wächter® Sky KNX tryb programowania 
można włączać i wyłączać zdalnie (czerwony klawisz). Tryb wyłącza się 
automatycznie po 5 minutach. 

 

7.2.3 Nadawanie adresów grupowych: 

Adresy grupowe nadaje się w połączeniu z ETS. 

 

7.2.4 Wybór aplikacji programowej 

Tu kierujemy do naszej pomocy internetowej (www.Busch-Jaeger.com). Aplikacja ładowana jest 
do urządzenia przez ETS. 

 

7.2.5 Opis aplikacji programowej 

Oprogramowanie uruchamiające ETS umożliwia realizację różnych funkcji. Funkcja urządzenia 
zależy od parametrów wybranych w aplikacjach programu. Szczegółowe opisy aplikacji wraz z 
wykazem parametrów są podane w rozdziale 11 (tylko w językach DE, EN, ES, FR, NL, IT). 

 

  

A
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7.2.6 Wskazówki dotyczące kalibracji wewnętrznego regulatora oświetlenia 

Uruchamianie czujnika obecności z funkcją utrzymania stałego poziomu oświetlenia jest 
możliwe dzięki różnym parametrom znajdującym się w oprogramowaniu ETS. Parametry te 
pozwalają na różnorodne możliwości ustawiania, co w efekcie pozwala na dostosowanie trybu 
pracy urządzenia do indywidualnych potrzeb i sytuacji. Istotny jest przy tym rodzaj mebli, 
wykładzin podłogowych a także źródeł zakłóceń w danym pomieszczeniu Wartość zadana 
ustawiana w pomieszczeniu wyposażonym w ciemne meble będzie niższa w porównaniu do 
pomieszczenia z jasną podłogą i jasnym umeblowaniem Można także uwzględnić wpływ 
czynników zakłócających, takich jak źródła ciepła lub krótkotrwałe zmiany jasności, np. wskutek 
chwilowego zachmurzenia. 

Aby uzyskać optymalne działanie układu regulacji do utrzymania stałego poziomu oświetlenia, 
wymagana jest kalibracja czujnika natężenia oświetlenia. Należy pamiętać o: 

■ obszarze detekcji czujnika natężenia oświetlenia (patrz poniższa grafika; nie dotyczy 
czujników Busch-Wächter® Sky KNX). 

■ odbijalności materiału podłoża w obszarze detekcji. 

 
 

 

Rys. 20: Obszar detekcji czujnika do rejestracji jasności (nie dotyczy czujników Busch-Wächter® Sky KNX). 

 

Czujnik kalibrowany jest za pomocą odpowiedniej aplikacji programowej. Stosować się do 
poniższych objaśnień. 

Aplikacja rejestracji jasności pozwala na dwie możliwości dostrojenia jasności (patrz parametr 
„procedura korekty jasności wewnętrznej“): 

 

  

2,5 m

0,8 m
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Wykorzystywanie obiektów do dostosowywania jasności 

Aplikacja rejestracji jasności umożliwia dostosowywanie jasności dla światła dziennego i 
oświetlenia sztucznego za pomocą trzech poniższych obiektów. 

■ (a) dostosowywanie jasności (światło dzienne) 

■ (b) dostosowywanie jasności (wyjście 1) 

■ (c) dostosowywanie jasności (wyjście 2) 
 

Jeśli czujnik odbiera oświetlenie sztuczne i dzienne w podobny sposób lub stosowana jest 
wyłącznie aplikacja czujnika ruchu, konieczna jest jedynie korekta bezwzględnej wartości 
jasności. W tym celu przy użyciu obiektu dostosowania jasności (oświetlenie dzienne) można 
przesłać wartość jasności, która powinna zostać wyświetlona przy jasności aktualnie zmierzonej 
przez urządzenie.  W rezultacie zostanie potem wewnętrznie obliczony współczynnik korekty, 
które następnie może posłużyć do skalowania/dostosowywania jasności zmierzonej wewnątrz. 
Tego rodzaju dostrojenie jest wystarczające dla aplikacji czujnika ruchu. W przypadku 
regulatorów i przełączników do utrzymania stałego poziomu oświetlenia konieczne mogą się 
okazać dalsze kroki, których opis jest zamieszczony poniżej. 

Jeśli zajdzie potrzeba osobnej korekty oświetlenia dziennego i sztucznego, zaleca się poniższy 
sposób postępowania: 

■ (a) Dostosowywanie do oświetlenia dziennego  

– wykonać pomiar przy wystarczającym oświetleniu dziennym (> 1/2 * wartość zadana) 

– wyłączyć sztuczne oświetlenie 

– wykonać pomiary jasności luksometrem w zdefiniowanym miejscu – przykładowo 
leżącym na miejscu pracy i zwróconym w kierunku sufitu i odczekać, aż wartość się 
ustabilizuje. Wysłać wartość do urządzenia za pomocą obiektu dostosowywania 
jasności (oświetlenie dzienne). Pomiędzy pomiarem a wysłaniem powinno upłynąć jak 
najmniej czasu, aby ograniczyć do minimum możliwość zmiany warunków 
oświetleniowych. 

■ (b) Dostosowywanie dla kanału 1 

– zaciemnić pomieszczenie 

– włączyć kanał 1 (maks. jasność) i odczekać, aż jasność się ustabilizuje  

– wykonać pomiary jasności luksometrem w sposób opisany wyżej. Wysłać wartość do 
urządzenia za pomocą obiektu „dostosowywania jasności (wyjście 1)“. 

■ (c) Dostosowywanie dla kanału 2 

– Powtórzyć pomiar M (b) dla kanału 2. W tym celu wyłączyć kanał 1. 
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W przypadku regulatora do utrzymania stałego poziomu oświetlenia w celu zakończenia 
dostrojenia konieczny jest dalszy krok, podczas którego następuje automatyczny pomiar 
charakterystyki podłączonych lamp w zależności od wyjściowej wartości regulatora. 

Aby można było wykonać kalibrację jasności, urządzenie musi już być tak sparametryzowane, 
aby oprócz obiektu „start kalibracji jasności“ połączenie z odpowiednimi aktuatorami 
obejmowało także obiekt lub obiekty wyjściowe. Ponadto aktuatory powinny być tak 
sparametryzowane, aby odebrane wartości zostały niezwłocznie ustawione w celu zapewnienia 
prawidłowego przebiegu kalibracji.  

Tak jak w punkcie (b) należy również i w tym przypadku przyciemnić pomieszczenie w celu 
zminimalizowania wpływu zmieniającego się światła dziennego na przeprowadzany pomiar. 
Jeśli nie jest to możliwe, dostrojenie powinno się wykonać w ciemności lub nocą. Aby uzyskać 
możliwie dobre efekty, należy włączyć lampy już przed kalibracją. Jeśli zmierzona jasność jest 
stała, tzn. rozgrzewanie lamp jest zakończone, można przystąpić do kalibracji. 

Przebieg kalibracji wygląda następująco: 

1. Uruchomienie kalibracji jasności poprzez wysłanie „1“ do obiektu kalibracja jasności (w 
aplikacji regulatora do utrzymania stałego poziomu oświetlenia w rozszerzonych 
parametrach).  

2. Lampy zostają włączone na 100 %. Następnie należy odczekać przynajmniej 60 sekund, 
aby lampy się rozgrzały i osiągnęły swoją pełną jasność. Potem następuje kontrola stopnia 
zmiany jasności od ostatniego pomiaru. Jeśli zmiana jest mniejsza od ustalonego wskaźnika 
procentowego w porównaniu do zmierzonej wartości, przyjmuje się, że jasność jest 
ustabilizowana i rozpoczyna się właściwy proces kalibracji. W przeciwnym razie po upływie 
określonego czasu nastąpi ponowny pomiar i zmiana procentowa zostanie ponownie 
zdefiniowana. Proces ten będzie powtarzany, aż do uzyskania stabilnej wartości jasności. 
Maksymalnie jednak dziesięć razy. 

3. Następnie ma miejsce redukcja wartości wyjściowych oddzielnie w krokach co 10 % i dla 
każdej wartości ustalana jest odpowiednia jasność, przy czym również i tutaj należy czekać 
na ustabilizowanie wartości jasności: 

– A1: 100% A2: 100% 

– A1: 100% A2: 90% 

– A1: 90% A2: 90% 

– …  …– …  … 

– A1: 0% A2: 0% 

4. Po zakończeniu pomiarów obliczone charakterystyki wyjściowe zostaną zapisane w 
urządzeniu. Następnie pomyślny pomiar jest potwierdzany w formie „1“ na obiekcie start 
kalibracji jasności.  

5. Jeżeli wskutek niekorzystnych warunków oświetleniowych (silne wahania wartości jasności) 
kalibracja nie może zostać zakończona w ciągu 6 minut, pomiar ulegnie przerwaniu i za 
pomocą obiektu start kalibracji jasności zostanie wysłane „0“. 

 

 

Wskazówka 
Kalibrację można także przerwać poprzez wysłanie „0“ za pomocą obiektu „start 
kalibracji jasności”.  W przypadku stosowania tylko jednego wyjścia, kalibracja 
przebiega w podobny sposób, ale tylko przy zastosowaniu wartości wyjściowych 
A1. 
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7.2.7 Dalsze uwagi 

Wartość zadana 
 

 

Wskazówka 
Poniższe uwagi obowiązują tylko w przypadkach, w których dostrojenie jasności 
nie nastąpiło. 

 

Należy pamiętać o tym, że ustawiana w parametrach wartość zadana w luksach nie odpowiada 
wartości, która jest pożądana przykładowo na wysokości blatu biurka. Czujnik oświetlenia jest 
zainstalowany pod sufitem i może zmierzyć jedynie natężenie światła odbitego od 
przeciwległych powierzchni. Wprowadzana wartość zadana musi być odpowiednio niższa od 
żądanej wartości oświetlenia na wysokości roboczej. Przyciemnić/rozjaśnić oświetlenie do 
żądanego natężenia. Następnie zapisać zmierzoną wartość oświetlenia za pomocą obiektu 
zapisywania należącego do czujnika obecności. Zapisaną wartość można także odczytać za 
pomocą obiektu wartości zadanej. 

 

Wyjścia 

Czujnik obecności jest w stanie regulować za pomocą obu wyjść dwa niezależne obwody 
oświetlenia dla każdego kanału. Wartość wyjścia 2 wynika z wartości wyjścia 1 i odpowiedniego 
współczynnika proporcjonalności. Jeśli żądana wartość zadana nie zostanie osiągnięta, to 
regulacja odbywa się poza tę wartość. 

 

Przykład: 

Biuro posiada dwa ciągi oświetleniowe. Wyjście 1 odpowiada za regulację ciągu 
oświetleniowego w ciemniejszej części pomieszczenia. Ciąg oświetleniowy 2 w przednim 
obszarze okiennym jest połączony z wyjściem 2. Dla zapewnienia maksymalnej jasności w 
dzień wystarczy współczynnik proporcjonalności 70 % dla wyjścia 2. W nocy pełna jasność w 
pomieszczeniu z wyjścia 1 i wyjścia 2 jest niewystarczająca. Wyjście 2 podlegałoby teraz 
regulacji poza współczynnik proporcjonalności aż do zapewnienia ustawionej wartości zadanej 
lub zapewnienia pełnej jasności źródła oświetlenia. 

 

Czas opóźnienia 

Czujnik obecności wyłączy lub przyciemni źródła światła w pomieszczeniu w przypadku 
niezarejestrowania żadnego ruchu. Aby nie doszło do natychmiastowego wyłączenia 
oświetlenia, można ustawić czas opóźnienia. Rozpoczyna się on, gdy nie jest już wykrywany 
żaden ruch. Jeśli w ciągu czasu opóźnienia zostanie rozpoznany ruch, czas ten ulegnie 
zresetowany.  

 

Histereza 

Histereza to procentowa wartość (+/-) odnosząca się do wartości zadanej w luksach. Histereza 
opisuje tolerancję zapewniającą zachowanie wartości zadanej. Wstępnie ustawiona wartość jest 
wystarczająca dla większości zastosowań. 

 

 

  



 

Możliwości aktualizacji
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8 Możliwości aktualizacji 

Należy zawsze stosować aktualne oprogramowanie systemowe. Aktualne pliki aktualizacji 
oprogramowania systemowego można pobrać z elektronicznego katalogu (www.busch-jaeger-
catalogue.com). Są one także dostępne online w sklepie internetowym KNX. Aktualizacja 
oprogramowania systemowego odbywa się za pomocą aplikacji ETS za pośrednictwem 
magistrali KNX 
 

 

Wskazówka 
Przestrzegać aktualnych informacji dotyczących pobieranych plików. Zawierają 
one również wskazówki na temat instalowania aktualizacji oprogramowania 
systemowego. 

 

 

  



 

Obsługa
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9 Obsługa 

9.1 Obsługa zdalna na podczerwień 

Warianty Premium i Busch-Wächter® Sky KNX posiadają czujnik do odbioru sygnałów w 
podczerwieni. Dzięki temu można np. stosować nadajnik ręczny na podczerwień 6010-25.  

Obsługę umożliwiają dwa kanały wybierane na nadajniku: niebieski i biały. 

Poniższy przykład powinien ułatwić proces uruchamiania. Funkcje podczerwieni można 
parametryzować w urządzeniu. W przypadku przycisku M1 (niebieski i/lub biały) wybierana jest 
funkcja „Przełączanie klawisz lewy/prawy“.  W obrębie tej funkcji pojawia się parametr „Reakcja 
przy zboczu rosnącym“. Parametr ten należy ustawić na „WŁ.“. Funkcja posiada obiekt 
komunikacyjny „Przełączanie“. Obiekt ten musi być połączony z obiektem „Zapisywanie 
wartości zadanej“ należącym do aplikacji utrzymania oświetlenia na stałym poziomie. Dzięki 
temu aktualna wartość oświetlenia zostanie zapisana jako wartość zadana wkrótce po 
naciśnięciu przycisku M1. Oświetlenie można przykładowo ustawić nadajnikiem ręcznym. W 
związku z tym do jednej lub kilku par przycisków jest przyporządkowana funkcja „Ściemnianie 
cały klawisz“ i są one bezpośrednio powiązane z aktuatorem ściemniającym. Zastosować 
wybraną parę przycisków do ustawienia żądanej jasności i zapisać wartość przyciskiem M1. 

 

9.2 Kod RC-5 
 

Rys. 21: Kod RC-5 
 

 

Wskazówka 
Przestrzegać także ulotki i podręcznika technicznego zdalnego sterowania na 
podczerwień. Można je pobrać za pośrednictwem katalogu elektronicznego 
(www.busch-jaeger-catalogue.com). 

 

 

 

 



 

Konserwacja
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10 Konserwacja 

Urządzenie nie wymaga konserwacji. W przypadku uszkodzeń (np. podczas transportu lub 
składowania) nie wolno dokonywać żadnych napraw. W razie otwarcia urządzenia wygasają 
roszczenia do rękojmi! 

Należy zapewnić dojście do urządzenia w celu jego pracy, sprawdzenia, konserwacji i napraw 
(według DIN VDE 0100-520). 

10.1 Czyszczenie  

Zanieczyszczone urządzenia można wyczyścić suchą ściereczką. Jeśli to nie wystarczy, można 
użyć ściereczki lekko nawilżonej roztworem mydła. W żadnym wypadku nie stosować 
żrących/agresywnych lub szorujących środków czyszczących ani rozpuszczalników. 

 
 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
Program użytkowy (aplikacyjny)
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11 Opis aplikacji/parametrów 

11.1 Program użytkowy (aplikacyjny) 

Dostępny jest następujący program użytkowy (aplikacyjny): 

■ Czujnik obecności xxx KNX TP/1 

 

 

11.2 Przegląd aplikacji  

Program użytkowy do urządzeń posiada poniższe aplikacje KNX: 

■ Czujnik 

■ Przełącznik do utrzymania stałego poziomu oświetlenia 

■ Regulator do utrzymania stałego poziomu oświetlenia 

■ HVAC 

■  Określanie natężenia oświetlenia 

■ Regulator temperatury pomieszczenia do obiektów użyteczności publicznej 

■ Funkcje podczerwieni (biały) 

■ Funkcje podczerwieni (niebieski) 

■ Funkcje logiczne 
 
 

 

Wskazówka 
Dostępność niektórych aplikacji zależy od wybranego kanału: 

 

Funkcja obecności 1: 
– czujnik 
– przełącznik do utrzymania stałego poziomu oświetlenia 
– regulator do utrzymania stałego poziomu oświetlenia 
– nieaktywna 

 

Funkcja obecności 2: 
– czujnik 
– przełącznik do utrzymania stałego poziomu oświetlenia 
– regulator do utrzymania stałego poziomu oświetlenia 
– nieaktywna 

 

Funkcja obecności 3: 
– czujnik 
– przełącznik do utrzymania stałego poziomu oświetlenia 
– HVAC 
– nieaktywna 

 

Funkcja obecności 4: 
– czujnik 
– przełącznik do utrzymania stałego poziomu oświetlenia 
– nieaktywna 

 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
Aplikacja „czujnik“
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11.3 Aplikacja „czujnik“ 

11.3.1 Ogólne parametry — rodzaj wyjścia 

 

Opcje: master 

 slave 

– Master: w trybie Master są wysyłane telegramy WŁ. i WYŁ. (do aktuatora).  

– Slave: w trybie slave następuje cykliczne wysyłanie telegramów WŁ. po rozpoznaniu ruchu 
(do wejścia dodatkowego obwodu czujnika master). 

 

 

11.3.2 Ogólne parametry — wejście slave 

Opcje: nie 

 tak 

– Nie: nie ma możliwości odbierania telegramów slave. 

– Tak: następuje aktywacja 1-bitowego obiektu komunikacyjnego „slave (wejście)“. Za 
pomocą tej funkcji czujnik master odbiera telegramy (WŁ.) podłączonego urządzenia slave 
lub przycisku. Telegram WŁ. slave jest porównywalny z rozpoznanym ruchem. 

 

 

11.3.3 Ogólne parametry — wyjście jest typu 

Opcje: 1 bit 

 1 bajt 0..100% 

 1 bajt 0..255 

 Numer sceny oświetleniowej 1..64 

 Przełączanie trybu regulatora temperatury pomieszczenia (1 bajt) 
 

– 1 bit: przewidziany dla aktuatorów przełączających. 

– 1 bajt 0..100%: do aktywacji ściemniaczy. 

–  1 bajt 0..255: do aktuatorów aktywowanych wartością między 0 a 255. 

– numer sceny oświetleniowej 1..64: do aktywacji scen oświetleniowych. 

–  przełączanie trybu pracy regulatora temperatury pomieszczenia (1 bajt ): w celu 
bezpośredniego przełączenia regulatora temperatury pomieszczenia na określony tryb 
pracy: 

– auto 

– komfort 

– standby 

– EKO 

– ochrona przed mrozem/wysoką temperaturą 
 

 

Wskazówka 
Jeśli typ wyjścia zostanie zmieniony, zmienią się również możliwości ustawień 
parametrów: 

– wartość dla włączania 
– wartość dla wyłączania 



 

Opis aplikacji/parametrów
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Niniejszy podręcznik opisuje tylko wartości dla ustawienia 1-bitowego 

 

 

11.3.4 Ogólne parametry — wysyłanie obiektu wyjściowego przy 

Opcje: włączanie/wyłączanie 

 włączanie 

 wyłączanie 
 

– Włączanie/wyłączanie: wysyła telegram na początku ruchu i na koniec czasu opóźnienia. 

– Włączanie: wysyła telegram tylko na początku ruchu. 

– Wyłączanie: wysyła telegram tylko na koniec czasu opóźnienia. 
 
 

 

Wskazówka 
Jeśli wybrano włączanie lub wyłączanie, poniższe parametry nie zostaną 
wyświetlone: 
– wartość dla włączania 
– cykliczne wysyłane wartości dla włączania 
– wartość dla wyłączania 
– cykliczne wysyłane wartości dla wyłączania 
 

 

 

11.3.5 Ogólne parametry — wartość dla włączania 

Opcje: wł. 

 wył. 
 

– Wł.: jeśli czujnik zarejestruje ruch, wartość 1 zostanie wysłana magistralą. 

– Wył.: jeśli czujnik zarejestruje ruch, wartość 0 zostanie wysłana magistralą. 

 

 

11.3.6 Ogólne parametry — cykliczne wysyłanie wartości dla włączania 

Opcje: nie 

 tak 
 

–  Nie: ustawiona wartość zostanie wysłana magistralą tylko raz. 

– Tak: ustawiona wartość będzie cyklicznie wysyłana magistralą. 

– Dodatkowo wyświetlony zostanie parametr „Czas cyklicznego powtarzania“. 
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11.3.7 Ogólne parametry — czas cyklicznego powtarzania (hh:mm:ss) 

Opcje: 00:00:10 ... 00:00:30 ... 18:12:15 
 

– Opcja służy do ustawiania czasu między wysyłaniem dwóch telegramów (brak zmiany 
wartości). 

 

 

11.3.8 Ogólne parametry — wartość dla wyłączania 

Opcje: wł. 

 wył. 
 

– Wył.: jeśli nie zarejestrowano już żadnego ruchu i czas opóźnienia upłynął, za 
pośrednictwem magistrali zostanie wysłana wartość 0. 

– Wł.: jeśli nie zarejestrowano już żadnego ruchu i czas opóźnienia upłynął, za 
pośrednictwem magistrali zostanie wysłana wartość 1. 

 

 

11.3.9 Ogólne parametry — cykliczne wysyłanie wartości dla wyłączania 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: ustawiona wartość zostanie wysłana magistralą tylko raz. 

– Tak: ustawiona wartość będzie cyklicznie wysyłana magistralą. 

– Dodatkowo wyświetlony zostanie parametr „Czas cyklicznego powtarzania“. 

 

 

11.3.10 Ogólne parametry — czas cyklicznego powtarzania (hh:mm:ss) 

Opcje: 00:00:10 ... 00:00:30 ... 18:12:15 
 

– Opcja służy do ustawiania czasu między wysyłaniem dwóch telegramów (brak zmiany 
wartości). 

 

 

11.3.11 Ogólne parametry — czas opóźnienia (hh:mm:ss) 

Opcje: 00:00:10 .. 00:05:00 .. 18:12:15 
 

– Czas opóźnienia to przedział czasu pomiędzy ostatnim wykrytym ruchem a wysłaniem 
telegramu „Wartość dla wyłączania“. Jeśli w ciągu tego przedziału czasu znów zostanie 
wykryty ruch, nastąpi reset timera czasu opóźnienia.  
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11.3.12 Ogólne parametry — wewnętrzny próg jasności (luks) 

Opcje: 1 .. 400 .. 1000 
 

– Próg jasności pozwala określić, przy jakiej wartości luksów powinna się rozpocząć reakcja 
czujników. Jeśli czujnik nie jest włączony i zmierzona jasność przekracza ustawiony próg, 
nie dojdzie do wysłania telegramu w przypadku ruchu. 

 

 

11.3.13 Ogólne parametry — czułość czujnika 

Opcje: wysoka 

 średnia 

 niska 

 maksymalna 
 

– Wysoka: standard - przewidziana do stosowania w obszarach wewnętrznych. 

– Średnia: zastosować w przypadku mniejszych zakłóceń spowodowanych przez źródła 
ciepła w obszarze detekcji. 

– Niska: zastosować w przypadku większych zakłóceń spowodowanych przez źródła ciepła w 
obszarze detekcji. 

– Maksymalna: zastosować w przypadku braku jakichkolwiek zakłóceń spowodowanych przez 
źródła ciepła w obszarze detekcji. 

 
 

 

Wskazówka 
Zmiana zasięgu za pomocą czułości jest NIEMOŻLIWA. 
Czułość odnosi się do czujników 1, 2, 3 i 4. 

 

W przypadku urządzeń 6131/50-xxx-500 lub 6131/51-xxx-500 parametr ten nie 
występuje. Do tego celu służy parametr „Czułość czujnika 1/2 lub 3/4“ w opcji 
wyboru czujnika. 

 

 

11.3.14 Ogólne parametry — wyświetlanie rozszerzonych parametrów 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: wyświetlane są tylko najważniejsze parametry służące do ustawiania czujnika. 

– Tak: wyświetlane są wszystkie parametry, również te, które w większości wypadków są 
niepotrzebne. Przykłady: 

■ Rozszerzone ustawienia parametrów 

■ Parametr „Wskazanie stanu“ 

■ Parametr „Jasność“ 

■ Parametr „Przycisk zewnętrzny“ 
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11.3.15 Rozszerzone ustawienia parametrów — tryb pracy 

Opcje: automatyka 

 automatyczne wyłączanie 

 automatyczne włączanie 

 monitorowanie 
 

– Automatyka = automatyczne włączanie i wyłączanie. 

W trybie pracy „Automatyka“ czujnik włącza się automatycznie po rozpoznaniu ruchu. 
Wyłączenie następuje po upływie ustawionego czasu opóźnienia od ostatniego wykrycia. 

– Automatyczne wyłączanie = ręczne włączanie i automatyczne wyłączanie. 

W trybie pracy „Automatyczne wyłączanie“ czujnik musi zostać włączony ręcznie za pomocą 
obiektu „Przycisk zewnętrzny (wejście)“. Wyłączenie następuje automatycznie po 
uwzględnieniu czasu opóźnienia. 

– Automatyczne włączanie = automatyczne włączanie i ręczne wyłączanie. 

W trybie pracy „Automatyczne włączanie“ czujnik włącza się automatycznie po rozpoznaniu 
ruchu.  Wyłączenie następuje poprzez odebranie telegramu WYŁ. na obiekcie „Przycisk 
zewnętrzny (wejście)“. Wskazówka:  Po 6 godzinach czujnik dokona automatycznego 
wyłączenia. 

– Monitorowanie = automatyczne włączenie przy wystarczającym ruchu w ciągu określonego 
okresu czasu i automatyczne wyłączenie po stałym czasie opóźnienia 2 sekund . 

W trybie pracy „Monitorowanie“ czujnik włącza się niezależnie od poziomu jasności, jeśli w 
ciągu ustawionego okresu nastąpiłoby rozpoznanie ustawialnego udziału ruchu. Wyłączenie 
nastąpi 2 sekundy po włączeniu i ostatniej detekcji ruchu. 

 

 

Wskazówka 
Ręczne włączanie i wyłączanie jest możliwe w trybach pracy „Automatyka“, 
„Automatyczne wyłączanie“„ i „Automatyczne wyłączanie“ za pomocą przycisku 
zewnętrznego (wejście).  Aktywacja tego przycisku zewnętrznego odbywa się w 
parametrze ‚Przycisk zewnętrzny‘. Przy wyłączaniu ręcznym tłumiona jest 
detekcja ruchu dla czasu martwego.  Celem czasu martwego jest zapobieganie 
natychmiastowemu ponownemu włączeniu.  
Przykład: osoba wyłącza światło ręcznie, ponieważ opuszcza pomieszczenie. 
Przy braku czasu martwego rozpoznany przy opuszczaniu ruch spowodowałby 
ponowne włączenie. 
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11.3.16 Rozszerzone ustawienia parametrów — stosowanie wyłączania dwustopniowego 
 

 

Wskazówka 
Parametr ten jest widoczny tylko w przypadku, gdy parametr „Wyjście typu“ jest 
ustawiony na 1 bajt 0..100% lub 1 bajt 0..255. 

 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: czujnik ma czas opóźnienia i wysyła po czasie opóźnienia to, co jest ustawione w 
parametrze „Wartość wyłączania“. 

– Tak: czujnik przełącza się po czasie opóźnienia najpierw na ustawiony zredukowany poziom 
jasności i następnie dopiero po czasie opóźnienia zredukowanej jasności wysyła wartość, 
która jest ustawiona w parametrze „Wartość dla wyłączania“. 

 

Przykład: czas opóźnienia = 5 minut 

– wartość dla wyłączania = 0% 

– wartość dla zredukowanej jasności = 20 % 

– czas opóźnienia przy zredukowanej jasności = 3 minuty 

Jeśli teraz nie wykryje się już żadnego ruchu, po 5 minutach światło zostanie przyciemnione na 
20 % i następnie ponownie po 3 minutach na 0 % (wyłączone). 

 

 

11.3.17 Rozszerzone ustawienia parametrów —  wartość dla zredukowanej jasności (%) 

Opcje: 0 .. 20 .. 100 
 

– Opcja służy do ustawiania wartości zredukowanej jasności. Po upływie czasu opóźnienia 
czujnik powinien przyciemnić światło na tę wartość. 

 

 

11.3.18 Rozszerzone ustawienia parametrów — czas opóźnienia dla zredukowanej jasności 
(hh:mm:ss) 

Opcje: 00:00:10 .. 00:05:00 .. 18:12:15 
 

– Opcja służy do ustawiania czasu opóźnienia dla zredukowanej jasności. Całkowity czas 
opóźnienia składa się wówczas z czasu opóźnienia + czasu opóźnienia dla zredukowanej 
jasności. 
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11.3.19 Rozszerzone ustawienia parametrów — stosowanie wyłączania wymuszonego  

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: czujnik nie wyłącza się po upływie określonego czasu w celu dokonania nowego 
pomiaru jasności. 

– Tak: czujnik wyłącza się jeden raz po 3-krotnym czasie opóźnienia lub przynajmniej po 90 
minutach lub maksymalnie po 24 godzinach w celu dokonania nowego pomiaru jasności. 

Jeśli czujnik obecności jest włączony, pracuje niezależnie od poziomu jasności; problem: po 
wykryciu ruchu światło pozostaje włączone, mimo że w tym przypadku poziom jasności jest 
wystarczający. Aby zapobiec tej sytuacji, należy aktywować ten parametr. 

 

 

11.3.20 Rozszerzone ustawienia parametrów — stosowanie obiektu czasu opóźnienia 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: istnieje jedynie możliwość zmiany czasu opóźnienia za pomocą ustawienia parametru 
„czasu opóźnienia“. 

– Tak: istnieje oddzielny 2-bajtowy obiekt „czasu opóźnienia (wejście)“, za pomocą którego 
można zmienić czas opóźnienia czujnika. Czas jest podawany w sekundach. Czas 
opóźnienia 4 minut ma tym samym przykładowo wartość 240 sekund. 

 
 

 

Wskazówka 
Zakres wartości możliwych do wysłania wynosi od 10 do 65535 sekund. Jeśli 
wysyłana wartość jest za mała lub za duża, nastąpi automatyczny proces 
dopasowywania wartości do wartości granicznej: 
– wartość < 10 -> wartość = 10 
– wartość > 65535-> wartość = 65535 
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11.3.21 Rozszerzone ustawienia parametrów — stosowanie obiektu czasu opóźnienia dla 
zredukowanej jasności 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: istnieje jedynie możliwość zmiany czasu opóźnienia za pomocą ustawienia parametru 
zredukowanej jasności. 

– Tak: istnieje oddzielny 2-bajtowy obiekt „czasu opóźnienia dla zredukowanej jasności 
(wejście)“, za pomocą którego można zmienić czas opóźnienia czujnika dla zredukowanej 
jasności. Czas jest podawany w sekundach. Czas opóźnienia 4 minut ma tym samym 
przykładowo wartość 240 sekund. 

 

 

Wskazówka 
Zakres wartości możliwych do wysłania wynosi od 10 do 65535 sekund. Jeśli 
wysyłana wartość jest za mała lub za duża, nastąpi automatyczny proces 
dopasowywania wartości do wartości granicznej: 
– wartość < 10 -> wartość = 10 
– wartość > 65535-> wartość = 65535 

 

 

11.3.22 Rozszerzone ustawienia parametrów — stosowanie obiektu trybu testowego  

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: nie ma możliwości przestawienia czujnika na tryb testowy i następnie przetestowania 
obszaru detekcji. 

– Tak: istnieje oddzielny 1-bitowy obiekt „aktywacji trybu testowego (wejście)“, za pomocą 
którego można aktywować tryb testowy z użyciem 1. Funkcja zostanie ponownie 
zresetowana przez odbiór 0 przez ten obiekt lub automatycznie po 10 minutach. Podczas 
trybu testowego dioda LED pełni rolę wskaźnika detekcji ruchu. 

 

 

11.3.23 Rozszerzone ustawienia parametrów — stosowanie obiektu statusu aktuatora 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: nie ma oddzielnego obiektu „statusu aktuatora“, którego zadaniem jest jego łączenie ze 
statusem aktuatora. 

– Tak: następuje aktywacja 1-bitowego obiektu komunikacyjnego „statusu aktuatora 
(wejście)“. Jest on połączony ze statusem, np. aktuatora przełączającego. Jeśli ten aktuator 
zostanie wyłączony za pomocą polecenia centralnego, czujnik otrzyma stosowną informację 
i w efekcie bezpośrednio po czasie martwym będzie ponownie gotowy do włączenia. 
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11.3.24 Rozszerzone ustawienia parametrów — stosowanie obiektu statusu wł./wył. ręcznego 
 

 

Wskazówka 
Parametr ten jest widoczny tylko w przypadku aktywnej funkcji 
wyłączania/wyłączania automatycznego i/lub w sytuacji, gdy przycisk 
zewnętrzny jest aktywny. 

 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: nie ma oddzielnego obiektu „statusu wł./wył“. ręcznego do monitorowania statusu 
regulacji. 

– Tak: następuje aktywacja 1-bitowego obiektu komunikacyjnego „statusu wł./wył“. ręcznego 
(wyjście). Obiekt ten wysyła telegram WŁ., gdy czujnik ruchu jest dezaktywowany i możliwa 
jest tylko obsługa ręczna za pomocą wejścia przycisku zewnętrznego. Jeśli obiekt ten wyśle 
telegram WYŁ., czujnik ruchu przełączy się z powrotem na tryb automatyczny. 

 

11.3.25 Rozszerzone ustawienia parametrów — czas martwy (ss.fff) 

Opcje: 00.100 .. 01 250 .. 59 999 
 

– Ustawiony czas martwy zostanie uruchomiony po wyłączeniu czujnika wskutek upływu 
czasu opóźnienia lub w przypadku odebrania telegramu WYŁ. przez obiekty „Przycisk 
zewnętrzny“ lub „Status aktuatora“. 

Jeśli w ciągu tego czasu nie zostanie wykryty żaden ruch, wówczas nie dojdzie do 
natychmiastowego włączenia czujnika. Czas martwy zostanie najpierw wydłużony o 7 
sekund. Jeśli po tych 7 sekundach będzie nadal istniał ruch, czujnik włączy się ponownie. 

Jeśli podczas czasu martwego nie zostanie wykryty żaden ruch, po jego upływie czujnik 
będzie znowu gotowy do włączenia.  

Tego rodzaju zachowanie może być ważne przykładowo w sytuacji, gdy źródło światła 
ulegnie znacznemu ochłodzeniu i znajduje się w obszarze detekcji czujnika. Przy braku 
blokady mogłoby dojść do przypadkowego włączenia.  Celem czasu martwego jest 
zapobieganie natychmiastowemu ponownemu włączeniu. Przykład: osoba wyłącza światło 
ręcznie, ponieważ opuszcza pomieszczenie. Przy braku czasu martwego rozpoznany przy 
opuszczaniu ruch spowodowałby ponowne włączenie.  

 

 

Wskazówka 
– Aktywacja obiektu „Przycisk zewnętrzny“ odbywa się w parametrze „Przycisk 

zewnętrzny“. 
– Aktywacja obiektu „Status aktuatora“ odbywa się w parametrze „Wskazanie 

stanu“. 
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11.3.26 Rozszerzone ustawienia parametrów — nadpisywanie ustawień podczas pobierania 

Opcje: tak 

 nie 
 

– Tak: jeśli ponownie załaduje się aplikację do czujnika, wartości zmienione za 
pośrednictwem magistrali zostaną zastąpione przez sparametryzowane wartości aplikacji 
ETS. 

– Nie: jeśli ponownie załaduje się aplikację do czujnika, wartości zmienione za pośrednictwem 
magistrali nie zostaną zastąpione przez sparametryzowane wartości aplikacji ETS. 

 

Wartości: 

– czasy opóźnienia 

– zewnętrzny/wewnętrzny próg jasności 

– korekta jasności (światło dzienne), patrz aplikacja „Rozpoznanie jasności“ 
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11.3.27 Parametr jasności — stosowanie obiektu detekcji niezależnej od jasności 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: nie istnieje żaden oddzielny obiekt do „detekcji niezależnej od jasności“. 

– Tak: następuje aktywacja 1-bitowego obiektu komunikacyjnego „detekcji niezależnej od 
jasności (wejście)“. Obiekt ten umożliwia przełączanie czujnika niezależnie od poziomu 
jasności. 

 

 

11.3.28 Parametr jasności — aktywacja detekcji niezależnej od jasności przez 

Opcje: telegram WŁ. 

 telegram WYŁ. 
 

– Telegram WŁ.: aktywacja detekcji niezależnej od jasności odbywa się za pomocą telegramu 
1, zaś do jej dezaktywacji służy telegram 0. 

– Telegram WYŁ.: aktywacja detekcji niezależnej od jasności odbywa się za pomocą 
telegramu 0, zaś do jej dezaktywacji służy telegram 1. 

 

 

11.3.29 Parametr jasności — detekcja niezależna od jasności po przywróceniu napięcia 
magistrali 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: detekcja niezależna od jasności jest dezaktywowana po przywróceniu napięcia 
magistrali, po nowym zaprogramowaniu oraz po resecie. 

– Tak: detekcja niezależna od jasności jest aktywowana po przywróceniu napięcia magistrali, 
po nowym zaprogramowaniu lub po resecie. 

 

11.3.30 Parametr jasności — wejście slave uwzględnia jasność 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: każdy telegram WŁ. na obiekcie „wejścia slave“ dba o włączenie czujnika lub reset 
czasu opóźnienia. Odbywa się to niezależnie od tego, czy rzeczywisty poziom jasności 
znajduje się powyżej lub poniżej progu jasności. 

– Tak: tylko w przypadku, gdy rzeczywisty poziom jasności leży poniżej progu jasności, 
następuje włączenie czujnika lub reset czasu opóźnienia.  
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11.3.31 Parametr jasności — zastosowana jasność 

Opcje: niezależnie od jasności 

 tylko wewnętrznie 

 tylko zewnętrznie 

 wewnętrznie lub zewnętrznie 
 

– Niezależnie od jasności: czujnik działa niezależnie od jasności i zostaje włączony przy 
każdym ruchu. 

– Tylko wewnętrznie: czujnik używa jasności przez siebie zmierzonej oraz wewnętrznego 
progu jasności celem ewentualnego wysłania sygnału włączenia w przypadku ruchu. 

– Tylko zewnętrznie: następuje aktywacja 2-bajtowego obiektu komunikacyjnego „jasności 
zewnętrznej (wejście)“. Czujnik używa jasności zmierzonej na zewnątrz (np. przy użyciu 
czujnika jasności zlokalizowanego na zewnątrz) i parametru „zewnętrznego progu jasności 
(lx)“ w celu ewentualnego wysłania sygnału włączenia w przypadku ruchu. 

– Wewnętrznie lub zewnętrznie: aktywacja czujnika nastąpi dopiero wówczas, gdy jasność 
zmierzona wewnątrz znajdzie się poniżej wewnętrznego progu jasności lub jasność 
zmierzona zewnątrz będzie leżeć poniżej zewnętrznego progu jasności. 

 

 

11.3.32 Parametr jasności — stosowanie obiektu wewnętrznego progu jasności 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: nie istnieje żaden oddzielny obiekt „wewnętrznego progu jasności“. 

– Tak: następuje aktywacja 2-bajtowego obiektu komunikacyjnego „wewnętrznego progu 
jasności (wejście)“. Opcja pozwala na zmianę progu przełączania, przy którym nastąpi 
aktywacja czujnika. Do tego obiektu jest przesyłana wartość w luksach. 

 

 

Wskazówka 
Wartości leżą w zakresie 0,5 – 1100 lx. 
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11.3.33 Parametr jasności — stosowanie obiektu zewnętrznego progu jasności 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: nie istnieje żaden oddzielny obiekt „zewnętrznego progu jasności“. 

– Tak: następuje aktywacja 2-bajtowego obiektu komunikacyjnego do zewnętrznego progu 
jasności (wejście). Opcja pozwala na zmianę progu przełączania, przy którym nastąpi 
aktywacja czujnika. Do tego obiektu jest przesyłana wartość w luksach. 

 

 

Wskazówka 
Wartości leżą w zakresie 0,5 – 1100 lx. 

 

 

11.3.34 Parametr jasności — próg jasności zewnętrznie (lx) 

Opcje: 1 .. 500 .. 1000 
 

– Próg jasności pozwala określić, przy jakiej wartości luksów powinna się rozpocząć reakcja 
czujników. Jeśli czujnik nie jest włączony i zmierzona jasność przekracza ustawiony próg, 
nie dojdzie do wysłania telegramu w przypadku ruchu. Próg ten dotyczy tylko jasności 
zewnętrznej. 
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11.3.35 Parametr „Przycisk zewnętrzny“ — stosowanie obiektu „Przycisk zewnętrzny“ 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: nie istnieje żaden oddzielny obiekt „Przycisk zewnętrzny“. 

– Tak: następuje aktywacja 1-bitowego obiektu komunikacyjnego „Przycisk zewnętrzny“ 
(wejście). Obiekt umożliwia ręczną zmianę stanu (wyjścia) czujnika za pomocą telegramu 1-
bitowego. Przede wszystkim służy on do wyłączania w trybie „Automatyczne włączanie“ 
oraz do włączania w trybie „Automatyczne wyłączanie“. 

 

 

11.3.36 Parametr „Przycisk zewnętrzny“ — przycisk zewnętrzny przełącza za pomocą 

Opcje: telegram WŁ. 

 telegram WYŁ. 
 

– Telegram WŁ.: aktywacja czujnika odbywa się za pomocą telegramu 1, zaś do jego 
dezaktywacji służy telegram 0. 

– Telegram WYŁ.: aktywacja czujnika odbywa się za pomocą telegramu 0, zaś do jego 
dezaktywacji służy telegram 1. 

 

 

11.3.37 Parametr „Przycisk zewnętrzny“ — stosowanie obiektu przełączania trybu ręcznego 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: nie ma oddzielnego obiektu „przełączania trybu ręcznego“. 

– Tak: następuje aktywacja 1-bitowego obiektu komunikacyjnego „Przełączanie trybu 
ręcznego“ (wejście). Jeśli to wejście odbierze telegram WŁ., czujnik zostanie 
dezaktywowany. W takim przypadku możliwa jest jeszcze tylko ręczna obsługa za pomocą 
obiektu „Przycisk zewnętrzny“. Odebranie telegramu WYŁ. ponownie resetuje czujnik do 
trybu czujnika. 

 

 

11.3.38 Parametr „Przycisk zewnętrzny“ — aktywacja trybu ręcznego za pomocą 

Opcje: telegram WŁ. 

 telegram WYŁ. 
 

– Telegram WŁ.: dezaktywacja czujnika odbywa się za pomocą telegramu 1, zaś do jego 
aktywacji służy telegram 0.  

– Telegram WYŁ.: dezaktywacja czujnika odbywa się za pomocą telegramu 0, zaś do jego 
aktywacji służy telegram 1.  
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11.3.39 Wybór czujnika — stosowanie czujnika 1..4 

Opcje: tak 

 nie 
 

– Tak: czujnik ten jest aktywny i wykrywa ruch. 

– Nie: czujnik ten jest wyłączony i detekcja ruchu w tym obszarze już nie ma miejsca. 
 

 

Wskazówka 
Nie dotyczy urządzeń 6131/50-xxx-500 i 6131/51-xxx-500. Opcja umożliwia 
aktywację grup czujników 1/2 lub 3/4. 
Ustawianie odbywa się za pomocą parametru „Czułość czujnika 1/2 lub 3/4“. 

 

 

 

11.3.40 Czułość czujnika 1/2 lub 3/4 

Opcje: maksymalna 

 wysoka 

 średnia 

 niska 

 wył. 
 

– Maksymalna: zastosować w przypadku braku jakichkolwiek zakłóceń spowodowanych przez 
źródła ciepła w obszarze detekcji. 

– Wysoka: standard - przewidziana do stosowania w obszarach wewnętrznych. 

– Średnia: zastosować w przypadku mniejszych zakłóceń spowodowanych przez źródła 
ciepła w obszarze detekcji. 

– Niska: zastosować w przypadku większych zakłóceń spowodowanych przez źródła ciepła w 
obszarze detekcji. 

– Wył.: grupa czujników ulega dezaktywacji. 
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11.3.41 Aktywacja — stosowanie obiektu aktywacji czujnika 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: nie istnieje obiekt umożliwiający blokadę lub aktywację czujnika. 

– Tak: następuje aktywacja 1-bitowego obiektu komunikacyjnego do a“ktywacji ruchu 
(wejście)“. Obiekt ten umożliwia aktywację i blokadę czujnika. Podczas blokady czujnik nie 
wysyła żadnych telegramów. 

  

 

11.3.42 Aktywacja — aktywacja za pomocą 

Opcje: telegram WŁ. 

 telegram WYŁ. 
 

– Telegram WŁ.: po odebraniu wartości 1 przez obiekt „aktywacji ruchu (wejście)“ następuje 
aktywacja czujnika, a w przypadku wartości 0 ma miejsce jego blokada. 

– Telegram WYŁ.: po odebraniu wartości 0 przez obiekt „aktywacji ruchu (wejście)“ następuje 
aktywacja czujnika, a w przypadku wartości 1 ma miejsce jego blokada. 

 

 

11.3.43 Aktywacja — czujnik po przywróceniu napięcia magistrali 

Opcje: aktywowany 

 zablokowany 
 

– Aktywowany: urządzenie jest aktywne i działa normalnie po przerwaniu zasilania magistrali, 
nowym zaprogramowaniu urządzenia lub po resecie.  

– Zablokowany: urządzenie jest zablokowane i wymaga aktywacji dla zapewnienia 
normalnego działania po przerwaniu zasilania magistrali, nowym zaprogramowaniu 
urządzenia lub po resecie. 
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11.3.44 Aktywacja — po aktywacji wyjście wysyła 

Opcje: nie wysyła żadnego telegramu 

 wysyła aktualny stan 

 jednorazowo wysyła wartość dla włączania 

 jednorazowo wysyła wartość dla wyłączania 
 

– Nie wysyła żadnego telegramu: w przypadku aktywacji nie jest wysyłany żaden telegram. 

– Wysyła aktualny stan: w przypadku aktywacji czujnik sprawdza, czy ruch istnieje i czy 
jasność również znajduje się poniżej progu jasności. Jeśli tak, jednorazowo wysyłana jest 
„wartość dla włączania“. W przeciwnym razie jednorazowo wysyłana jest „wartość dla 
wyłączania“. 

– Jednorazowo wysyła wartość dla włączania: w przypadku aktywacji jednorazowo wysyłana 
jest wartość ustalona w parametrze „Wartość dla włączania“. 

– Jednorazowo wysyła wartość dla wyłączania: w przypadku aktywacji jednorazowo wysyłana 
jest wartość ustalona w parametrze „Wartość dla wyłączania“. 

 

11.3.45 Aktywacja — po blokadzie wyjście 

Opcje: nie wysyła żadnego telegramu 

 wył. po upływie czasu opóźnienia 

 jednorazowo wysyła wartość dla wyłączania 

 jednorazowo wysyła wartość dla włączania 
 

– Nie wysyła żadnego telegramu: w przypadku blokady nie jest wysyłany żaden telegram. 

–  Wył. po upływie czasu opóźnienia: w przypadku blokady ma miejsce restart czasu 
opóźnienia i dopiero po upływie tego czasu czujnik wysyła wartość ustawioną w parametrze 
„Wartość dla wyłączania“. 

– Jednorazowo wysyła wartość dla wyłączania: w przypadku blokady jednorazowo wysyłana 
jest wartość ustawiona w parametrze „Wartość dla wyłączania“. 

– Jednorazowo wysyła wartość dla włączania: w przypadku blokady jednorazowo wysyłana 
jest wartość ustawiona w parametrze „Wartość dla włączania“. 

 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
Aplikacja „czujnik“
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11.3.46 Rozszerzone ustawienia parametrów (monitorowanie) — okno czasu monitorowania 

Opcje: 00:00:01 .. 00:00:30 .. 00:10:00   hh:mm:ss 
 

– Okno czasu monitorowania koreluje z minimalną aktywnością w oknie czasu monitorowania. 
Telegram zostanie wysłany dopiero w przypadku, gdy wewnątrz okna czasu monitorowania, 
np. aktywność minimalna 50 % , zostanie wykryty ruch.  

 

Przykład: 

– Okno czasu monitorowania = 30 sekund 

–  Minimalna aktywność w oknie czasu monitorowania = 50 % 

Jeśli teraz jakaś osoba będzie poruszać się przez 15 sekund w ciągu 30 sekund, wówczas na 
magistralę zostanie wysłana wartość dla włączania. Uwaga! Zależnie od natężenia sygnału, 
wahania czujnika będą większe lub mniejsze. 

 

 

11.3.47 Rozszerzone ustawienia parametrów (monitorowanie) — minimalna aktywność w oknie 
czasu monitorowania 

Opcje: 10% .. 50% .. 100% 
 

–  Patrz parametr „Okno czasu monitorowania“. 

 

 

11.3.48 Rozszerzone ustawienia parametrów (monitorowanie) — czas martwy (ss.fff) 

Opcje: 00.100 .. 01 250 .. 59 999 
 

– Ustawiony czas martwy zostanie uruchomiony po wyłączeniu czujnika wskutek upływu 
czasu opóźnienia lub w przypadku odebrania telegramu WYŁ. przez obiekty „Przycisk 
zewnętrzny“ lub „Status aktuatora“. 

Jeśli w ciągu tego czasu nie zostanie wykryty żaden ruch, wówczas nie dojdzie do 
natychmiastowego włączenia czujnika. Czas martwy zostanie najpierw wydłużony o 7 
sekund. Jeśli po tych 7 sekundach będzie nadal istniał ruch, czujnik włączy się ponownie. 

Jeśli podczas czasu martwego nie zostanie wykryty żaden ruch, po jego upływie czujnik 
będzie znowu gotowy do włączenia.  

Tego rodzaju zachowanie może być ważne przykładowo w sytuacji, gdy źródło światła 
ulegnie znacznemu ochłodzeniu i znajduje się w obszarze detekcji czujnika. Przy braku 
blokady mogłoby dojść do przypadkowego włączenia.  Celem czasu martwego jest 
zapobieganie natychmiastowemu ponownemu włączeniu. Przykład: osoba wyłącza światło 
ręcznie, ponieważ opuszcza pomieszczenie. Przy braku czasu martwego rozpoznany przy 
opuszczaniu ruch spowodowałby ponowne włączenie.  

 

 

Wskazówka 
– Aktywacja obiektu „Przycisk zewnętrzny“ odbywa się w parametrze „Przycisk 

zewnętrzny“. 
– Aktywacja obiektu „Status aktuatora“ odbywa się w parametrze „Wskazanie 

stanu“. 

 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
Aplikacja „czujnik“
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11.3.49 Rozszerzone ustawienia parametrów (monitorowanie) — nadpisywanie ustawień 
podczas pobierania 

Opcje: tak 

 nie 
 

– Tak: jeśli ponownie załaduje się aplikację do czujnika, wartości zmienione za 
pośrednictwem magistrali zostaną zastąpione przez sparametryzowane wartości aplikacji 
ETS. 

– Nie: jeśli ponownie załaduje się aplikację do czujnika, wartości zmienione za pośrednictwem 
magistrali nie zostaną zastąpione przez sparametryzowane wartości aplikacji ETS. 

 

Wartości: 

– czasy opóźnienia 

– zewnętrzny/wewnętrzny próg jasności 

– korekta jasności (światło dzienne), patrz aplikacja „Rozpoznanie jasności“ 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
Aplikacja „przełącznik do utrzymania stałego poziomu oświetlenia“
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11.4 Aplikacja „przełącznik do utrzymania stałego poziomu oświetlenia“ 

11.4.1 Ogólne parametry — wyjście jest typu 

Opcje: 1 bit 

 1 bajt 0..100 % 

 1 bajt 0..255 

 numer sceny oświetleniowej (1-64) 

 przełączanie trybu regulatora temperatury pomieszczenia (1 bajt) 

 float 2 bajty 
 

– 1 bit: przewidziany dla aktuatorów przełączających. 

– 1 bajt 0..100%: do aktywacji ściemniaczy. 

– 1 bajt 0..255: do aktuatorów aktywowanych wartością między 0 a 255. 

– numer sceny oświetleniowej 1..64: do aktywacji scen oświetleniowych. 

– przełączanie trybu pracy regulatora temperatury pomieszczenia (1 bajt ): w celu 
bezpośredniego przełączenia regulatora temperatury pomieszczenia na określony tryb 
pracy: 

– auto 

– komfort 

– standby 

– EKO 

– ochrona przed mrozem/wysoką temperaturą 

–  float 2 bajty: np. do wysyłania określonej temperatury 
 

 

Wskazówka 
Jeśli typ wyjścia zostanie zmieniony, zmienią się również możliwości ustawień 
parametrów: 
– wartość dla włączania wyjścia1 
– wartość dla wyłączania wyjścia 1 
i w przypadku aktywacji również dla: 
– wartości dla włączania wyjścia2 
– wartości dla wyłączania wyjścia 2 
Niniejszy podręcznik opisuje tylko wartości dla ustawienia 1-bitowego 

 

 

11.4.2 Ogólne parametry — cykliczne wysyłanie wartości dla włączania 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: ustawiona wartość zostanie wysłana magistralą tylko raz. 

– Tak: ustawiona wartość będzie cyklicznie wysyłana magistralą. 

– Dodatkowo wyświetlony zostanie parametr „Czas cyklicznego powtarzania“. 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
Aplikacja „przełącznik do utrzymania stałego poziomu oświetlenia“
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11.4.3 Ogólne parametry — czas cyklicznego powtarzania (hh:mm:ss) 

Opcje: 00:00:10 .. 00:00:30 .. 18:12:15 
 

– Opcja służy do ustawiania czasu między wysyłaniem dwóch telegramów (brak zmiany 
wartości). 

 

 

11.4.4 Ogólne parametry — wartość dla włączania wyjście 1 

Opcje: wł. 

 wył. 
 

– Wł.: jeśli czujnik obecności zarejestruje ruch, wartość 1 zostanie wysłana magistralą. 

– Wył.: jeśli czujnik obecności zarejestruje ruch, wartość 0 zostanie wysłana magistralą. 

 

 

11.4.5 Ogólne parametry — wartość dla wyłączania wyjście 1 

Opcje: wł. 

 wył. 

– Wył.: jeśli nie zarejestrowano już żadnego ruchu i czas opóźnienia upłynął, za 
pośrednictwem magistrali zostanie wysłana wartość 0. 

– Wł.: jeśli nie zarejestrowano już żadnego ruchu i czas opóźnienia upłynął, za 
pośrednictwem magistrali zostanie wysłana wartość 1. 

 

 

11.4.6 Ogólne parametry — próg jasności (luks) 

Opcje: 1 .. 20 .. 1000 

– Opcja służy do ustawiania poziomu jasności w pomieszczeniu. Poniżej tej histerezy 
progowej czujnik obecności dokona przełączenia w przypadku ruchu. Czujnik obecności 
ponownie dokona wyłączenia, gdy zmierzona jasność - udział światła sztucznego = próg 
jasności + histereza. 

 

 

Wskazówka 
Wartość wprowadzona w tym miejscu jest mniejsza od wartości regulacji 
ustawionej w pomieszczeniu za pomocą luksometru. Zależy ona od kalibracji 
czujnika jasności w ustawieniach rozpoznawania jasności. Jeśli tam zostanie 
użyty obiekt dostosowywania jasności, należy tutaj ustawić żądaną jasność dla 
obszaru pracy. 

 

Przykład: 

Jasność na powierzchni biurka powinna wynosić 500 luksów. Jednak czujnik obecności ustali 
wymaganą jasność w pozycji, w której został umieszczony (np. na suficie zmierzył tylko 20 
luksów). Oznacza to, że poziom jasności oświetlonego stołu i sufitu jest różny. 

Jeśli teraz zostanie zastosowany obiekt „dostosowywania jasności (światło dzienne)“ lub 
obiekty „dostosowywania jasności (wyjście 1 / 2)“, w tym miejscu (po kalibracji czujnika 
jasności) można podać 500 luksów. 

 



 

Opis aplikacji/parametrów
Aplikacja „przełącznik do utrzymania stałego poziomu oświetlenia“
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11.4.7 Ogólne parametry — histereza (%) 

Opcje: 10 .. 12 .. 100 
 

– próg przełączania = próg jasności ± histereza. 
 

Histereza zapobiega częstemu przełączaniu w przypadku, gdy aktualny poziom jasności 
otoczenia leży blisko progu jasności. 

 

 

11.4.8 Ogólne parametry — czas opóźnienia (hh:mm:ss) 

Opcje: 00:00:10 .. 00:03:00 .. 18:12:15 
 

– Czas opóźnienia jest tutaj nieco inny, niż w przypadku czujnika ruchu. Opcja pozwala 
uruchomić czas opóźnienia w przypadku, gdy czujniki już nie zarejestrują żadnego ruchu. 
Jeśli czujnik obecności zarejestruje ruch podczas czasu opóźnienia, nastąpi wyzwolenie 
timera czasu opóźnienia.  

 

 

11.4.9 Ogólne parametry — zastosowane źródło światła 

Opcje: świetlówka (kompaktowa) 

 LED/halogen 
 

Przez wybór zastosowanego źródła światła określony zostaje czas, w którym łącznik z funkcją 
utrzymania poziomu oświetlenia rozpocznie wyliczanie udziału oświetlenia sztucznego. Niektóre 
lampy potrzebują dużo czasu do osiągnięcia maksymalnego poziomu jasności (np. świetlówki). 
Pomiar..przełączanie..czas..pomiar; oświetlenie sztuczne = ∆ jasności. 

– Świetlówka (kompaktowa): czas opóźnienia 4 minuty 

– LED/halogen: brak czasu opóźnienia  

  



 

Opis aplikacji/parametrów
Aplikacja „przełącznik do utrzymania stałego poziomu oświetlenia“
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11.4.10 Ogólne parametry — czułość czujnika 

Opcje: wysoka 

 średnia 

 niska 

 maksymalna 
  

– Wysoka: standard - przewidziana do stosowania w obszarach wewnętrznych. 

– Średnia: zastosować w przypadku mniejszych zakłóceń spowodowanych przez źródła 
ciepła w obszarze detekcji. 

– Niska: zastosować w przypadku większych zakłóceń spowodowanych przez źródła ciepła w 
obszarze detekcji. 

– Maksymalna: zastosować w przypadku braku jakichkolwiek zakłóceń spowodowanych przez 
źródła ciepła w obszarze detekcji. 

 

 

Wskazówka 
Zmiana zasięgu za pomocą czułości jest NIEMOŻLIWA. 
Czułość odnosi się do czujników 1, 2, 3 i 4. 
 
W przypadku urządzeń 6131/50-xxx-500 lub 6131/51-xxx-500 parametr ten nie 
występuje. Do tego celu służy parametr „Czułość czujnika 1/2 lub 3/4“ w opcji 
wyboru czujnika. 

 

 

11.4.11 Ogólne parametry — wyświetlanie rozszerzonych parametrów 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: widoczne są tylko najważniejsze parametry do ustawiania czujnika obecności. 

– Tak: wyświetlane są wszystkie parametry, również te, które w większości wypadków są 
niepotrzebne.  

 

Przykłady: 

– Rozszerzone parametry 

– Wybór czujnika 

– Aktywacja 

– Nie: wyświetlane są tylko najważniejsze parametry służące do ustawiania czujnika 
obecności 

– Tak: wyświetlane są wszystkie parametry, również te, które w większości wypadków są 
niepotrzebne.  

 

Przykłady: 

– Rozszerzone parametry 

– Konfiguracja czujnika 

– Aktywacja 

 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
Aplikacja „przełącznik do utrzymania stałego poziomu oświetlenia“
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11.4.12 Rozszerzone parametry — tryb pracy 

Opcje: automatyka 

 automatyczne wyłączanie 

 działanie niezależne od ruchu 
 

– Automatyka = automatyczne włączanie i wyłączanie. 

W trybie pracy „Automatyka“ czujnik obecności włącza się automatycznie po rozpoznaniu 
ruchu, o ile jest zbyt ciemno. Wyłączenie następuje po upływie ustawionego czasu 
opóźnienia od ostatniego wykrycia. 

– Automatyczne wyłączanie = ręczne włączanie i automatyczne wyłączanie. 

W trybie pracy „Automatyczne wyłączanie“ czujnik obecności musi zostać włączony ręcznie 
za pomocą obiektu „Wył. automatycznie/ręcznie“. Wyłączenie następuje automatycznie po 
uwzględnieniu czasu opóźnienia. 

– Praca niezależna od ruchu = włączanie i wyłączanie niezależnie od jasności. 

W trybie pracy „Praca niezależna od ruchu“ włączanie/wyłączanie czujnika obecności opiera 
się tylko na elemencie „jasność ± histereza“. Aktywacja/dezaktywacja za pomocą obiektu 
„Wył. automatycznie/ręcznie“. 

 

 

11.4.13 Rozszerzone parametry — zastosowana detekcja ruchu 

Opcje: tylko wewnętrznie 

 tylko zewnętrznie 

 wewnętrznie i zewnętrznie 
 

– Tylko wewnętrznie: czujnik obecności reaguje tylko na ruch zmierzony wewnątrz. 

– Tylko zewnętrznie: czujnik obecności reaguje tylko na telegramy odbierane przez obiekt 
„slave (wejście)“. 

– Wewnętrznie i zewnętrznie: czujnik obecności reaguje na ruch zmierzony wewnątrz oraz na 
telegramy zewnętrzne odbierane przez obiekt „slave (wejście)“. 

 

 

11.4.14 Rozszerzone parametry — slave wysyła 

Opcje: cyklicznie telegram WŁ. 

 telegram WŁ./WYŁ. 
 

– Cyklicznie telegram WŁ.: czujnik obecności, który jako slave posiada połączenie z master, 
cyklicznie wysyła telegramy WŁ. 

– Telegram WŁ./WYŁ.: czujnik obecności, który jako slave posiada połączenie z master, 
wysyła telegramy WŁ./WYŁ. 

 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
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11.4.15 Rozszerzone parametry — stosowanie wyjścia 2 

Opcje: nie 

 tak 

– Nie: istnieje tylko wyjście 1 i wysyła ono swoje telegramy do aktuatora.  

– Tak: następuje aktywacja obiektu komunikacyjnego dla “wyjścia 2 (wyjście)”. Teraz może 
się odbywać włączanie i wyłączanie oświetlenia w dwóch stopniach. Najpierw włączane jest 
“wyjście 1” i w przypadku niewystarczającego oświetlenia sztucznego dołączane jest 
również “wyjście 2”. Jeśli w efekcie poziom jasności zewnętrznej ponownie wzrośnie, 
najpierw wyłączone zostanie “wyjście 2”, a gdy jasność zewnętrzna będzie odpowiednia, 
zostanie ponownie wyłączone “wyjście 1”. 

 

Rys. 22: Przebieg czasowy przełącznika do utrzymania stałego poziomu oświetlenia 

[ Światło zewnętrzne (tu na żółto) ] posiada na tej symulacji przebieg sinusoidalny z amplitudą 1000 luksów. 
Krzywa w kolorze fioletowym to wygenerowane oświetlenie wewnętrzne w luksach. Próg jasności wynosi 
400 luksów z histerezą 10 %. 

 

 

11.4.16 Rozszerzone parametry — wartość dla włączania wyjście 2 

Opcje: wł. 

 wył. 
 

– Wł.: jeśli czujnik obecności zarejestruje ruch, wartość 1 zostanie wysłana magistralą. 

– Wył.: jeśli czujnik obecności zarejestruje ruch, wartość 0 zostanie wysłana magistralą. 

 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
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11.4.17 Rozszerzone parametry — wartość dla wyłączania wyjście 2 

Opcje: wył. 

 wł. 
 

– Wył.: jeśli nie zarejestrowano już żadnego ruchu i czas opóźnienia upłynął, za 
pośrednictwem magistrali zostanie wysłana wartość 0. 

– Wł.: jeśli nie zarejestrowano już żadnego ruchu i czas opóźnienia upłynął, za 
pośrednictwem magistrali zostanie wysłana wartość 1. 

 

 

11.4.18 Rozszerzone parametry — zastosowana jasność 

Opcje: wewnętrznie 

 zewnętrznie 
 

– Wewnętrznie: czujnik obecności używa jasności przez siebie zmierzonej oraz progu 
jasności w celu ewentualnej aktywacji lub dezaktywacji czujnika obecności. 

– Zewnętrznie: następuje aktywacja 2-bajtowego obiektu komunikacyjnego „jasności 
zewnętrznej (wejście)“. Czujnik obecności używa tej zmierzonej „jasności zewnętrznej oraz 
parametru progu jasności (lx)“ w celu ewentualnej aktywacji lub dezaktywacji czujnika 
obecności. 

  

 

11.4.19 Rozszerzone parametry — stosowanie obiektu czasu opóźnienia 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: istnieje jedynie możliwość zmiany czasu opóźnienia za pomocą ustawienia parametru 
„czasu opóźnienia“. 

– Tak: istnieje oddzielny 2-bajtowy obiekt „czasu opóźnienia (wejście)“, za pomocą którego 
można zmienić czas opóźnienia czujnika obecności. Czas jest podawany w sekundach. 
Czas opóźnienia 4 minut ma tym samym przykładowo wartość 240 sekund. 

 
 

 

Wskazówka 
Zakres wartości możliwych do wysłania wynosi od 10 do 65535 sekund. Jeśli 
wysyłana wartość jest za mała lub za duża, nastąpi automatyczny proces 
dopasowywania wartości do wartości granicznej: 
– wartość < 10 -> wartość = 10 
– wartość > 65535-> wartość = 65535 

 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
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11.4.20 Rozszerzone parametry — stosowanie obiektu progu jasności 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: nie istnieje żaden oddzielny obiekt „progu jasności“. 

– Tak: następuje aktywacja 2-bajtowego obiektu komunikacyjnego „progu jasności 
(wejście/wyjście)“. Opcja pozwala na zmianę progu przełączania, przy którym nastąpi 
aktywacja czujnika obecności. Do tego obiektu jest przesyłana wartość w luksach. 

 

 

11.4.21 Rozszerzone parametry — stosowanie obiektu zapisywania progu jasności 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: nie istnieje żaden oddzielny obiekt „zapisywania progu jasności“. 

– Tak: następuje aktywacja 1-bitowego obiektu komunikacyjnego „zapisywania progu jasności 
(wejście)“. Opcja umożliwia zapisywanie aktualnie zmierzonej jasności za pomocą 
telegramu 1 jako nowego progu przełączania. 

 

 

11.4.22 Rozszerzone parametry — stosowanie obiektu jasności rzeczywistej 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: nie istnieje żaden oddzielny obiekt „rzeczywistego poziomu jasności“. 

– Tak: następuje aktywacja 2-bajtowego obiektu komunikacyjnego „rzeczywistego poziomu 
jasności (wyjście)“. Obiekt ten generuje skorygowaną zmierzoną jasność (skorygowane 
światło dzienne + skorygowane oświetlenie sztuczne) stosowaną przez przełącznik do 
utrzymania stałego poziomu oświetlenia. 

 

 

11.4.23 Rozszerzone parametry — cykliczne wysyłanie jasności rzeczywistej 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: jasność rzeczywista jest udostępniana tylko do odczytu. Wartość nie jest wysyłana 
automatycznie. 

– Tak: jasność rzeczywista jest za każdym razem wysyłana do parametru „Wysyłanie jasności 
rzeczywistej co (hh:mm:ss)“. Dodatkowo możliwy jest także odczyt wartości.  

 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
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11.4.24 Rozszerzone parametry — wysyłanie jasności rzeczywistej co (hh:mm:ss) 

Opcje: 00:00:10 .. 00:05:00 .. 00:30:00 

– Opcja służy do ustawiania czasu między wysyłaniem dwóch telegramów (brak zmiany 
wartości). 

 

 

11.4.25 Rozszerzone parametry — stosowanie obiektu „Wył. automatycznie/ręcznie“ 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: nie istnieje żaden oddzielny obiekt „Wył. automatyczne/ręczne“. 

– Tak: następuje aktywacja 1-bitowego obiektu komunikacyjnego „Wył. 
automatycznie/ręcznie“ (wejście). Obiekt umożliwia ręczne wyłączanie przełącznika do 
utrzymania stałego poziomu oświetlenia dla czasu „Opuszczanie trybu wyłączania ręcznego 
po (hh:mm)“ przy użyciu telegramu 0. Po tym czasie przełącznik do utrzymania stałego 
poziomu oświetlenia znajdzie się znowu w trybie pracy automatycznej. Telegram 1 
umożliwia ponowne przełączenie przełącznika do utrzymania stałego poziomu oświetlenia 
na tryb automatyczny. Ma to poza tym istotne znaczenie w przypadku regulacji niezależnej 
od ruchu oraz w funkcji automatycznego wyłączania.  

 

 

11.4.26 Rozszerzone parametry — opuszczanie trybu wyłączania ręcznego po (hh:mm) 

Opcje: 00:05 .. 01:00 .. 12:00 

– Tu ustawiany jest czas, po którym nastąpi ponowne przełączenie przełącznika do 
utrzymania stałego poziomu oświetlenia na tryb automatyczny po wyłączeniu ręcznym. 

 

 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
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11.4.27 Rozszerzone parametry — czas martwy (ss.fff) 

Opcje: 00.100 .. 01 250 .. 59 999 

– Ustawiony czas martwy zostanie uruchomiony po wyłączeniu czujnika wskutek upływu 
czasu opóźnienia lub w przypadku odebrania telegramu WYŁ. przez obiekty „Przycisk 
zewnętrzny“ lub „Status aktuatora“. 

Jeśli w ciągu tego czasu nie zostanie wykryty żaden ruch, wówczas nie dojdzie do 
natychmiastowego włączenia czujnika. Czas martwy zostanie najpierw wydłużony o 7 
sekund. Jeśli po tych 7 sekundach będzie nadal istniał ruch, czujnik włączy się ponownie. 

Jeśli podczas czasu martwego nie zostanie wykryty żaden ruch, po jego upływie czujnik 
będzie znowu gotowy do włączenia.  

Tego rodzaju zachowanie może być ważne przykładowo w sytuacji, gdy źródło światła 
ulegnie znacznemu ochłodzeniu i znajduje się w obszarze detekcji czujnika. Przy braku 
blokady mogłoby dojść do przypadkowego włączenia.  Celem czasu martwego jest 
zapobieganie natychmiastowemu ponownemu włączeniu. Przykład: osoba wyłącza światło 
ręcznie, ponieważ opuszcza pomieszczenie. Przy braku czasu martwego rozpoznany przy 
opuszczaniu ruch spowodowałby ponowne włączenie.  

 
 

 

Wskazówka 
Aktywacja obiektu „Przycisk zewnętrzny“ odbywa się w parametrze „Przycisk 
zewnętrzny“. 
Aktywacja obiektu „Status aktuatora“ odbywa się w parametrze „Wskazanie 
stanu“. 

 

 

11.4.28 Rozszerzone parametry — stosowanie obiektu statusu regulacji 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: nie ma oddzielnego obiektu „statusu regulacji“. 

– Tak: następuje aktywacja 1-bitowego obiektu komunikacyjnego „statusu regulacji (wyjście)“. 
Obiekt ten wysyła telegram 1, jeśli przełącznik do utrzymania stałego poziomu oświetlenia 
znajdzie się w trybie pracy automatycznej. Obiekt wyśle telegram 0 po ingerencji ręcznej, 
np. po wyłączeniu ręcznym. 

  

 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
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11.4.29 Rozszerzone parametry — nadpisywanie ustawień podczas pobierania 

Opcje: tak 

 nie 
 

– Tak: jeśli ponownie załaduje się aplikację do czujnika, wartości zmienione za 
pośrednictwem magistrali zostaną zastąpione przez sparametryzowane wartości w aplikacji 
ETS. 

– Nie: jeśli ponownie załaduje się aplikację do czujnika, wartości zmienione za pośrednictwem 
magistrali nie zostaną zastąpione przez sparametryzowane wartości w aplikacji ETS. 

  

Wartości: 

– wartość zadana 

– czas opóźnienia 

– ustalona jasność ciągów świetlnych/lamp 

– współczynniki korekty jasności 

 

 

11.4.30 Wybór czujnika — stosowanie czujnika 1..4 

Opcje: tak 

 nie 
 

– Tak: czujnik ten jest aktywny i wykrywa ruch. 

– Nie: czujnik ten jest wyłączony i detekcja ruchu w tym obszarze już nie ma miejsca. 
 

 

Wskazówka 
Nie dotyczy urządzeń 6131/50-xxx-500 i 6131/51-xxx-500. Opcja umożliwia 
aktywację grup czujników 1/2 lub 3/4. 
Ustawianie odbywa się za pomocą parametru „Czułość czujnika 1/2 lub 3/4“. 

 

 

11.4.31 Czułość czujnika 1/2 lub 3/4 

Opcje: maksymalna 

 wysoka 

 średnia 

 niska 

 wył. 
 

– Maksymalna: zastosować w przypadku braku jakichkolwiek zakłóceń spowodowanych przez 
źródła ciepła w obszarze detekcji. 

– Wysoka: standard - przewidziana do stosowania w obszarach wewnętrznych. 

– Średnia: zastosować w przypadku mniejszych zakłóceń spowodowanych przez źródła 
ciepła w obszarze detekcji. 

– Niska: zastosować w przypadku większych zakłóceń spowodowanych przez źródła ciepła w 
obszarze detekcji. 

– Wył.: grupa czujników ulega dezaktywacji.  

 



 

Opis aplikacji/parametrów
Aplikacja „przełącznik do utrzymania stałego poziomu oświetlenia“

 

 

 

 

Podręcznik techniczny KNX  2CKA002473B8668 │  23.02.2017 │95
 

 

11.4.32 Aktywacja — stosowanie obiektu aktywacji czujnika obecności 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: nie istnieje obiekt umożliwiający blokadę lub aktywację przełącznika do utrzymania 
stałego poziomu oświetlenia. 

– Tak: następuje aktywacja 1-bitowego obiektu komunikacyjnego do „aktywacji czujnika 
obecności (wejście)“. Obiekt ten umożliwia aktywację i blokadę przełącznika do utrzymania 
stałego poziomu oświetlenia. Podczas blokady czujnik nie wysyła żadnych telegramów.  

 

 

11.4.33 Aktywacja — aktywacja za pomocą 

Opcje: telegramu WŁ. 

 telegramu WYŁ. 
 

– Telegram WŁ.: po odebraniu wartości 1 przez obiekt „aktywacji ruchu (wejście)“ następuje 
aktywacja czujnika, a w przypadku wartości 0 ma miejsce jego blokada. 

– Telegram WYŁ.: po odebraniu wartości 0 przez obiekt „aktywacji ruchu (wejście)“ następuje 
aktywacja czujnika, a w przypadku wartości 1 ma miejsce jego blokada. 

 

 

11.4.34 Aktywacja — urządzenie po przywróceniu napięcia magistrali 

Opcje: aktywowane 

 zablokowane 
 

– Aktywowane: urządzenie jest aktywne i działa normalnie po przerwaniu napięcia magistrali, 
nowym zaprogramowaniu urządzenia lub po resecie.  

– Zablokowane: urządzenie jest zablokowane i wymaga aktywacji dla zapewnienia 
normalnego działania po przerwaniu napięcia magistrali, nowym zaprogramowaniu 
urządzenia lub po resecie. 

 

 

11.4.35 Aktywacja — zachowanie wyjścia po aktywacji 

Opcje: regulacja rozpoczyna się od aktualnej wartości wyjściowej 

 regulacja rozpoczyna się od wartości przy wyłączeniu 
 

– Regulacja rozpoczyna się od aktualnej wartości wyjściowej: podczas aktywacji ma miejsce 
kontrola pod kątem występowania ruchu. Jeśli występuje, włącza się oświetlenie. Jeśli nie 
występuje, oświetlenie się wyłącza. 

– Regulacja rozpoczyna się od wartości przy wyłączeniu: w przypadku aktywacji jednorazowo 
wysyłana jest wartość ustalona w parametrze „Wartość dla wyłączania“. 

 

 



 

Opis aplikacji/parametrów
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11.4.36 Aktywacja — po blokadzie wyjście 

Opcje: nie wysyła żadnego telegramu 

 wył. po upływie czasu opóźnienia 

 jednorazowo wysyła wartość dla wyłączania 

 jednorazowo wysyła wartość dla włączania 
 

– Nie wysyła żadnego telegramu: w przypadku blokady nie jest wysyłany żaden telegram. 

– Wył. po upływie czasu opóźnienia: w przypadku blokady ma miejsce restart czasu 
opóźnienia i dopiero po upływie tego czasu czujnik wysyła wartość ustawioną w parametrze 
„Wartość dla wyłączania“. 

– Jednorazowo wysyła wartość dla wyłączania: w przypadku blokady jednorazowo wysyłana 
jest wartość ustawiona w parametrze „Wartość dla wyłączania“. 

– Jednorazowo wysyła wartość dla włączania: w przypadku blokady jednorazowo wysyłana 
jest wartość ustawiona w parametrze „Wartość dla włączania“. 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
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11.5 Aplikacja „Regulator do utrzymania stałego poziomu oświetlenia“ 

11.5.1 Ogólne parametry — wyjście jest typu 

Opcje: 1 bajt 0..100 % 

 1 bajt 0..255 
 

– 1 bajt 0..100%: do aktywacji ściemniaczy. 

–  1 bajt 0..255: do aktuatorów aktywowanych wartością między 0 a 255. 
 
 

 

Wskazówka 
Jeśli typ wyjścia zostanie zmieniony, zmienią się również możliwości ustawień 
parametrów: 
– dolna granica wyjście 1 
– górna granica wyjście 1 
– rozpoczęcie regulacji od 
– wartość dla wyłączania 
Niniejszy podręcznik opisuje tylko wartości dla ustawienia 1-bajtowego 0..100 %. 

 

 

11.5.2 Ogólne parametry — dolna granica dla wyjścia 1 (%) 

Opcje: 0 .. 100 
 

– Opcja służy do ustalania najniższej granicy regulacji lub wartości minimalnej, do której jest 
sterowany ściemniacz. 

 

 

11.5.3 Ogólne parametry — górna granica dla wyjścia 1 (%) 

Opcje: 0 .. 100 
 

– Opcja służy do ustalania najwyższej granicy regulacji lub wartości maksymalnej, do której 
jest sterowany ściemniacz. 

 

 

11.5.4 Ogólne parametry — rozpoczęcie regulacji od (%) 

Opcje: 1 .. 50 .. 100 
 

– Opcja służy do określania wartości, od której rozpoczyna się regulacja lub włącza się 
oświetlenie. 

 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
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11.5.5 Ogólne parametry — prędkość regulacji (mm:ss) 

Opcje: 02:30 .. 10:00 .. 20:00 
 

– Opcja służy do definiowania czasu, jakiego potrzebuje regulacja do dojścia od 0 do wartości 
„Górna granica dla wyjścia“. Przykład: jeśli prędkość regulacji znajduje się na 10:00, 
oświetlenie włącza się na 50 % i granica górna wynosi 100 %, to regulacja potrzebuje 5 
minut na przejście od 50 % na 100 %. I odwrotnie, regulacja będzie znowu potrzebować 10 
minut na przejście ze 100 % na 0 %. 

 

 

11.5.6 Ogólne parametry — zadana wartość jasności (luksy) 

Opcje: 1 .. 400 .. 1000 
 

– Opcja służy do ustawiania poziomu jasności w pomieszczeniu. Poniżej tej histerezy 
progowej czujnik obecności włącza regulację po rozpoznaniu ruchu i rozpoczyna 
dostosowywanie oświetlenia aż do ponownego osiągnięcia ustawionej wartości zadanej. 
Czujnik obecności nie dokona ponownego wyłączenia, lecz będzie regulował do dolnej 
granicy regulacji. Wyłączenie nastąpi tylko w przypadku, gdy granica = 0 lub gdy upłynie 
czas opóźnienia.  

 

 

Wskazówka 
Niezbędnym warunkiem prawidłowego działania regulatora do utrzymania 
stałego poziomu oświetlenia jest kalibracja czujnika jasności. Kalibracja odbywa 
się przy użyciu parametru „Rozpoznanie jasności“ Należy tutaj pamiętać o tym, 
że czujnik obecności nie mierzy jasności luksometru na obszarze pracy (stół), 
lecz wykonuje pomiar jasności odbitej, która zależnie od powierzchni odbicia 
może być mniejsza. 
Postępowanie: 
– Wyłączyć sztuczne oświetlenie/„wygasić“ światło dzienne. 
– Wartość zmierzoną luksometrem wysłać za pomocą obiektu. 
– Postąpić identycznie w przypadku światła dziennego. 

 

Przykład: 

Jasność na powierzchni biurka powinna wynosić 500 luksów. Jednak czujnik obecności ustali 
wymaganą jasność w pozycji, w której został umieszczony (np. na suficie zmierzył tylko 20 
luksów). Oznacza to, że poziom jasności oświetlonego stołu i sufitu jest różny. Jeśli teraz 
zostanie zastosowany obiekt dostosowywania jasności, w tym miejscu (po kalibracji czujnika 
jasności) można podać 500 lx. 

 

 

11.5.7 Ogólne parametry — histereza (%) 

Opcje: 10 .. 12 .. 100 
 

– próg przełączania = wartość zadana ± histereza. 
 

Histereza zapobiega częstemu przełączaniu w przypadku, gdy aktualny poziom jasności 
otoczenia leży blisko progu jasności. 

 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
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11.5.8 Ogólne parametry — czas opóźnienia (hh:mm:ss) 

Opcje: 00:00:10 .. 00:05:00 .. 18:12:15 
 

– Czas opóźnienia to przedział czasu pomiędzy ostatnim wykrytym ruchem a wysłaniem 
telegramu „Wartość dla wyłączania“. Jeśli w ciągu tego przedziału czasu znów zostanie 
wykryty ruch, nastąpi reset czasu opóźnienia do ustawionej wartości. 

 

 

11.5.9 Ogólne parametry — wartość dla wyłączania (%) 

Opcje: 0 .. 100 
 

– Jeśli teraz nie zarejestruje się żadnego ruchu i czas opóźnienia upłynie, za pośrednictwem 
magistrali zostanie wysłana ta wartość.  

 

 

11.5.10 Ogólne parametry — czułość czujnika 

Opcje: wysoka 

 średnia 

 niska 

 maksymalna 
 

– Wysoka: standard - przewidziana do stosowania w obszarach wewnętrznych. 

– Średnia: zastosować w przypadku mniejszych zakłóceń spowodowanych przez źródła 
ciepła w obszarze detekcji. 

– Niska: zastosować w przypadku większych zakłóceń spowodowanych przez źródła ciepła w 
obszarze detekcji. 

– Maksymalna: zastosować w przypadku braku jakichkolwiek zakłóceń spowodowanych przez 
źródła ciepła w obszarze detekcji. 

 
 

 

Wskazówka 
Zmiana zasięgu za pomocą czułości jest NIEMOŻLIWA. 
Czułość odnosi się do czujników 1, 2, 3 i 4. 
W przypadku urządzeń 6131/50-xxx-500 lub 6131/51-xxx-500 parametr ten nie 
występuje. Do tego celu służy parametr „Czułość czujnika 1/2 lub 3/4“ w opcji 
wyboru czujnika. 
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11.5.11 Ogólne parametry — wyświetlanie rozszerzonych parametrów 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: wyświetlane są tylko najważniejsze parametry służące do ustawiania czujnika 
obecności. 

– Tak: wyświetlane są wszystkie parametry, również te, które w większości wypadków są 
niepotrzebne. 

 

Przykłady: 

– Rozszerzone parametry 

– Wybór czujnika 

– Aktywacja 

 

 

11.5.12 Rozszerzone parametry — tryb pracy 

Opcje: automatyka 

 automatyczne wyłączanie 

 regulator oświetlenia (niezależny od ruchu) 
 

– Automatyka = automatyczne włączanie i wyłączanie. 

W trybie pracy „Automatyka“ czujnik obecności włącza się automatycznie po rozpoznaniu 
ruchu. Wyłączenie następuje po upływie ustawionego czasu opóźnienia od ostatniego 
wykrycia. 

– Automatyczne wyłączanie = ręczne włączanie i automatyczne wyłączanie. 

W trybie pracy „Automatyczne wyłączanie“ czujnik obecności musi zostać włączony ręcznie 
za pomocą obiektu “Wył. automatycznie/ręcznie”. Wyłączenie następuje automatycznie po 
uwzględnieniu czasu opóźnienia. 

– Regulator oświetlenia (niezależny od ruchu) = regulacja zależna od jasności. 

W trybie pracy „Regulator oświetlenia“ włączanie/wyłączanie czujnika obecności opiera się 
tylko na elemencie „jasność ± histereza“. Aktywacja/dezaktywacja za pomocą obiektu „Wył. 
automatycznie/ręcznie“. 
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11.5.13 Rozszerzone parametry — stosowanie wyłączania dwustopniowego 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: czujnik ma czas opóźnienia i wysyła po czasie opóźnienia to, co jest ustawione w 
parametrze „Wartość wyłączania“. 

– Tak: czujnik przełącza się po czasie opóźnienia najpierw na ustawiony zredukowany poziom 
jasności i następnie dopiero po czasie opóźnienia zredukowanej jasności wysyła wartość, 
która jest ustawiona w parametrze „Wartość dla wyłączania“. 

 

Przykład: czas opóźnienia = 5 minut 

– wartość dla wyłączania = 0% 

– wartość dla zredukowanej jasności = 20 % 

– czas opóźnienia przy zredukowanej jasności = 3 minuty 
 

Jeśli teraz nie wykryje się już żadnego ruchu, po 5 minutach światło zostanie przyciemnione na 
20 % i następnie ponownie po 3 minutach na 0 % (wyłączone). 

 

 

11.5.14 Rozszerzone parametry — wartość dla zredukowanej jasności (%) 

Opcje: 0 .. 20 .. 100 

 tak 
 

Opcja służy do ustawiania wartości zredukowanej jasności. Po upływie czasu opóźnienia 
czujnik powinien przyciemnić światło na tę wartość. 

Wartość dla wyłączania ≤ dolna granica regulacji ≤ zredukowana jasność < górnej granicy 
regulacji wzgl. ściemniania. 

 

 

11.5.15 Rozszerzone parametry — czas opóźnienia dla zredukowanej jasności (hh:mm:ss) 

Opcje: 00:00:10 .. 00:05:00 .. 18:12:15 
 

– Opcja służy do ustawiania czasu opóźnienia dla zredukowanej jasności. Całkowity czas 
opóźnienia składa się wówczas z czasu opóźnienia + czasu opóźnienia dla zredukowanej 
jasności. 

 

Zastosowana detekcja ruchu 

Opcje: tylko wewnętrznie 

 tylko zewnętrznie 

 wewnętrznie i zewnętrznie 
 

– Tylko wewnętrznie: czujnik obecności reaguje tylko na ruch zmierzony wewnątrz. 

– Tylko zewnętrznie: czujnik obecności reaguje tylko na telegramy odbierane przez obiekt 
„slave (wejście)“. 

– Wewnętrznie i zewnętrznie: czujnik obecności reaguje na ruch zmierzony wewnątrz oraz na 
telegramy zewnętrzne odbierane przez obiekt „slave (wejście)“. 
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11.5.16 Rozszerzone parametry — slave wysyła 

Opcje: cyklicznie telegram WŁ. 

 telegram WŁ./WYŁ. 
 

– Cyklicznie telegram WŁ.: czujnik obecności, który jako slave posiada połączenie z master, 
cyklicznie wysyła telegramy WŁ. 

– Telegram WŁ./WYŁ.: czujnik obecności, który jako slave posiada połączenie z master, 
wysyła telegramy WŁ./WYŁ. 

 

 

11.5.17 Rozszerzone parametry — zastosowana jasność 

Opcje: wewnętrznie 

 zewnętrznie 
 

– Wewnętrznie: czujnik obecności używa jasności przez siebie zmierzonej oraz progu 
jasności w celu ewentualnej aktywacji lub dezaktywacji czujnika obecności. 

– Zewnętrznie: następuje aktywacja 2-bajtowego obiektu komunikacyjnego „jasności 
zewnętrznej (wejście)“. Czujnik obecności używa tej zmierzonej „jasności zewnętrznej oraz 
parametru progu jasności (lx)“ w celu ewentualnej aktywacji lub dezaktywacji czujnika 
obecności. 

  

 

11.5.18 Rozszerzone parametry — wielkość kroku rozjaśniania (1..15) 

Opcje: 1 .. 2 .. 15 
 

– Opcja służy do określania wielkości kroków, w jakich następuje rozjaśnianie. Wielkość kroku 
jest związana z zakresem wartości 1 -255. 

 

 

11.5.19 Rozszerzone parametry — rozmiar kroku ściemniania (1..15) 

Opcje: 1 .. 2 .. 15 
 

– Opcja służy do określania wielkości kroków, w jakich następuje ściemnianie.  
 

 

Wskazówka 
W przypadku ustawienia zbyt dużej wielkości kroków ściemniania/rozjaśniania 
będą one wyraźnie widoczne w oświetleniu. 
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11.5.20 Rozszerzone parametry — stosowanie wyjścia 2 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: istnieje tylko wyjście 1 i wysyła ono swoje telegramy do aktuatora.  

– Tak: następuje aktywacja obiektu komunikacyjnego “wyjścia 2 (wyjście)”. Regulator do 
utrzymania stałego poziomu oświetlenia reguluje jasność za pomocą dwóch wyjść (przy 
czym sterowanie drugim wyjściem odbywa się proporcjonalnie do pierwszego wyjścia) w 
zależności od poziomu jasności Jeśli zmierzona jasność jest mniejsza od wartości zadanej, 
wówczas wartość pierwszego wyjścia zwiększy się aż do „górnej granicy wyjścia 1”. 
Podczas tej fazy regulacji drugie wyjście jest sterowane proporcjonalnie. Jeśli wartość 
zadana nadal nie będzie osiągnięta, wówczas wartość drugiego wyjścia zwiększy się aż do 
„górnej granicy wyjścia 2”.  

Jeśli zmierzona jasność będzie większa od wartości zadanej, wówczas wartość drugiego 
wyjścia zmniejszy się początkowo do „górnej granicy wyjścia 1 x współczynnik 
proporcjonalności”. Jeśli wartość zadana nadal nie będzie osiągnięta, wówczas “wyjście 1” 
zostanie obniżone aż do osiągnięcia „dolnej granicy wyjścia 1”. Podczas tej fazy regulacji 
drugie wyjście jest sterowane proporcjonalnie. Dolna wartość drugiego wyjścia jest 
ograniczona parametrem „Dolna granica dla wyjścia 2“. Przy odpowiedniej parametryzacji 
regulator do utrzymania stałego poziomu oświetlenia może również wyłączyć powiązany 
aktuator ściemniający.  

 

 

11.5.21 Rozszerzone parametry — dolna granica dla wyjścia 2 (%) 

Opcje: 0 .. 100 
 

– Opcja służy do ustalania najniższej granicy regulacji lub wartości minimalnej, do której jest 
sterowany ściemniacz. 

 

 

11.5.22 Rozszerzone parametry — górna granica dla wyjścia 2 (%) 

Opcje: 0 .. 100 
 

– Opcja służy do ustalania najwyższej granicy regulacji lub wartości maksymalnej, do której 
jest sterowany ściemniacz. 

 

11.5.23 Rozszerzone parametry — współczynnik proporcjonalności wyjścia 2 do wyjścia 1 (%)  

Opcje: 0 .. 100 
 

– Opcja służy do ustalania proporcjonalnego zachowania wyjścia 2 w porównaniu z wyjściem 
1, a zatem określa procentowy udział wyjścia 2 w stosunku do wyjścia 1. 

 

Przykład: 

Jeśli jest ustawiony współczynnik 80 %, wyjście 2 będzie zawsze 20 % za wyjściem 1 lub gdy 
wyjście 1 jest przyciemnione na 30 %, wyjście 2 będzie przyciemnione na 24 %.  Tylko w 
przypadku gdy wyjście 1 znajduje się na wartości maksymalnej i wartość zadana nie jest 
jeszcze osiągnięta, wyjście 2 pominie ten współczynnik i będzie rozjaśniane do momentu, aż 
wyjście 2 również osiągnie wartość maksymalną. 
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11.5.24 Rozszerzone parametry — stosowanie obiektu czasu opóźnienia 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: istnieje jedynie możliwość zmiany czasu opóźnienia za pomocą ustawienia parametru 
„czasu opóźnienia”. 

– Tak: istnieje oddzielny 2-bajtowy obiekt „czasu opóźnienia (wejście)”, za pomocą którego 
można zmienić czas opóźnienia czujnika obecności. Czas jest podawany w sekundach. 
Czas opóźnienia 4 minut ma tym samym przykładowo wartość 240 sekund. Dotyczy to 
czasu opóźnienia oraz zredukowanego czasu opóźnienia. 

 

 

Wskazówka 
Zakres wartości możliwych do wysłania wynosi od 10 do 65535 sekund. Jeśli 
wysyłana wartość jest za mała lub za duża, nastąpi automatyczny proces 
dopasowywania wartości do wartości granicznej: 
– wartość < 10 -> wartość = 10 
– wartość > 65535-> wartość = 65535 

 

 

11.5.25 Rozszerzone parametry — stosowanie obiektu zadanej jasności  

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: nie istnieje żaden oddzielny obiekt „poziomu jasności”. 

– Tak: następuje aktywacja 2-bajtowego obiektu komunikacyjnego „wartość zadana jasności 
(wejście/wyjście)”. Opcja pozwala na zmianę progu przełączania, przy którym nastąpi 
aktywacja czujnika obecności. Do tego obiektu jest przesyłana wartość w luksach. 

 

 

Wskazówka 
Zakres wartości możliwych do wysłania wynosi od 1 do 1000 luksów. Jeśli 
wysyłana wartość jest za mała lub za duża, nastąpi automatyczny proces 
dopasowywania tej wartości do wartości granicznej:  
– wartość < 1 -> wartość = 1 
– wartość > 1000 -> wartość = 1000 

 

 

11.5.26 Rozszerzone parametry — stosowanie obiektu zapisywania zadanej wartości jasności  

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: nie istnieje żaden oddzielny obiekt „zapisywania zadanej wartości jasności”. 

– Tak: następuje aktywacja 1-bitowego obiektu komunikacyjnego „zapisywania wartości 
zadanej jasności (wejście)”. Opcja umożliwia zapisywanie aktualnie zmierzonej jasności za 
pomocą telegramu 1 jako nowego progu regulacji. 
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11.5.27 Rozszerzone parametry — stosowanie obiektu jasności rzeczywistej 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: nie istnieje żaden oddzielny obiekt „jasności rzeczywistej”. 

– Tak: następuje aktywacja 2-bajtowego obiektu komunikacyjnego „rzeczywistego poziomu 
jasności (wyjście)”. Obiekt ten generuje skorygowany pomiar jasności stosowany przez 
regulator do utrzymania stałego poziomu oświetlenia. 

 

 

11.5.28 Rozszerzone parametry — cykliczne wysyłanie jasności rzeczywistej 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: jasność rzeczywista jest udostępniana tylko do odczytu. Wartość nie jest wysyłana 
automatycznie. 

– Tak: jasność rzeczywista jest za każdym razem wysyłana do parametru „Wysyłanie jasności 
rzeczywistej co (hh:mm:ss)“. Dodatkowo możliwy jest także odczyt wartości.  

 

 

11.5.29 Rozszerzone parametry — wysyłanie jasności rzeczywistej co (hh:mm:ss) 

Opcje: 00:00:05 .. 00:05:00 .. 00:30:00 
 

– Opcja służy do ustawiania czasu między wysyłaniem dwóch telegramów (brak zmiany 
wartości). 

 

11.5.30 Rozszerzone parametry — stosowanie obiektu kalibracji jasności 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: nie istnieje żaden oddzielny obiekt „kalibracji jasności”. 

– Tak: następuje aktywacja 1-bitowego obiektu komunikacyjnego „kalibracji jasności 
(wejście/wyjście)”. Jeśli na ten obiekt zostanie wysłany telegram 1, włączy się kalibracja 
oświetlenia sztucznego. Oznacza to, że regulator do utrzymania stałego poziomu 
oświetlenia wyśle wartość maksymalną do wyjść 1 i 2, a za każdym razem nastąpi pomiar 
światła, aby następnie zapisać wartości w tabeli referencyjnej.  
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11.5.31 Rozszerzone parametry — dostosowanie prędkości regulacji za pomocą wejść 
żaluzjowych 

Opcje: nie 

 tak 
 

–  Nie: jeśli dostępny jest sterownik żaluzjowy, żadne oddzielne ustawienia do 
dostosowywania prędkości regulacji nie występują. 

– Tak: dostępne są oddzielne ustawienia: parametry regulacji do przesuwu żaluzji. Jeśli teraz 
żaluzja będzie przesuwana w dół lub w górę, w czasie trwania przesuwu regulator do 
utrzymania stałego poziomu oświetlenia dostosuje prędkość regulacji. 

 

 

11.5.32 Rozszerzone parametry — całkowity czas przesuwu żaluzji/rolet (hh:mm:ss) 

Opcje: 00:00:01 .. 00:03:00 .. 01:40:00 
 

– Opcja służy do definiowania czasu potrzebnego do całkowitego zaciemnienia (żaluzje/rolety 
opuszczone).   

 

 

11.5.33 Rozszerzone parametry — wielkość kroku rozjaśniania (1..15) 

Opcje: 1 .. 15 
 

– Opcja służy do określania wielkości kroku, z którą będzie następowało rozjaśnianie podczas 
przesuwu żaluzji  

 

 

Wskazówka 
W przypadku ustawienia zbyt dużej wielkości kroków ściemniania/rozjaśniania 
będą one wyraźnie widoczne w oświetleniu. 

 

 

11.5.34 Rozszerzone parametry — rozmiar kroku ściemniania (1..15) 

Opcje: 1 .. 4 .. 15 
 

– Opcja służy do określania wielkości kroku, z którą będzie następowało ściemnianie podczas 
przesuwu żaluzji. 

 

 

Wskazówka 
W przypadku ustawienia zbyt dużej wielkości kroków ściemniania/rozjaśniania 
będą one wyraźnie widoczne w oświetleniu. 
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11.5.35 Rozszerzone parametry — szybkość regulacji (mm:ss) 

Opcje: 00:45 .. 02:30 .. 20:00 
 

– Opcja służy do definiowania czasu, jakiego potrzebuje regulacja do dojścia od 0 do wartości 
„Górna granica dla wyjścia“. Przykład: jeśli prędkość regulacji znajduje się na 10:00, 
oświetlenie włącza się na 50 % i granica górna wynosi 100 %, to regulacja potrzebuje 5 
minut na przejście od 50 % na 100 %. I odwrotnie, regulacja będzie znowu potrzebować 10 
minut na przejście ze 100 % na 0 %. 

 

 

11.5.36 Rozszerzone parametry — filtr jasności rzeczywistej  

Opcje: szybki, ok. 15s 

 normalny, ok. 40s 

 wolny, ok. 75s 
 

– Aplikacja reaguje na wahania poziomu jasności (np. chmury). Im wolniejszy jest filtr, tym 
oświetlenie wolniej reaguje na tego rodzaju wahania.  

 

 

11.5.37 Rozszerzone parametry — opuszczanie trybu ściemniania ręcznego po (hh:mm) 

Opcje: 00:05 .. 01:00 .. 12:00 
 

– Jeśli czujnik obecności odbierze wartość za pośrednictwem obiektu „Ściemnianie względne 
(ściemniacz)“ lub wartość > 0 za pośrednictwem obiektu „Wartość (ściemniacz)”, to czujnik 
obecności nie będzie już działał w trybie automatycznym. Czujnik obecności znajdzie się 
znowu w trybie automatycznym dopiero po ostatnim zarejestrowanym ruchu i upływie tego 
ustawionego czasu. 

 

 

11.5.38 Rozszerzone parametry — opuszczanie trybu wyłączania ręcznego po (hh:mm) 

Opcje: 00:05 .. 01:00 .. 12:00 
 

– Jeśli czujnik obecności odbierze wartość dla wyłączania za pośrednictwem obiektu „Wył. 
automatycznie/ręcznie“ lub wartość = 0 za pośrednictwem obiektu „Wartość (ściemniacz)“, 
to czujnik zostanie wyłączony i już się automatycznie nie włączy. Czujnik obecności 
znajdzie się znowu w trybie pracy automatycznej dopiero po odebraniu wartości 1 przez 
obiekt „Wył. automatycznie/ręcznie“ lub po ostatnim zarejestrowanym ruchu i upływie tego 
ustawionego czasu. 

 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
Aplikacja „Regulator do utrzymania stałego poziomu oświetlenia“

 

 

 

 

Podręcznik techniczny KNX  2CKA002473B8668 │  23.02.2017 │108
 

11.5.39 Rozszerzone parametry — czas martwy (ss.fff) 

Opcje: 00.100 .. 01 250 .. 59 999 
 

– Ustawiony czas martwy zostanie uruchomiony po wyłączeniu czujnika wskutek upływu 
czasu opóźnienia lub w przypadku odebrania telegramu WYŁ. przez obiekty „Przycisk 
zewnętrzny“ lub „Status aktuatora“.  

Jeśli w ciągu tego czasu nie zostanie wykryty żaden ruch, wówczas nie dojdzie do 
natychmiastowego włączenia czujnika. Czas martwy zostanie najpierw wydłużony o 7 
sekund. Jeśli po tych 7 sekundach będzie nadal istniał ruch, czujnik włączy się ponownie. 

Jeśli podczas czasu martwego nie zostanie wykryty żaden ruch, po jego upływie czujnik 
będzie znowu gotowy do włączenia.  

Tego rodzaju zachowanie może być ważne przykładowo w sytuacji, gdy źródło światła 
ulegnie znacznemu ochłodzeniu i znajduje się w obszarze detekcji czujnika. Przy braku 
blokady mogłoby dojść do przypadkowego włączenia.  Celem czasu martwego jest 
zapobieganie natychmiastowemu ponownemu włączeniu. Przykład: osoba wyłącza światło 
ręcznie, ponieważ opuszcza pomieszczenie. Przy braku czasu martwego rozpoznany przy 
opuszczaniu ruch spowodowałby ponowne włączenie.  

 

 

Wskazówka 
Aktywacja obiektu „Przycisk zewnętrzny“ odbywa się w parametrze „Przycisk 
zewnętrzny“. 
Aktywacja obiektu „Status aktuatora“ odbywa się w parametrze „Wskazanie 
stanu“. 

 

 

11.5.40 Rozszerzone parametry — stosowanie obiektu statusu regulacji 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: nie ma oddzielnego obiektu „statusu regulacji”. 

– Tak: następuje aktywacja 1-bitowego obiektu komunikacyjnego „statusu regulacji (wyjście)”. 
Obiekt ten wysyła telegram 1, jeśli regulator do utrzymania stałego poziomu oświetlenia 
znajdzie się w trybie pracy automatycznej. Obiekt wyśle telegram 0 po ingerencji ręcznej, 
np. po wyłączeniu ręcznym. 

 

 

11.5.41 Rozszerzone parametry — nadpisywanie ustawień podczas pobierania 

Opcje: tak 

 nie 
 

– Tak: jeśli ponownie załaduje się aplikację do czujnika, wartości zmienione za 
pośrednictwem magistrali zostaną zastąpione przez sparametryzowane wartości aplikacji 
ETS. 

– Nie: jeśli ponownie załaduje się aplikację do czujnika, wartości zmienione za pośrednictwem 
magistrali nie zostaną zastąpione przez sparametryzowane wartości aplikacji ETS. 

Wartości: 

– wartość zadana 

– czasy opóźnienia 

– wartości korekty jasności 
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11.5.42 Wybór czujnika — stosowanie czujnika 1..4 

Opcje: tak 

 nie 
 

– Tak: czujnik ten jest aktywny i wykrywa ruch. 

– Nie: czujnik ten jest wyłączony i detekcja ruchu w tym obszarze już nie ma miejsca. 

 

 

11.5.43 Aktywacja — obiekt aktywacji czujnik obecności  

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: nie istnieje obiekt umożliwiający blokadę lub aktywację regulatora do utrzymania 
stałego poziomu oświetlenia. 

– Tak: następuje aktywacja 1-bitowego obiektu komunikacyjnego do „aktywacji czujnika 
obecności (wejście)”. Obiekt ten umożliwia aktywację i blokadę regulatora do utrzymania 
stałego poziomu oświetlenia. Podczas blokady czujnik nie wysyła żadnych telegramów. 

 

 

11.5.44 Aktywacja — aktywacja za pomocą 

Opcje: telegramu WŁ. 

 telegramu WYŁ. 
 

– Telegram WŁ.: po odebraniu wartości 1 przez obiekt „aktywacji ruchu (wejście)” następuje 
aktywacja czujnika, a w przypadku wartości 0 ma miejsce jego blokada. 

– Telegram WYŁ.: po odebraniu wartości 0 przez obiekt „aktywacji ruchu (wejście)” następuje 
aktywacja czujnika, a w przypadku wartości 1 ma miejsce jego blokada. 

 

11.5.45 Aktywacja — czujnik obecności po przywróceniu napięcia magistrali 

Opcje: aktywowany 

 zablokowany 
 

– Aktywowany: urządzenie jest aktywne i działa normalnie po przerwaniu zasilania magistrali, 
nowym zaprogramowaniu urządzenia lub po resecie.  

– Zablokowany: urządzenie jest zablokowane i wymaga aktywacji dla zapewnienia 
normalnego działania po przerwaniu zasilania magistrali, nowym zaprogramowaniu 
urządzenia lub po resecie. 
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11.5.46 Aktywacja — po aktywacji wyjście wysyła 

Opcje: aktualną wartość wyjściową 

 wartość początkową 
 

– Aktualna wartość wyjściowa: podczas aktywacji ma miejsce kontrola pod kątem 
występowania ruchu. Jeśli występuje, włącza się oświetlenie. Jeśli nie występuje, 
oświetlenie się wyłącza. 

– Wartość początkowa: podczas aktywacji ma miejsce kontrola pod kątem występowania 
ruchu. Jeśli tak, następuje włączenie z wartością początkową. Jeśli nie, następuje wysłanie 
0 %, a nie ustawionej w parametrach wartości początkowej. 

 

 

11.5.47 Aktywacja — po blokadzie wyjście 

Opcje: nie wysyła żadnego telegramu 

 wył. po upływie czasu opóźnienia 

 jednorazowo wysyła wartość dla wyłączania 
 

– Nie wysyła żadnego telegramu: w przypadku blokady nie jest wysyłany żaden telegram. 

– Wył. po upływie czasu opóźnienia: w przypadku blokady ma miejsce restart czasu 
opóźnienia i dopiero po upływie tego czasu czujnik wysyła wartość ustawioną w parametrze 
„Wartość dla wyłączania“. 

– Jednorazowo wysyła wartość dla wyłączania: w przypadku blokady jednorazowo wysyłana 
jest wartość ustalona w parametrze „Wartość dla wyłączania“. 
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11.6 Aplikacja „HVAC“ 

11.6.1 Ogólne parametry — wyjście jest typu 

Opcje: 1 bit 

 1 bajt 0..100 % 

 1 bajt 0..255 

 Numer sceny oświetleniowej (1-64) 

 Przełączanie trybu regulatora temperatury pomieszczenia (1 bajt) 

 Float 2 bajty 
 

– 1 bit: przewidziany dla aktuatorów przełączających. 

– 1 bajt 0..100%: do aktywacji ściemniaczy. 

– 1 bajt 0..255: do aktuatorów aktywowanych wartością między 0 a 255. 

– numer sceny oświetleniowej (1..64): do aktywacji scen oświetleniowych. 

– przełączanie trybu pracy regulatora temperatury pomieszczenia (1 bajt ): w celu 
bezpośredniego przełączenia regulatora temperatury pomieszczenia na określony tryb 
pracy: 

■ auto 

■ komfort 

■ standby 

■ EKO 

ochrona przed mrozem/wysoką temperaturą 

– float 2 bajty: np. do wysyłania określonej temperatury 
 

 

Wskazówka 
Jeśli typ wyjścia zostanie zmieniony, zmienią się również możliwości ustawień 
parametrów: 
– wartość dla włączania 
– wartość dla wyłączania 
– wartość przy położeniu wymuszonym 
Niniejszy podręcznik opisuje tylko wartości dla ustawienia przełączania trybu 
pracy regulatora temperatury pomieszczenia (1-bajt). 
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11.6.2 Ogólne parametry — stosowanie wejścia slave 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: nie ma możliwości odbierania telegramów z urządzenia slave. 

– Tak: następuje aktywacja 1-bitowego obiektu komunikacyjnego „slave (wejście)”. Za 
pomocą tej funkcji czujnik master odbiera telegramy (WŁ.) podłączonego urządzenia slave 
lub przycisku.  

 

 

11.6.3 Ogólne parametry — slave wysyła 

Opcje: cyklicznie telegram WŁ. 

 telegram WŁ./WYŁ. 
 

– Cyklicznie telegram WŁ.: czujnik obecności, który jako slave posiada połączenie z tym 
master, cyklicznie wysyła telegramy WŁ. 

– Telegram WŁ./WYŁ.: czujnik obecności, który jako slave posiada połączenie z tym master, 
wysyła telegramy WŁ./WYŁ. 

 

 

11.6.4 Ogólne parametry — wartość dla włączania 

Opcje: auto 

 komfort 

 standby 

 EKO 

 ochrona przed mrozem/wysoką temperaturą 
 

– Auto: w przypadku rozpoznania ruchu wartość 0 (Auto) jest wysyłana nakładająco przez 
obiekt „HVAC” na magistralę np. do obiektu „trybu pracy”, aby znów ustawić regulator 
temperatury pomieszczenia na tryb automatyczny. 

– Komfort: w przypadku rozpoznania ruchu wartość 1 (komfort) wysyłana jest na magistralę 
przez obiekt „HVAC”. 

– Standby: w przypadku rozpoznania ruchu wartość 2 (standby) wysyłana jest na magistralę 
przez obiekt „HVAC”. 

– EKO: w przypadku rozpoznania ruchu wartość 3 (EKO) wysyłana jest na magistralę przez 
obiekt „HVAC”. 

– Ochrona przed mrozem/wysoką temperaturą: w przypadku rozpoznania ruchu wartość 3 
(EKO) wysyłana jest na magistralę przez obiekt „HVAC”. 
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11.6.5 Ogólne parametry — wartość dla wyłączania 

Opcje: auto 

 komfort 

 standby 

 EKO 

 ochrona przed mrozem/wysoką temperaturą 
 

– Auto: jeśli nie zarejestrowano już żadnego ruchu i czas opóźnienia upłynął, wartość 0 (Auto) 
jest wysyłana nakładająco poprzez obiekt „HVAC” na magistralę np. do obiektu „tryb pracy”, 
aby znów ustawić regulator temperatury pomieszczenia na tryb automatyczny. 

– Komfort: jeśli nie zarejestrowano już żadnego ruchu i czas opóźnienia upłynął, na 
magistralę zostanie wysłana wartość 1 (komfort) poprzez obiekt „HVAC”. 

– Standby: jeśli nie zarejestrowano już żadnego ruchu i czas opóźnienia upłynął, na 
magistralę zostanie wysłana wartość 2 (standby) poprzez obiekt „HVAC”. 

– EKO: jeśli nie zarejestrowano już żadnego ruchu i czas opóźnienia upłynął, na magistralę 
zostanie wysłana wartość 3 (EKO) poprzez obiekt „HVAC”. 

– Ochrona przed mrozem/wysoką temperaturą: jeśli nie zarejestrowano już żadnego ruchu i 
czas opóźnienia upłynął, na magistralę zostanie wysłana wartość 3 (EKO) poprzez obiekt 
„HVAC”. 

 

 

11.6.6 Ogólne parametry — czas opóźnienia włączania (hh:mm:ss) 

Opcje: 00:00:10 .. 00:03:00 .. 18:12:15 
 

– Czas opóźnienia włączania to odczekiwany czas, zanim czujnik obecności wyśle coś na 
magistralę. W ustawieniu standardowym czas zostaje zresetowany, jeśli podczas tego 
czasu nie zostanie rozpoznany żaden ruch. W trybie wentylatora (który można ustawić w 
rozszerzonych parametrach) czas ten nie jest resetowany i obiekt „HVAC” będzie zawsze 
włączał. 

 

 

11.6.7 Ogólne parametry — czas opóźnienia (hh:mm:ss) 

Opcje: 00:00:10 .. 00:03:00 .. 18:12:15 
 

– Czas opóźnienia to przedział czasu pomiędzy ostatnim wykrytym ruchem a wysłaniem 
telegramu „Wartość dla wyłączania”. Jeśli w ciągu tego przedziału czasu znów zostanie 
wykryty ruch, nastąpi reset timera czasu opóźnienia.  
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11.6.8 Ogólne parametry — czułość czujnika 

Opcje: wysoka 

 średnia 

 niska 

 maksymalna 
 

– Wysoka: standard - przewidziana do stosowania w obszarach wewnętrznych. 

– Średnia: zastosować w przypadku mniejszych zakłóceń spowodowanych przez źródła 
ciepła w obszarze detekcji. 

– Niska: zastosować w przypadku większych zakłóceń spowodowanych przez źródła ciepła w 
obszarze detekcji. 

– Maksymalna: zastosować w przypadku braku jakichkolwiek zakłóceń spowodowanych przez 
źródła ciepła w obszarze detekcji. 

 
 

 

Wskazówka 
Zmiana zasięgu za pomocą czułości jest NIEMOŻLIWA. 
Czułość odnosi się do czujników 1, 2, 3 i 4. 
W przypadku urządzeń 6131/50-xxx-500 lub 6131/51-xxx-500 parametr ten nie 
występuje. Do tego celu służy parametr „Czułość czujnika 1/2 lub 3/4“ w opcji 
wyboru czujnika. 

 

 

11.6.9 Ogólne parametry — wyświetlanie rozszerzonych parametrów 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: wyświetlane są tylko najważniejsze parametry służące do ustawiania czujnika. 

– Tak: wyświetlane są wszystkie parametry, również te, które w większości wypadków są 
niepotrzebne. 

Przykłady: 

– Rozszerzone parametry 

– Wybór czujnika 

– Aktywacja 
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11.6.10 Rozszerzone parametry — tryb pracy 

Opcje: Ogrzewanie/klimatyzacja. 

 wentylacja 
 

– Ogrzewanie/klimatyzacja: ruch uruchamia czas opóźniania włączania. Jeśli podczas czasu 
opóźniania włączania nie zostanie już rozpoznany żaden ruch, następuje reset tego czasu. 
Jeśli ruch nadal trwa, a czas opóźniania włączania upłynie, następuje aktywacja wyjścia ze 
sparametryzowaną wartością przy włączaniu. Czas opóźnienia zaczyna biec, gdy tylko nie 
stwierdzi się żadnego ruchu w obszarze detekcji. Czas opóźnienia wyzwalany jest przez 
każdy ruch w obszarze detekcji. Po upływie czasu opóźnienia następuje aktywacja wyjścia z 
ustawioną w parametrach wartością przy wyłączaniu. 

– Wentylacja: ruch w obszarze detekcji uruchamia czas opóźnienia włączania. Po upływie 
czasu opóźnienia włączania następuje aktywacja wyjścia z ustaloną w parametrach 
wartością przy wyłączaniu. Czas opóźnienia zaczyna biec, gdy tylko nie stwierdzi się 
żadnego ruchu w obszarze detekcji. Czas opóźnienia wyzwalany jest przez każdy ruch w 
obszarze detekcji. Po upływie czasu opóźnienia następuje aktywacja wyjścia z ustawioną w 
parametrach wartością przy wyłączaniu. 

 

 

11.6.11 Rozszerzone parametry — czułość przy włączaniu  

Opcje: wysoka 

 średnia 

 niska 
 

– Wysoka: w czasie opóźnienia włączania czujnik obecności sprawdza, czy jest jeszcze ruch 
w pomieszczeniu. Przy ustawieniu ‚wysoka‘ częstotliwość sprawdzania jest bardzo wysoka.  

– Średnia: w czasie opóźnienia włączania czujnik obecności sprawdza, czy jest jeszcze ruch 
w pomieszczeniu. Przy ustawieniu ‚średnia‘ częstotliwość sprawdzania jest wysoka.  

– Niska: w czasie opóźnienia włączania czujnik obecności sprawdza, czy jest jeszcze ruch w 
pomieszczeniu. Przy ustawieniu ‚niska‘ częstotliwość sprawdzania nie jest wysoka. 

 

11.6.12 Rozszerzone parametry — obiektu czasu opóźnienia włączania 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: istnieje możliwość zmiany czasu opóźnienia włączania jedynie przez parametr „czasu 
opóźnienia włączania”. 

– Tak: istnieje oddzielny 2-bajtowy obiekt „czasu opóźnienia włączania (wejście)”, za pomocą 
którego można zmienić czas opóźnienia czujnika obecności. Czas jest podawany w 
sekundach. Czas opóźnienia 4 minut ma tym samym przykładowo wartość 240 sekund. 

 

 

Wskazówka 
Zakres wartości możliwych do wysłania wynosi od 10 do 65535 sekund. Jeśli 
wysyłana wartość jest za mała lub za duża, nastąpi automatyczny proces 
dopasowywania wartości do wartości granicznej: 
– wartość < 10 -> wartość = 10 
– wartość > 65535-> wartość = 65535 
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11.6.13 Rozszerzone parametry — stosowanie obiektu czasu opóźnienia 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: istnieje jedynie możliwość zmiany czasu opóźnienia za pomocą ustawienia parametru 
„czasu opóźnienia”. 

– Tak: istnieje oddzielny 2-bajtowy obiekt „czasu opóźnienia (wejście)”, za pomocą którego 
można zmienić czas opóźnienia czujnika. Czas jest podawany w sekundach. Czas 
opóźnienia 4 minut ma tym samym przykładowo wartość 240 sekund. 

 
 

 

Uwaga 
Zakres wartości możliwych do wysłania wynosi od 10 do 65535 sekund. Jeśli 
wysyłana wartość jest za mała lub za duża, nastąpi automatyczny proces 
dopasowywania wartości do wartości granicznej: 
– wartość < 10 -> wartość = 10 
– wartość > 65535-> wartość = 65535 

 

 

11.6.14 Rozszerzone parametry — stosowanie obiektu położenia wymuszonego 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: nie istnieje żaden oddzielny obiekt „położenia wymuszonego”. 

– Tak: istnieje oddzielny 1-bitowy obiekt „położenia wymuszonego”. Po otrzymaniu telegramu 
wł. przez obiekt następuje zablokowanie czujnika ruchu i wartość wymuszonego położenia 
jest wysyłana poprzez obiekt HVAC. Jeśli obiekt otrzyma telegram wył., to czujnik obecności 
znów zostaje aktywowany. Jeśli nastąpi potem ruch, wysyłana jest wartość dla włączania. 
Jeśli nie nastąpi ruch, wysyłana jest wartość dla wyłączania.  

 

 

11.6.15 Rozszerzone parametry — wartość przy położeniu wymuszonym 

Opcje: auto 

 komfort 

 standby 

 EKO 

 ochrona przed mrozem/wysoką temperaturą 
 

– Tu określa się, co ma być wysyłane, jeśli obiekt położenia wymuszonego otrzyma  
telegram wł. 
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11.6.16 Rozszerzone parametry — nadpisywanie ustawień podczas pobierania 

Opcje: tak 

 nie 
 

– Tak: jeśli ponownie załaduje się aplikację do czujnika, wartości zmienione za 
pośrednictwem magistrali zostaną zastąpione przez sparametryzowane wartości aplikacji 
ETS. 

– Nie: jeśli ponownie załaduje się aplikację do czujnika, wartości zmienione za pośrednictwem 
magistrali nie zostaną zastąpione przez sparametryzowane wartości aplikacji ETS. 

 

Wartości: 

– opóźnienie włączania 

– czas opóźnienia 

 

 

11.6.17 Wybór czujnika — stosowanie czujnika 1..4 

Opcje: tak 

 nie 
 

– Tak: czujnik ten jest aktywny i wykrywa ruch. 

– Nie: czujnik ten jest wyłączony i detekcja ruchu w tym obszarze już nie ma miejsca. 

 

 

11.6.18 Aktywacja — stosowanie obiektu aktywacji 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: nie istnieje obiekt umożliwiający blokadę lub aktywację sterownika HVAC. 

– Tak: następuje aktywacja 1-bitowego obiektu komunikacyjnego do aktywacji „HVCA 
(wejście)”. Obiekt ten umożliwia aktywację i blokadę sterownika HVAC. Podczas blokady 
czujnik nie wysyła żadnych telegramów. 

 

 

11.6.19 Aktywacja — aktywacja za pomocą 

Opcje: telegramu WŁ. 

 telegramu WYŁ. 
 

–  Telegram WŁ.: po odebraniu wartości 1 przez obiekt „aktywacji ruchu (wejście)” następuje 
aktywacja czujnika, a w przypadku wartości 0 ma miejsce jego blokada. 

– Telegram WYŁ.: po odebraniu wartości 0 przez obiekt „aktywacji ruchu (wejście)” następuje 
aktywacja czujnika, a w przypadku wartości 1 ma miejsce jego blokada. 
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11.6.20 Aktywacja — urządzenie po przywróceniu napięcia magistrali 

Opcje: aktywowany 

 zablokowany 
 

–  Aktywowany: urządzenie jest aktywne i działa normalnie po przerwaniu zasilania magistrali, 
nowym zaprogramowaniu urządzenia lub po resecie.  

– Zablokowany: urządzenie jest zablokowane i wymaga aktywacji dla zapewnienia 
normalnego działania po przerwaniu zasilania magistrali, nowym zaprogramowaniu 
urządzenia lub po resecie. 

 

 

11.6.21 Aktywacja — po aktywacji wyjście wysyła 

Opcje: nie wysyła żadnego telegramu 

 wysyła aktualny stan 

 jednorazowo wysyła wartość dla włączania 

 jednorazowo wysyła wartość dla wyłączania 
 

– Nie wysyła żadnego telegramu: w przypadku aktywacji nie jest wysyłany żaden telegram. 

– Wysyła aktualny stan: w przypadku aktywacji czujnik sprawdza, czy ruch istnieje, jeśli tak 
jednorazowo wysyłana jest wartość dla włączenia. W przeciwnym razie jednorazowo 
wysyłana jest „wartość dla wyłączania”. 

– Jednorazowo wysyła wartość dla włączania: w przypadku aktywacji jednorazowo wysyłana 
jest wartość ustalona w parametrze „Wartość dla włączania“. 

– Jednorazowo wysyła wartość dla wyłączania: w przypadku aktywacji jednorazowo wysyłana 
jest wartość ustalona w parametrze „Wartość dla wyłączania“. 

 

 

11.6.22 Aktywacja — po blokadzie wyjście 

Opcje: nie wysyła żadnego telegramu 

 wył. po upływie czasu opóźnienia 

 jednorazowo wysyła wartość dla wyłączania 
 

– Nie wysyła żadnego telegramu: w przypadku blokady nie jest wysyłany żaden telegram. 

– Wył. po upływie czasu opóźnienia: w przypadku blokady ma miejsce restart czasu 
opóźnienia i dopiero po upływie tego czasu czujnik wysyła wartość ustalnoą w parametrze 
„Wartość dla wyłączania“ 

– Jednorazowo wysyła wartość dla wyłączania: w przypadku blokady jednorazowo wysyłana 
jest wartość ustalona w parametrze „Wartość dla wyłączania“. 
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11.7 Aplikacja „rejestracja jasności“ 

11.7.1 Ogólne parametry — wysyłanie jasności rzeczywistej co (hh:mm:ss) 

Opcje: 00:00:05 .. 00:00:30 .. 18:12:15 
 

– Tu określa się, jak często jasność jest wysyłana na magistralę. 

 

 

11.7.2 Ogólne parametry —stosowanie obiektu dla LED 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: nie istnieje żaden oddzielny obiekt „LED”. 

– Tak: istnieje oddzielny 1-bitowy obiekt „LED (wejście)”, przy czym istnieje możliwość 
włączenia LED telegramem wł. i wyłączenia jej telegramem wył.  

 

 

Wskazówka 
Następuje tylko przełączanie LED. Urządzenie NIE przechodzi przez to w tryb 
programowania. 

 

 

11.7.3 Ogólne parametry — korekta wewnętrznej jasności 

Opcje: nie 

 z dostosowaniem do oświetlenia dziennego  

 z dostosowaniem do światła dziennego i sztucznego (1 wyjście) 

 z dostosowaniem do światła dziennego i sztucznego (2 wyjścia 
 

– Nie: nie ma konieczności kalibracji wewnętrznego czujnika jasności. 

– Z dostosowaniem do światła dziennego: to dostosowanie stosowane jest głównie do 
aplikacji „czujnika”. 

– Z dostosowaniem do światła dziennego i sztucznego (1 wyjście): To dostosowanie 
wykorzystywane jest przy przełączniku do utrzymania stałego poziomu oświetlenia i 
regulatorze do utrzymania stałego poziomu oświetlenia i przy tylko jednym ciągu 
oświetleniowym. Rozpoczyna się przez dostosowanie do światła dziennego i tylko jeśli 
wtedy regulacja nie działa optymalnie, można jeszcze dokonać dostosowania do światła 
sztucznego. 

– Z dostosowaniem do światła dziennego i sztucznego (2 wyjścia): To dostosowanie 
wykorzystywane jest przy przełączniku do utrzymania stałego poziomu oświetlenia i 
regulatorze do utrzymania stałego poziomu oświetlenia i przy dwóch ciągach 
oświetleniowych. Rozpoczyna się przez dostosowanie do światła dziennego i tylko jeśli 
wtedy regulacja nie działa optymalnie, można jeszcze dokonać dostosowania do światła 
sztucznego. 

 

 

Wskazówka 
Sposób dostosowywania opisany jest w rozdziale 7.2.6 „Wskazówki dotyczące 
kalibracji wewnętrznego regulatora oświetlenia“. 
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Aplikacja „rejestracja jasności“
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11.7.4 Ogólne parametry — wyświetlanie rozszerzonych parametrów 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Nie: wyświetlane są tylko najważniejsze parametry służące do ustawiania czujnika. 

– Tak: wyświetlane są wszystkie parametry, również te, które w większości wypadków są 
niepotrzebne.  

 

 

11.7.5 Rozszerzone parametry — stosowanie jasności wewnętrznej 

Opcje: tak 

 nie 
 

– Tak: wewnętrzny czujnik jasności wykorzystywany jest jako nadajnik wartości dla różnych 
aplikacji czujnika. 

– Nie: wewnętrzny czujnik jasności nie jest wykorzystywany. Wartości jasności muszą w tym 
wypadku być wysyłane przez zewnętrzne czujniki jasności. 

 

 

11.7.6 Rozszerzone parametry — liczba zewnętrznych obiektów pomiaru jasności 

Opcje: 0 

 1 

 2 
 

– 0: Nie ma osobnych 2-bajtowych obiektów „zewnętrznej jasności 1 i 2 (wejście)”, aby 
powiązać zewnętrzne czujniki jasności z czujnikiem obecności.  

– 1: istnieje osobny obiekt „zewnętrznej jasności 1 (wejście)”, przez co nie jest 
wykorzystywany wewnętrzny czujnik jasności. Wartości jasności muszą w tym wypadku być 
wysyłane przez zewnętrzne czujniki jasności. 

– 2: istnieje osobny obiekt „zewnętrznej jasności 2 (wejście)”, przez co nie jest 
wykorzystywany wewnętrzny czujnik jasności. Wartości jasności muszą w tym wypadku być 
wysyłane przez zewnętrzne czujniki jasności. 

 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
Aplikacja „Regulator temperatury pomieszczenia do budynków użyteczności publicznej“
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11.8 Aplikacja „Regulator temperatury pomieszczenia do budynków użyteczności 
publicznej“ 

11.8.1 Informacje ogólne — funkcja urządzeń 

Opcje: urządzenie pojedyncze 

 urządzenie master 

 urządzenie slave 
 

– Urządzenie pojedyncze: urządzenie jest stosowane pojedynczo w jednym pomieszczeniu 
do regulacji temperatury w pomieszczeniu. 

– Urządzenie master: w pomieszczeniu znajdują się przynajmniej dwa regulatory temperatury 
pomieszczenia. Jedno z tych urządzeń należy sparametryzować jako master, pozostałe 
jako urządzenia slave/czujniki temperatury. Urządzenie master należy przy tym powiązać za 
pośrednictwem odpowiednio oznakowanych obiektów komunikacyjnych z urządzeniami 
slave. Urządzenie master dokonuje regulacji temperatury. 

– Urządzenie slave/czujnik temperatury: w pomieszczeniu znajdują się przynajmniej dwa 
regulatory temperatury pomieszczenia. Jedno z tych urządzeń należy sparametryzować 
jako master, pozostałe jako urządzenia slave/czujniki temperatury. Urządzenia slave należy 
przy tym powiązać za pośrednictwem odpowiednio oznakowanych obiektów 
komunikacyjnych z urządzeniem master. Urządzenie slave obsługuje funkcje regulatora 
temperatury urządzenia master. 

 

 

11.8.2 Informacje ogólne — funkcje regulatora 

Opcje: ogrzewanie 

 ogrzewanie ze stopniem dodatkowym 

 chłodzenie 

 chłodzenie ze stopniem dodatkowym 

 ogrzewanie i chłodzenie 

 ogrzewanie i chłodzenie ze stopniami dodatkowymi 
 

– Ogrzewanie: do pracy układu regulacji cieplnej w pojedynczym pomieszczeniu. Regulacja 
odbywa się do ustalonej w parametrach wartości zadanej. W celu optymalnej regulacji 
można sparametryzować „Typ regulatora“ i „Rodzaj ogrzewania“. 

– Ogrzewanie ze stopniem dodatkowym: dodatkowo do funkcji regulatora opisanej w pozycji 
„Ogrzewanie“, dodatkowy stopień umożliwia aktywację dodatkowego obwodu grzewczego. 
Taki stopień dodatkowy ma zastosowanie np. do szybkiego ogrzania łazienki z 
ogrzewaniem podłogowym za pośrednictwem ogrzewanego uchwytu na ręczniki. 

– Chłodzenie: do pracy układu regulacji chłodzenia w pojedynczym pomieszczeniu. Regulacja 
odbywa się do ustalonej w parametrach wartości zadanej. W celu optymalnej regulacji 
można sparametryzować „Typ regulatora“ i „Rodzaj chłodzenia“. 

– Chłodzenie ze stopniem dodatkowym: dodatkowo do funkcji regulatora opisanej w pozycji 
„Chłodzenie“, dodatkowy stopień umożliwia aktywację dodatkowego urządzenia 
chłodzącego. Taki stopień dodatkowy znajduje zastosowanie np. do szybkiego ochłodzenia 
pomieszczenia za pomocą dodatkowego urządzenia chłodzącego. 

– Ogrzewanie i chłodzenie: do eksploatacji systemu dwu- lub czteroprzewodowego, za 
pośrednictwem którego następuje ogrzewanie lub chłodzenie pomieszczenia. Przełączanie 
między ogrzewaniem i chłodzeniem odbywa się przy tym centralnie (system 
dwuprzewodowy) lub ręcznie i/lub automatycznie za pośrednictwem regulatora temperatury 
do pojedynczego pomieszczenia (system czteroprzewodowy). 



 

Opis aplikacji/parametrów
Aplikacja „Regulator temperatury pomieszczenia do budynków użyteczności publicznej“
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– Ogrzewanie i chłodzenie ze stopniem dodatkowym: dodatkowo do funkcji grzania i 
chłodzenia można sparametryzować odpowiednio stopień dodatkowy z własnym typem 
regulatora. 

 
 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Funkcja urządzenia“ jest 
ustawiony na „Urządzenie pojedyncze“ lub „Urządzenie master“. 

 

 

11.8.3 Informacje ogólne — tryb pracy po resecie 

Opcje: komfort 

 standby 

 tryb Eko 

 chłodzenie ze stopniem dodatkowym 

 ochrona przed mrozem/wysoką temperaturą 
 

W trybie pracy po resecie urządzenie pracuje po ponownym uruchomieniu tak długo, aż 
zostanie ustawiony nowy tryb pracy przez obsługę urządzenia lub obiekty komunikacyjne. Ten 
tryb pracy należy zdefiniować w fazie planowania. Błędnie zdefiniowany tryb pracy może 
prowadzić do pogorszenia komfortu lub zwiększonego zużycia energii. 
 

– Komfort: jeśli temperatura w pomieszczeniu nie spada automatycznie i tryb regulacji w 
pomieszczeniu jest niezależny od wykorzystania. 

– Standby: przy automatycznym trybie regulacji w pomieszczeniu, np. przez czujniki 
obecności, w zależności od wykorzystania. 

– Tryb eko: jeśli tryb regulacji w pomieszczeniu jest automatyczny lub ręczny, zależnie od 
wykorzystania.  

– Ochrona przed mrozem/wysoką temperaturą: jeśli w pomieszczeniu po resecie wymagana 
jest jedynie funkcja ochrony budynku. 

 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Funkcja urządzenia“ jest 
ustawiony na „Urządzenie pojedyncze“ lub „Urządzenie master“. 

 

 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
Aplikacja „Regulator temperatury pomieszczenia do budynków użyteczności publicznej“
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11.8.4 Informacje ogólne — dodatkowe funkcje 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Ten parametr aktywuje dodatkowe funkcje i obiekty komunikacyjne, np. styk okienny i 
czujnik obecności. 

 

 

11.8.5 Informacje ogólne — cykliczne wysyłanie „pracuje“ (min) 

Opcje: możliwość ustawiania między 5 – 3000 minut 
 

– Obiekt komunikacyjny „Pracuje“ służy do informacji, że regulator jeszcze pracuje. Cyklicznie 
wysyłana jest wartość „1“. Cykl wysyłania ustawiany jest przez ten parametr. Jeśli nie 
nastąpi wysłanie cyklicznego telegramu, oznacza to zakłócenie działania urządzenia i 
klimatyzację pomieszczenia można utrzymać w sposób wymuszony. W tym celu instalacja 
i/lub aktuator muszą dysponować funkcją „Prowadzenie wymuszone“.  

 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Funkcje dodatkowe“ jest 
ustawiony na „tak“. 

 

 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
Aplikacja „Regulator temperatury pomieszczenia do budynków użyteczności publicznej“
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11.8.6 Regulacja ogrzewania 
 

 

Wskazówka 
Dostępna tylko, jeśli parametr „Funkcja urządzenia“ jest ustawiony na 
„Urządzenie pojedyncze“ lub „Urządzenie master“ a parametr „Funkcja 
regulatora“ jest ustawiony na „Ogrzewanie“, „Ogrzewanie ze stopniem 
dodatkowym“, „Ogrzewanie i chłodzenie“ lub „Ogrzewanie i chłodzenie ze 
stopniami dodatkowymi“. 

 

 

11.8.7 Regulacja ogrzewania — rodzaj wielkości nastawczej 

Opcje: 2-punktowo 1 bit, wł./wył. 

 2-punktowo 1 bajt, 0/100% 

 PI ciągły, 0-100% 

 PI PWM, wł./wył. 

 klimakonwektor 

Przez typ regulatora następuje wybór do aktywacji zaworu regulacyjnego. 

– 2-punktowo 1 bit, wył./wł.: regulacja dwupunktowa jest najprostszym sposobem regulacji. 
Regulator włącza, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej pewnego poziomu 
(temperatura zadana minus histereza) i wyłącza, gdy nastąpi przekroczenie określonej 
wartości (temperatura zadana plus histereza). Polecenia włączania i wyłączania wysyłane 
są jako polecenia 1-bitowe. 

– 2-punktowo 1 bajt, 0/100%: tu także ma miejsce regulacja dwupunktowa, jak powyżej. 
Jednakże w odróżnieniu od tego, polecenia włączania i wyłączania wysyłane są jako 
wartości 1-bajtowe (0% / 100%). 

– PI ciągły, 0-100 %: regulator PI dopasowuje swoją wielkość wyjściową między 0 % i 100 % 
do różnicy między wartością rzeczywistą i zadaną i umożliwia dokładną regulację 
temperatury do wartości zadanej. Udostępnia na magistralę wielkość nastawczą jako 
wartość 1-bajtową (0..100%). Aby zredukować obciążenie magistrali, wielkość nastawcza 
wysyłana jest jedynie wtedy, gdy zmieniła się o ustalony z góry procent w porównaniu do 
ostatnio wysłanej wartości. Wielkość nastawczą można dodatkowo wysyłać cyklicznie.  

– PI PWM, wł./wył.: tu także chodzi o regulator PI. Polecenie wydawane jest w postaci 1-
bitowej. Wyliczona wielkość nastawcza konwertowana jest na sygnał impuls-przerwa. 

– Klimakonwektor: klimakonwektor pracuje jak regulator ciągły PI. Dodatkowo umożliwia on 
oddzielną aktywację wentylatora modułu klimakonwektora (np. stopnie siły nadmuchu 
wentylatora 1..3). 

 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
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11.8.8 Regulacja ogrzewania — rodzaj ogrzewania 

Opcje: PI ciągły, 0 – 100 % i PI PWM, wł./wył.: 

 – powierzchnia (np. ogrzewanie podłogowe) 4 °C 200 min 

 – konwektor (np. grzejnik) 1,5 °C 100 min 

 – dowolna konfiguracja 

 Klimakonwektor: 

 – klimakonwektor 4 °C 90 min 

 – dowolna konfiguracja 
 

Użytkownik ma do dyspozycji kilka sparametryzowanych rodzajów ogrzewania (ogrzewanie 
powierzchniowe, konwektor lub klimakonwektor).  

W przypadku braku wymaganego typu ogrzewania można ustalić indywidualne parametry za 
pomocą dowolnej konfiguracji. 
 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Rodzaj wielkości 
nastawczej“ ustawiony jest na „PI ciągły, 0 – 100 %“, „PI PWM, wł./wył.“ lub 
„Klimakonwektor“. 

 

 

11.8.9 Regulacja ogrzewania — człon P (x 0,1 °C) 

Opcje: możliwość ustawiania między 10 – 100 
 

Człon P oznacza proporcjonalny zakres regulacji. Waha się on wokół wartości zadanej i przy 
regulatorze PI wpływa na szybkość regulacji. Im mniejsza jest ustawiona wartość, tym szybciej 
regulator reaguje. Jednakże wartość nie może być zbyt mała, gdyż w przeciwnym przypadku 
istnieje niebezpieczeństwo przeregulowania. Człon P można ustawić na 0,1 … 25,5 K.  
 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Rodzaj wielkości 
nastawczej“ ustawiony jest na „PI ciągły, 0 – 100 %“, „PI PWM, wł./wył.“ lub 
„Klimakonwektor“. Dodatkowo parametr „Rodzaj ogrzewania“ musi być 
ustawiony na „Dowolna konfiguracja“. 

 

 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
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11.8.10 Regulacja ogrzewania — człon I (min.) 

Opcje: możliwość ustawiania między 0 – 255 
 

Człon I oznacza czas zdwojenia regulacji. Człon całkujący powoduje powolne zbliżanie się 
temperatury w pomieszczeniu do temperatury zadanej i jej osiągnięcie. W zależności od 
zastosowanego typu instalacji czas zdwojenia może przyjmować różne wartości. Generalnie im 
bardziej bezwładny jest cały system, tym większy jest czas zdwojenia.  
 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Rodzaj wielkości 
nastawczej“ ustawiony jest na „PI ciągły, 0 – 100 %“, „PI PWM, wł./wył.“ lub 
„Klimakonwektor“. Dodatkowo parametr „Rodzaj ogrzewania“ musi być 
ustawiony na „Dowolna konfiguracja“. 

 

 

11.8.11 Regulacja ogrzewania — rozszerzone ustawienia 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Ten parametr aktywuje dodatkowe funkcje i obiekty komunikacyjne, np. „Podstawowy 
stopień ogrzewania“. 

 

 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
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11.8.12 Podstawowy stopień ogrzewania 
 

 

Uwaga 
Dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Rozszerzone ustawienia“ pod „Regulacja 
ogrzewania“ jest ustawiony na „tak“. 

 

 

11.8.13 Podstawowy stopień ogrzewania — obiekt statusu ogrzewania 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Parametr aktywuje obiekt komunikacyjny „Status ogrzewania“. 

 

 

11.8.14 Podstawowy stopień ogrzewania — kierunek działania wielkości nastawczej 

Opcje: normalnie 

 inwersyjnie 
 

Kierunek działania wielkości nastawczej dopasowuje wielkość nastawczą do zaworów 
otwartych bezprądowo (normalnie) lub zamkniętych bezprądowo (inwersyjnie). 

– Normalnie: wartość 0 oznacza „Zawór zamknięty“ 

– Inwersyjnie: wartość 0 oznacza „Zawór otwarty“ 

 

 

11.8.15 Podstawowy stopień ogrzewania — histereza (x 0,1°C) 

Opcje: możliwość ustawiania między 3 – 255 
 

Histereza regulatora dwupunktowego podaje zakres wahań regulatora i wartość zadaną. Dolny 
punkt przełączania znajduje się przy „Wartość zadana minus histereza“, górny przy „Wartość 
zadana plus histereza“. 
 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Rodzaj wielkości 
nastawczej“ ustawiony jest na „2-punktowo 1 bit, wył./wł.“ lub „2-punktowo 1 bajt, 
0/100%“. 

 

 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
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11.8.16 Podstawowy stopień ogrzewania — różnica w wielkości nastawczej do wysyłania 
wielkości nastawczej ogrzewania 

Opcje: 2 % 

 5 % 

 10 % 

 tylko wysyłanie cykliczne 
 

Wielkości nastawcze regulatora ciągłego PI 0..100 % nie są wysłane po każdym obliczeniu, ale 
wtedy, gdy z obliczenia wynika różnica w stosunku do ostatnio wysłanej wartości, która sprawia, 
że wysyłka ma sens. Tu można podać tę różnicę wartości. 
 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Rodzaj wielkości 
nastawczej“ ustawiony jest na „PI ciągły, 0 – 100 %“, „PI PWM, wł./wył.“ lub 
„Klimakonwektor“. 

 

 

11.8.17 Podstawowy stopień ogrzewania — cykliczne wysyłanie wielkości nastawczej 

Opcje: możliwość ustawiania między 1 – 60 minut 
 

Aktualna wartość nastawcza wykorzystywana przez urządzenie może być cyklicznie wysyłana 
na magistralę. 
 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Rodzaj wielkości 
nastawczej“ ustawiony jest na „2-punktowo 1 bit, wył./wł.“, „2-punktowo 1 bajt, 
0/100%“ „PI ciągły, 0-100%“ lub „klimakonwektor“. 

 

 

11.8.18 Podstawowy stopień ogrzewania — cykl PWM ogrzewanie (min): 

Opcje: możliwość ustawiania między 1 – 60 minut 
 

Przy PI PWM, wł./wył. procentowe wartości wielkości nastawczych przekształcane są w sygnał 
impuls-przerwa. Oznacza to, że wybrany cykl PWM dzielony jest odpowiednio do wielkości 
nastawczej na fazę wł. i wył. Tym samym podanie wartości nastawczej 33 % przy cyklu PWM 
trwającym 15 minut oznacza fazę włączenia o długości 5 minut i fazę wyłączenia o długości 10 
minut. Tu można zadać czas cyklu PWM. 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Rodzaj wielkości 
nastawczej“ ustawiony jest na „PI PWM, wł./wł.“ 
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11.8.19 Podstawowy stopień ogrzewania — maks. wielkość nastawcza (0..255) 

Opcje: możliwość ustawiania między 0 – 255 
 

Maksymalna wielkość nastawcza regulatora podaje maksymalną wartość wydawaną przez 
regulator. W przypadku wybrania maksymalnej wartości poniżej 255 nie następuje jej 
przekroczenie, nawet jeśli regulator wyliczy wyższą wartość nastawczą. 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Rodzaj wielkości 
nastawczej“ ustawiony jest na „PI ciągły, 0 – 100 %“, „PI PWM, wł./wył.“ lub 
„Klimakonwektor“. 

 

 

11.8.20 Podstawowy stopień ogrzewania — obciążenie podstawowe min. wielkość nastawcza 
(0..255) 

Opcje: możliwość ustawiania między 0 – 255 
 

Minimalna wielkość nastawcza regulatora podaje minimalną wartość wydawaną przez regulator. 
W przypadku wybrania wartości minimalnej powyżej 0 nie następuje spadek poniżej tej 
wartości, nawet jeśli regulator wyliczy niższą wartość nastawczą. Za pomocą tego parametru 
można dokonać ustawienia obciążenia podstawowego, np. do pracy z ogrzewaniem 
podłogowym. Nawet jeśli regulator wyliczy wielkość nastawczą zero, to przez ogrzewanie 
podłogowe przepływa medium, aby uniknąć wychłodzenia podłogi. W punkcie „Ustawienia 
obciążenia podstawowego“ można ponadto nastawić, czy to obciążenie podstawowe ma być 
stale aktywne, czy też ma być przełączane przez obiekt „Obciążenie podstawowe“. 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Rodzaj wielkości 
nastawczej“ ustawiony jest na „PI ciągły, 0 – 100 %“, „PI PWM, wł./wył.“ lub 
„Klimakonwektor“. 
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11.8.21 Regulacja dodatkowego stopnia ogrzewania 

 

Wskazówka 
Dostępna tylko, jeśli parametr „Funkcja urządzenia“ jest ustawiony na 
„Urządzenie pojedyncze“ lub „Urządzenie master“ a parametr „Funkcja 
regulatora“ jest ustawiony na „Ogrzewanie ze stopniem dodatkowym“, 
„Ogrzewanie i chłodzenie“ lub „Ogrzewanie i chłodzenie ze stopniami 
dodatkowymi“. 

 

 

11.8.22 Regulacja dodatkowego stopnia ogrzewania — rodzaj wielkości nastawczej 

Opcje: 2-punktowo 1 bit, wł./wył. 

 2-punktowo 1 bajt, 0/100% 

 PI ciągły, 0-100% 

 PI PWM, wł./wył. 

 klimakonwektor 
 

Przez typ regulatora następuje wybór do aktywacji zaworu regulacyjnego. 

– 2-punktowo 1 bit, wył./wł.: regulacja dwupunktowa jest najprostszym sposobem regulacji. 
Regulator włącza, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej pewnego poziomu 
(temperatura zadana minus histereza) i wyłącza, gdy nastąpi przekroczenie określonej 
wartości (temperatura zadana plus histereza). Polecenia włączania i wyłączania wysyłane 
są jako polecenia 1-bitowe. 

– 2-punktowo 1 bajt, 0/100%: tu także ma miejsce regulacja dwupunktowa, jak powyżej. 
Jednakże w odróżnieniu od tego, polecenia włączania i wyłączania wysyłane są jako 
wartości 1-bajtowe (0% / 100%). 

– PI ciągły, 0-100 %: regulator PI dopasowuje swoją wielkość wyjściową między 0 % i 100 % 
do różnicy między wartością rzeczywistą i zadaną i umożliwia dokładną regulację 
temperatury do wartości zadanej. Udostępnia na magistralę wielkość nastawczą jako 
wartość 1-bajtową (0..100%). Aby zredukować obciążenie magistrali, wielkość nastawcza 
wysyłana jest jedynie wtedy, gdy zmieniła się o ustalony z góry procent w porównaniu do 
ostatnio wysłanej wartości. Wielkość nastawczą można dodatkowo wysyłać cyklicznie.  

– PI PWM, wł./wył.: tu także chodzi o regulator PI. Polecenie wydawane jest w postaci 1-
bitowej. Wyliczona wielkość nastawcza konwertowana jest na sygnał impuls-przerwa. 

– Klimakonwektor: klimakonwektor pracuje jak regulator ciągły PI. Dodatkowo umożliwia on 
oddzielną aktywację wentylatora modułu klimakonwektora (np. stopnie siły nadmuchu 
wentylatora 1..3). 
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11.8.23 Regulacja dodatkowego stopnia ogrzewania — rodzaj ogrzewania dodatkowego 

Opcje: PI ciągły, 0 – 100 % i PI PWM, wł./wył.: 

 – powierzchnia (np. ogrzewanie podłogowe) 4 °C 200 min 

 – konwektor (np. grzejnik) 1,5 °C 100 min 

 – dowolna konfiguracja 

 klimakonwektor 

 – klimakonwektor 4 °C 90 min 

 – dowolna konfiguracja 
 

Użytkownik ma do dyspozycji kilka sparametryzowanych rodzajów ogrzewania (ogrzewanie 
powierzchniowe, konwektor lub klimakonwektor).  

W przypadku braku wymaganego typu ogrzewania można ustalić indywidualne parametry za 
pomocą dowolnej konfiguracji. 
 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Rodzaj wielkości 
nastawczej“ ustawiony jest na „PI ciągły, 0 – 100 %“, „PI PWM, wł./wył.“ lub 
„Klimakonwektor“. 

 

 

11.8.24 Regulacja dodatkowego stopnia ogrzewania — człon P (x 0,1 °C) 

Opcje: możliwość ustawiania między 10 – 100 
 

Człon P oznacza proporcjonalny zakres regulacji. Waha się on wokół wartości zadanej i przy 
regulatorze PI wpływa na szybkość regulacji. Im mniejsza jest ustawiona wartość, tym szybciej 
regulator reaguje. Jednakże wartość nie może być zbyt mała, gdyż w przeciwnym przypadku 
istnieje niebezpieczeństwo przeregulowania. Człon P można ustawić na 0,1 … 25,5 K.  

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Rodzaj wielkości 
nastawczej“ ustawiony jest na „PI ciągły, 0 – 100 %“, „PI PWM, wł./wył.“ lub 
„Klimakonwektor“. Dodatkowo parametr „Rodzaj ogrzewania dodatkowego“ musi 
być ustawiony na „Dowolna konfiguracja“. 

 

 

11.8.25 Regulacja dodatkowego stopnia ogrzewania — człon I (min.) 

Opcje: możliwość ustawiania między 0 – 255 
 

Człon I oznacza czas zdwojenia regulacji. Człon całkujący powoduje powolne zbliżanie się 
temperatury w pomieszczeniu do temperatury zadanej i jej osiągnięcie. W zależności od 
zastosowanego typu instalacji czas zdwojenia może przyjmować różne wartości. Generalnie im 
bardziej bezwładny jest cały system, tym większy jest czas zdwojenia.  

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Rodzaj wielkości 
nastawczej“ ustawiony jest na „PI ciągły, 0 – 100 %“, „PI PWM, wł./wył.“ lub 
„Klimakonwektor“. Dodatkowo parametr „Rodzaj ogrzewania dodatkowego“ musi 
być ustawiony na „Dowolna konfiguracja“. 
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11.8.26 Regulacja dodatkowego stopnia ogrzewania — różnica temperatur w stosunku do 
stopnia podstawowego (x 0,1°C) 

Opcje: możliwość ustawiania między 0 – 255 
 

Temperatura zadana stopnia dodatkowego definiowana jest jako różnica w zależności od 
aktualnej temperatury zadanej stopnia podstawowego. Wartość ta opisuje wartość zadaną, od 
której pracuje stopień dodatkowy. 

 

 

11.8.27 Regulacja dodatkowego stopnia ogrzewania — rozszerzone ustawienia 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Ten parametr aktywuje dodatkowe funkcje i obiekty komunikacyjne, np. „Dodatkowy stopień 
ogrzewania“. 
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11.8.28 Dodatkowy stopień ogrzewania 

 

Wskazówka 
Dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Rozszerzone ustawienia“ pod „Regulacja 
dodatkowego stopnia ogrzewania“ jest ustawiony na „tak“. 

 

 

11.8.29 Dodatkowy stopień ogrzewania — kierunek działania wielkości nastawczej 

Opcje: normalnie 

 inwersyjnie 
 

Kierunek działania wielkości nastawczej dopasowuje wielkość nastawczą do zaworów 
otwartych bezprądowo (normalnie) lub zamkniętych bezprądowo (inwersyjnie). 

– Normalnie: wartość 0 oznacza „Zawór zamknięty“ 

– Inwersyjnie: wartość 0 oznacza „Zawór otwarty“ 

 

 

11.8.30 Dodatkowy stopień ogrzewania — histereza (x 0,1°C) 

Opcje: możliwość ustawiania między 3 – 255 
 

Histereza regulatora dwupunktowego podaje zakres wahań regulatora i wartość zadaną. Dolny 
punkt przełączania znajduje się przy „Wartość zadana minus histereza“, górny przy „Wartość 
zadana plus histereza“. 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Rodzaj wielkości 
nastawczej“ ustawiony jest na „2-punktowo 1 bit, wył./wł.“ lub „2-punktowo 1 bajt, 
0/100%“. 

 

 

11.8.31 Dodatkowy stopień ogrzewania — różnica w wielkości nastawczej do wysyłania 
wielkości nastawczej ogrzewania 

Opcje: 2 % 

 5 % 

 10 % 

 tylko wysyłanie cykliczne 
 

Wielkości nastawcze regulatora ciągłego PI 0..100 % nie są wysłane po każdym obliczeniu, ale 
wtedy, gdy z obliczenia wynika różnica w stosunku do ostatnio wysłanej wartości, która sprawia, 
że wysyłka ma sens. Tu można podać tę różnicę wartości. 
 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Rodzaj wielkości 
nastawczej“ ustawiony jest na „PI ciągły, 0 – 100 %“, „PI PWM, wł./wył.“ lub 
„Klimakonwektor“. 
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11.8.32 Dodatkowy stopień ogrzewania — cykliczne wysyłanie wielkości nastawczej 

Opcje: możliwość ustawiania między 1 – 60 minut 
 

Aktualna wartość nastawcza wykorzystywana przez urządzenie może być cyklicznie wysyłana 
na magistralę. 
 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Rodzaj wielkości 
nastawczej“ ustawiony jest na „2-punktowo 1 bit, wył./wł.“, „2-punktowo 1 bajt, 
0/100%“ „PI ciągły, 0-100%“ lub „klimakonwektor“. 

 

 

11.8.33 Dodatkowy stopień ogrzewania — maks. wielkość nastawcza (0..255) 

Opcje: możliwość ustawiania między 0 – 255 
 

Maksymalna wielkość nastawcza regulatora podaje maksymalną wartość wydawaną przez 
regulator. W przypadku wybrania maksymalnej wartości poniżej 255 nie następuje jej 
przekroczenie, nawet jeśli regulator wyliczy wyższą wartość nastawczą. 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Rodzaj wielkości 
nastawczej“ ustawiony jest na „PI ciągły, 0 – 100 %“, „PI PWM, wł./wył.“ lub 
„Klimakonwektor“. 

 

 

11.8.34 Dodatkowy stopień ogrzewania — obciążenie podstawowe min. wielkość nastawcza 
(0..255) 

Opcje: możliwość ustawiania między 0 – 255 
 

Minimalna wielkość nastawcza regulatora podaje minimalną wartość wydawaną przez regulator. 
W przypadku wybrania wartości minimalnej powyżej 0 nie następuje spadek poniżej tej 
wartości, nawet jeśli regulator wyliczy niższą wartość nastawczą. Za pomocą tego parametru 
można dokonać ustawienia obciążenia podstawowego, np. do pracy z ogrzewaniem 
podłogowym. Nawet jeśli regulator wyliczy wielkość nastawczą zero, to przez ogrzewanie 
podłogowe przepływa medium, aby uniknąć wychłodzenia podłogi. W punkcie „Ustawienia 
obciążenia podstawowego“ można ponadto nastawić, czy to obciążenie podstawowe ma być 
stale aktywne, czy też ma być przełączane przez obiekt „Obciążenie podstawowe“. 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Rodzaj wielkości 
nastawczej“ ustawiony jest na „PI ciągły, 0 – 100 %“, „PI PWM, wł./wył.“ lub 
„Klimakonwektor“. 
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11.8.35 Regulacja chłodzenia 

 

Wskazówka 
Dostępna tylko, jeśli parametr „Funkcja urządzenia“ jest ustawiony na 
„Urządzenie pojedyncze“ lub „Urządzenie master“ a parametr „Funkcja 
regulatora“ jest ustawiony na „Chłodzenie“, „Chłodzenie ze stopniem 
dodatkowym“, „Ogrzewanie i chłodzenie“ lub „Ogrzewanie i chłodzenie ze 
stopniami dodatkowymi“. 

 

 

11.8.36 Regulacja chłodzenia — rodzaj wielkości nastawczej 

Opcje: 2-punktowo 1 bit, wł./wył. 

 2-punktowo 1 bajt, 0/100% 

 PI ciągły, 0-100% 

 PI PWM, wł./wył. 

 klimakonwektor 
 

Przez typ regulatora następuje wybór do aktywacji zaworu regulacyjnego. 

– 2-punktowo 1 bit, wył./wł.: regulacja dwupunktowa jest najprostszym sposobem regulacji. 
Regulator włącza, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej pewnego poziomu 
(temperatura zadana minus histereza) i wyłącza, gdy nastąpi przekroczenie określonej 
wartości (temperatura zadana plus histereza). Polecenia włączania i wyłączania wysyłane 
są jako polecenia 1-bitowe. 

– 2-punktowo 1 bajt, 0/100%: tu także ma miejsce regulacja dwupunktowa, jak powyżej. 
Jednakże w odróżnieniu od tego, polecenia włączania i wyłączania wysyłane są jako 
wartości 1-bajtowe (0% / 100%). 

– PI ciągły, 0-100 %: regulator PI dopasowuje swoją wielkość wyjściową między 0 % i 100 % 
do różnicy między wartością rzeczywistą i zadaną i umożliwia dokładną regulację 
temperatury do wartości zadanej. Udostępnia na magistralę wielkość nastawczą jako 
wartość 1-bajtową (0..100%). Aby zredukować obciążenie magistrali, wielkość nastawcza 
wysyłana jest jedynie wtedy, gdy zmieniła się o ustalony z góry procent w porównaniu do 
ostatnio wysłanej wartości. Wielkość nastawczą można dodatkowo wysyłać cyklicznie.  

– PI PWM, wł./wył.: tu także chodzi o regulator PI. Polecenie wydawane jest w postaci 1-
bitowej. Wyliczona wielkość nastawcza konwertowana jest na sygnał impuls-przerwa. 

– Klimakonwektor: klimakonwektor pracuje jak regulator ciągły PI. Dodatkowo umożliwia on 
oddzielną aktywację wentylatora modułu klimakonwektora (np. stopnie siły nadmuchu 
wentylatora 1..3). 
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11.8.37 Regulacja chłodzenia — rodzaj chłodzenia 

Opcje: PI ciągły, 0 – 100 % i PI PWM, wł./wył.: 

 – powierzchnia (np. sufit chłodzący) 5 °C 240 min 

 – dowolna konfiguracja 

 Klimakonwektor: 

 – klimakonwektor 4 °C 90 min 

 – dowolna konfiguracja 
 

Użytkownik ma do dyspozycji dwa sparametryzowane rodzaje chłodzenia (chłodzenie 
powierzchniowe lub klimakonwektor).  

W przypadku braku wymaganego typu chłodzenia można ustalić indywidualne parametry za 
pomocą dowolnej konfiguracji. 
 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Rodzaj wielkości 
nastawczej“ ustawiony jest na „PI ciągły, 0 – 100 %“, „PI PWM, wł./wył.“ lub 
„Klimakonwektor“. 

 

 

11.8.38 Regulacja chłodzenia — człon P (x 0,1 °C) 

Opcje: możliwość ustawiania między 10 – 100 
 

Człon P oznacza proporcjonalny zakres regulacji. Waha się on wokół wartości zadanej i przy 
regulatorze PI wpływa na szybkość regulacji. Im mniejsza jest ustawiona wartość, tym szybciej 
regulator reaguje. Jednakże wartość nie może być zbyt mała, gdyż w przeciwnym przypadku 
istnieje niebezpieczeństwo przeregulowania. Człon P można ustawić na 0,1 … 25,5 K.  

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Rodzaj wielkości 
nastawczej“ ustawiony jest na „PI ciągły, 0 – 100 %“, „PI PWM, wł./wył.“ lub 
„Klimakonwektor“. Dodatkowo parametr „Rodzaj chłodzenia“ musi być ustawiony 
na „Dowolna konfiguracja“. 
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11.8.39 Regulacja chłodzenia — człon I (min.) 

Opcje: możliwość ustawiania między 0 – 255 
 

Człon I oznacza czas zdwojenia regulacji. Człon całkujący powoduje powolne zbliżanie się 
temperatury w pomieszczeniu do temperatury zadanej i jej osiągnięcie. W zależności od 
zastosowanego typu instalacji czas zdwojenia może przyjmować różne wartości. Generalnie im 
bardziej bezwładny jest cały system, tym większy jest czas zdwojenia.  

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Rodzaj wielkości 
nastawczej“ ustawiony jest na „PI ciągły, 0 – 100 %“, „PI PWM, wł./wył.“ lub 
„Klimakonwektor“. Dodatkowo parametr „Rodzaj chłodzenia“ musi być ustawiony 
na „Dowolna konfiguracja“. 

 

 

11.8.40 Regulacja chłodzenia — rozszerzone ustawienia 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Ten parametr aktywuje dodatkowe funkcje i obiekty komunikacyjne, np. „Podstawowy 
stopień chłodzenia“. 
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11.8.41 Podstawowy stopień chłodzenia 

 

Wskazówka 
Dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Rozszerzone ustawienia“ pod „Regulacja 
chłodzenia“ jest ustawiony na „tak“. 

 

 

11.8.42 Podstawowy stopień chłodzenia — obiekt statusu chłodzenia 

Opcje: nie 

 tak 
 

– Parametr aktywuje obiekt komunikacyjny „Status chłodzenia“. 

 

 

11.8.43 Podstawowy stopień chłodzenia — kierunek działania wielkości nastawczej 

Opcje: normalnie 

 inwersyjnie 
 

Kierunek działania wielkości nastawczej dopasowuje wielkość nastawczą do zaworów 
otwartych bezprądowo (normalnie) lub zamkniętych bezprądowo (inwersyjnie). 

– Normalnie: wartość 0 oznacza „Zawór zamknięty“ 

– Inwersyjnie: wartość 0 oznacza „Zawór otwarty“ 

 

 

11.8.44 Podstawowy stopień chłodzenia — histereza (x 0,1°C) 

Opcje: możliwość ustawiania między 3 – 255 

 tak 
 

Histereza regulatora dwupunktowego podaje zakres wahań regulatora i wartość zadaną. Dolny 
punkt przełączania znajduje się przy „Wartość zadana minus histereza“, górny przy „Wartość 
zadana plus histereza“. 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Rodzaj wielkości 
nastawczej“ ustawiony jest na „2-punktowo 1 bit, wył./wł.“ lub „2-punktowo 1 bajt, 
0/100%“. 
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11.8.45 Podstawowy stopień chłodzenia — różnica w wielkości nastawczej do wysyłania 
wielkości nastawczej chłodzenia 

Opcje: 2 % 

 5 % 

 10 % 

 tylko wysyłanie cykliczne 
 

Wielkości nastawcze regulatora ciągłego PI 0..100 % nie są wysłane po każdym obliczeniu, ale 
wtedy, gdy z obliczenia wynika różnica w stosunku do ostatnio wysłanej wartości, która sprawia, 
że wysyłka ma sens. Tu można podać tę różnicę wartości. 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Rodzaj wielkości 
nastawczej“ ustawiony jest na „PI ciągły, 0 – 100 %“, „PI PWM, wł./wył.“ lub 
„Klimakonwektor“. 

 

 

11.8.46 Podstawowy stopień chłodzenia — cykliczne wysyłanie wielkości nastawczej 

Opcje: możliwość ustawiania między 1 – 60 minut 
 

Aktualna wartość nastawcza wykorzystywana przez urządzenie może być cyklicznie wysyłana 
na magistralę. 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Rodzaj wielkości 
nastawczej“ ustawiony jest na „2-punktowo 1 bit, wył./wł.“, „2-punktowo 1 bajt, 
0/100%“ „PI ciągły, 0-100%“ lub „klimakonwektor“. 

 

 

11.8.47  Podstawowy stopień chłodzenia — cykl chłodzenia PWM (min) 

Opcje: możliwość ustawiania między 1 – 60 minut 
 

Przy PI PWM, wł./wył. procentowe wartości wielkości nastawczych przekształcane są w sygnał 
impuls-przerwa. Oznacza to, że wybrany cykl PWM dzielony jest odpowiednio do wielkości 
nastawczej na fazę wł. i wył. Tym samym podanie wartości nastawczej 33 % przy cyklu PWM 
trwającym 15 minut oznacza fazę włączenia o długości 5 minut i fazę wyłączenia o długości 10 
minut. Tu można zadać czas cyklu PWM. 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Rodzaj wielkości 
nastawczej“ ustawiony jest na „PI PWM, wł./wł.“ 
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11.8.48 Podstawowy stopień chłodzenia — maks. wielkość nastawcza (0..255) 

Opcje: możliwość ustawiania między 0 – 255 
 

Maksymalna wielkość nastawcza regulatora podaje maksymalną wartość wydawaną przez 
regulator. W przypadku wybrania maksymalnej wartości poniżej 255 nie następuje jej 
przekroczenie, nawet jeśli regulator wyliczy wyższą wartość nastawczą. 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Rodzaj wielkości 
nastawczej“ ustawiony jest na „PI ciągły, 0 – 100 %“, „PI PWM, wł./wył.“ lub 
„Klimakonwektor“. 

 

 

11.8.49 Podstawowy stopień chłodzenia — obciążenie podstawowe min. wielkość nastawcza 
(0..255) 

Opcje: możliwość ustawiania między 0 – 255 
 

Minimalna wielkość nastawcza regulatora podaje minimalną wartość wydawaną przez regulator. 
W przypadku wybrania wartości minimalnej powyżej 0 nie następuje spadek poniżej tej 
wartości, nawet jeśli regulator wyliczy niższą wartość nastawczą. Za pomocą tego parametru 
można dokonać ustawienia obciążenia podstawowego, np. do pracy z chłodzeniem 
płaszczyznowym. Nawet jeśli regulator wyliczy wielkość nastawczą zero, to przez powierzchnię 
chłodzącą przepływa medium, aby uniknąć ogrzania pomieszczenia. W punkcie „Ustawienia 
obciążenia podstawowego“ można ponadto nastawić, czy to obciążenie podstawowe ma być 
stale aktywne, czy też ma być przełączane przez obiekt „Obciążenie podstawowe“. 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Rodzaj wielkości 
nastawczej“ ustawiony jest na „PI ciągły, 0 – 100 %“, „PI PWM, wł./wył.“ lub 
„Klimakonwektor“. 
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11.8.50 Regulacja dodatkowego stopnia chłodzenia 

 

Wskazówka 
Dostępna tylko, jeśli parametr „Funkcja urządzenia“ jest ustawiony na 
„Urządzenie pojedyncze“ lub „Urządzenie master“ a parametr „Funkcja 
regulatora“ jest ustawiony na „Chłodzenie ze stopniem dodatkowym“ lub 
„Ogrzewanie i chłodzenie ze stopniami dodatkowymi“. 

 

Opcje: 2-punktowo 1 bit, wł./wył. 

 2-punktowo 1 bajt, 0/100% 

 PI ciągły, 0-100% 

 PI PWM, wł./wył. 

 klimakonwektor 
  

Przez typ regulatora następuje wybór do aktywacji zaworu regulacyjnego. 

– 2-punktowo 1 bit, wył./wł.: regulacja dwupunktowa jest najprostszym sposobem regulacji. 
Regulator włącza, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej pewnego poziomu 
(temperatura zadana minus histereza) i wyłącza, gdy nastąpi przekroczenie określonej 
wartości (temperatura zadana plus histereza). Polecenia włączania i wyłączania wysyłane 
są jako polecenia 1-bitowe. 

– 2-punktowo 1 bajt, 0/100%: tu także ma miejsce regulacja dwupunktowa, jak powyżej. 
Jednakże w odróżnieniu od tego, polecenia włączania i wyłączania wysyłane są jako 
wartości 1-bajtowe (0% / 100%). 

– PI ciągły, 0-100 %: regulator PI dopasowuje swoją wielkość wyjściową między 0 % i 100 % 
do różnicy między wartością rzeczywistą i zadaną i umożliwia dokładną regulację 
temperatury do wartości zadanej. Udostępnia na magistralę wielkość nastawczą jako 
wartość 1-bajtową (0..100%). Aby zredukować obciążenie magistrali, wielkość nastawcza 
wysyłana jest jedynie wtedy, gdy zmieniła się o ustalony z góry procent w porównaniu do 
ostatnio wysłanej wartości. Wielkość nastawczą można dodatkowo wysyłać cyklicznie.  

– PI PWM, wł./wył.: tu także chodzi o regulator PI. Polecenie wydawane jest w postaci 1-
bitowej. Wyliczona wielkość nastawcza konwertowana jest na sygnał impuls-przerwa. 

– Klimakonwektor: klimakonwektor pracuje jak regulator ciągły PI. Dodatkowo umożliwia on 
oddzielną aktywację wentylatora modułu klimakonwektora (np. stopnie siły nadmuchu 
wentylatora 1..3). 
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11.8.51 Regulacja dodatkowego stopnia chłodzenia — rodzaj chłodzenia 

Opcje: PI ciągły, 0 – 100 % i PI PWM, wł./wył.: 

 – powierzchnia (np. sufit chłodzący) 5 °C 240 min 

 – dowolna konfiguracja 

 Klimakonwektor: 

 – klimakonwektor 4 °C 90 min 

 – dowolna konfiguracja 
 

Użytkownik ma do dyspozycji dwa sparametryzowane rodzaje chłodzenia (chłodzenie 
powierzchniowe lub klimakonwektor).  

W przypadku braku wymaganego typu chłodzenia można ustalić indywidualne parametry za 
pomocą dowolnej konfiguracji. 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Rodzaj wielkości 
nastawczej“ ustawiony jest na „PI ciągły, 0 – 100 %“, „PI PWM, wł./wył.“ lub 
„Klimakonwektor“. 

 

 

11.8.52 Regulacja dodatkowego stopnia chłodzenia — człon P (x 0,1 °C) 

Opcje: możliwość ustawiania między 10 – 100 
 

Człon P oznacza proporcjonalny zakres regulacji. Waha się on wokół wartości zadanej i przy 
regulatorze PI wpływa na szybkość regulacji. Im mniejsza jest ustawiona wartość, tym szybciej 
regulator reaguje. Jednakże wartość nie może być zbyt mała, gdyż w przeciwnym przypadku 
istnieje niebezpieczeństwo przeregulowania. Człon P można ustawić na 0,1 … 25,5 K.  

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Rodzaj wielkości 
nastawczej“ ustawiony jest na „PI ciągły, 0 – 100 %“, „PI PWM, wł./wył.“ lub 
„Klimakonwektor“. Dodatkowo parametr „Rodzaj chłodzenia“ musi być ustawiony 
na „Dowolna konfiguracja“. 

 

 

11.8.53 Regulacja dodatkowego stopnia chłodzenia — człon I (min.) 

Opcje: możliwość ustawiania między 0 – 255 
 

Człon I oznacza czas zdwojenia regulacji. Człon całkujący powoduje powolne zbliżanie się 
temperatury w pomieszczeniu do temperatury zadanej i jej osiągnięcie. W zależności od 
zastosowanego typu instalacji czas zdwojenia może przyjmować różne wartości. Generalnie im 
bardziej bezwładny jest cały system, tym większy jest czas zdwojenia.  

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Rodzaj wielkości 
nastawczej“ ustawiony jest na „PI ciągły, 0 – 100 %“, „PI PWM, wł./wył.“ lub 
„Klimakonwektor“. Dodatkowo parametr „Rodzaj chłodzenia“ musi być ustawiony 
na „Dowolna konfiguracja“. 
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11.8.54 Regulacja dodatkowego stopnia chłodzenia — rozszerzone ustawienia 

Opcje: nie 

 tak 
 

Ten parametr aktywuje dodatkowe funkcje i obiekty komunikacyjne, np. „Dodatkowy stopień 
chłodzenia“. 

 

 

11.8.55 Dodatkowy stopień chłodzenia 

 

Wskazówka 
Dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Rozszerzone ustawienia“ pod „Regulacja 
dodatkowego stopnia chłodzenia“ jest ustawiony na „tak“. 

 

 

11.8.56 Dodatkowy stopień chłodzenia — kierunek działania wielkości nastawczej 

Opcje: normalnie 

 inwersyjnie 
 

Kierunek działania wielkości nastawczej dopasowuje wielkość nastawczą do zaworów 
otwartych bezprądowo (normalnie) lub zamkniętych bezprądowo (inwersyjnie). 

– Normalnie: wartość 0 oznacza „Zawór zamknięty“ 

– Inwersyjnie: wartość 0 oznacza „Zawór otwarty“ 

 

 

11.8.57 Dodatkowy stopień chłodzenia — histereza (x 0,1°C) 

Opcje: możliwość ustawiania między 3 – 255 
 

Histereza regulatora dwupunktowego podaje zakres wahań regulatora i wartość zadaną. Dolny 
punkt przełączania znajduje się przy „Wartość zadana minus histereza“, górny przy „Wartość 
zadana plus histereza“. 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Rodzaj wielkości 
nastawczej“ ustawiony jest na „2-punktowo 1 bit, wył./wł.“ lub „2-punktowo 1 bajt, 
0/100%“. 
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11.8.58 Dodatkowy stopień chłodzenia — różnica w wielkości nastawczej do wysyłania 
wielkości nastawczej chłodzenia 

Opcje: 2 % 

 5 % 

 10 % 
 

Wielkości nastawcze regulatora ciągłego PI 0..100 % nie są wysłane po każdym obliczeniu, ale 
wtedy, gdy z obliczenia wynika różnica w stosunku do ostatnio wysłanej wartości, która sprawia, 
że wysyłka ma sens. Tu można podać tę różnicę wartości. 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Rodzaj wielkości 
nastawczej“ ustawiony jest na „PI ciągły, 0 – 100 %“, „PI PWM, wł./wył.“ lub 
„Klimakonwektor“. 

 

 

11.8.59 Dodatkowy stopień chłodzenia — cykliczne wysyłanie wielkości nastawczej 

Opcje: możliwość ustawiania między 1 – 60 minut 
 

Aktualna wartość nastawcza wykorzystywana przez urządzenie może być cyklicznie wysyłana 
na magistralę. 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Rodzaj wielkości 
nastawczej“ ustawiony jest na „2-punktowo 1 bit, wył./wł.“, „2-punktowo 1 bajt, 
0/100%“ „PI ciągły, 0-100%“ lub „klimakonwektor“. 

 

 

11.8.60 Dodatkowy stopień chłodzenia — maks. wielkość nastawcza (0..255) 

Opcje: możliwość ustawiania między 0 – 255 
 

Maksymalna wielkość nastawcza regulatora podaje maksymalną wartość wydawaną przez 
regulator. W przypadku wybrania maksymalnej wartości poniżej 255 nie następuje jej 
przekroczenie, nawet jeśli regulator wyliczy wyższą wartość nastawczą. 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Rodzaj wielkości 
nastawczej“ ustawiony jest na „PI ciągły, 0 – 100 %“, „PI PWM, wł./wył.“ lub 
„Klimakonwektor“. 
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11.8.61 Dodatkowy stopień chłodzenia — obciążenie podstawowe min. wielkość nastawcza 
(0..255) 

Opcje: możliwość ustawiania między 0 – 255 
 

Minimalna wielkość nastawcza regulatora podaje minimalną wartość wydawaną przez regulator. 
W przypadku wybrania wartości minimalnej powyżej 0 nie następuje spadek poniżej tej 
wartości, nawet jeśli regulator wyliczy niższą wartość nastawczą. Za pomocą tego parametru 
można dokonać ustawienia obciążenia podstawowego, np. do pracy z chłodzeniem 
płaszczyznowym. Nawet jeśli regulator wyliczy wielkość nastawczą zero, to przez powierzchnię 
chłodzącą przepływa medium, aby uniknąć ogrzania pomieszczenia. W punkcie „Ustawienia 
obciążenia podstawowego“ można ponadto nastawić, czy to obciążenie podstawowe ma być 
stale aktywne, czy też ma być przełączane przez obiekt „Obciążenie podstawowe“. 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Rodzaj wielkości 
nastawczej“ ustawiony jest na „PI ciągły, 0 – 100 %“, „PI PWM, wł./wył.“ lub 
„Klimakonwektor“. 
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11.8.62 Ustawienia obciążenia podstawowego 

 

Wskazówka 
Dostępna tylko, jeśli parametr „Funkcja urządzenia“ jest ustawiony na 
„Urządzenie pojedyncze“ lub „Urządzenie master“ a parametr „Funkcja 
regulatora“ jest ustawiony na „Ogrzewanie ze stopniem dodatkowym“, 
„Chłodzenie ze stopniem dodatkowym“, „Ogrzewanie i chłodzenie“ lub 
„Ogrzewanie i chłodzenie ze stopniami dodatkowymi“. 

 

 

11.8.63 Ustawienia obciążenia podstawowego — min. wartość nastawcza obciążenia 
podstawowego > 0 

Opcje: zawsze aktywne 

 aktywacja za pośrednictwem obiektu 
 

Funkcja znajduje zastosowanie, gdy w żądanym obszarze, np. przy ogrzewaniu podłogowym, 
podłoga powinna dysponować podstawowym ciepłem. Wysokość minimalnej wartości 
nastawczej podaje, ile medium grzewczego przepływa przez obszar poddany regulacji, także 
jeśli obliczenie wielkości nastawczej przez regulator dałoby niższą wartość. 

– Zawsze aktywne: tu można ustawić, czy to obciążenie podstawowe ma być stale aktywne, 
czy też ma być przełączane przez obiekt „Obciążenie podstawowe“. 

– Aktywacja za pośrednictwem obiektu: przy wyborze tego parametru można za 
pośrednictwem obiektu „obciążenie podstawowe“ aktywować (1) lub dezaktywować (0) 
funkcję obciążenia podstawowego, czyli minimalną wielkość nastawczą o wartości powyżej 
zera. Jeżeli jest aktywowana, wtedy czynnik grzewczy jest prowadzony przez instalację przy 
zachowaniu minimalnej wielkości nastawczej. Jeżeli jest dezaktywowana, wielkość 
nastawcza może zostać obniżona przez regulator do zera. 
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11.8.64 Łączony tryb ogrzewania i chłodzenia 

 

Wskazówka 
Dostępny tylko, jeśli parametr „Funkcja urządzenia“ jest ustawiony na 
„Urządzenie pojedyncze“ lub „Urządzenie master“ a parametr „Funkcja 
regulatora“ jest ustawiony na „Ogrzewanie i chłodzenie“ lub „Ogrzewanie i 
chłodzenie ze stopniami dodatkowymi“. 

 

 

11.8.65 Łączony tryb ogrzewania i chłodzenia — przełączanie funkcji ogrzewania/chłodzenia 

Opcje: automatycznie 

 tylko przez obiekt 

 lokalnie / przez obwód dodatkowy i przez obiekt 
 

Funkcja umożliwia przełączanie między trybem ogrzewania i chłodzenia urządzenia.  

– Automatycznie: np. dla układów czteroprzewodowych, umożliwiających przełączanie między 
funkcjami ogrzewania i chłodzenia w dowolnym czasie. Urządzenie samoczynnie zmienia 
funkcje ogrzewania i chłodzenia i przechodzi na przypisaną do nich wartość zadaną. Obiekt 
„Przełączanie funkcji ogrzewania/chłodzenia“ ma charakter nadawczy. 

– Tylko przez obiekt: np. dla układów dwuprzewodowych, które zimą pracują w trybie 
ogrzewania, a latem w trybie chłodzenia. Przełączanie między funkcjami ogrzewania i 
chłodzenia na przypisaną im wartość zadaną odbywa się przez odpowiedni obiekt 
komunikacyjny. Funkcja jest stosowana wtedy, gdy konieczne jest centralne przełączenie 
regulatorów w pojedynczych pomieszczeniach. Obiekt „Przełączanie funkcji 
ogrzewania/chłodzenia“ ma charakter odbiorczy. 

– Lokalnie/przez obwód dodatkowy i przez obiekt: np. dla układów czteroprzewodowych, 
umożliwiających przełączanie między funkcjami ogrzewania i chłodzenia w dowolnym 
czasie. Przechodzenie między funkcjami ogrzewania i chłodzenia oraz na przypisaną do 
nich wartość zadaną następuje poprzez wybór użytkownika pomieszczenia ręcznie na 
urządzeniu lub przez obiekt „Przełączanie funkcji ogrzewania/chłodzenia“ za pośrednictwem 
magistrali. Obiekt „Przełączanie funkcji ogrzewania/chłodzenia“ ma charakter nadawczy i 
odbiorczy. 

  

 

11.8.66 Łączony tryb ogrzewania i chłodzenia — tryb pracy po resecie 

Opcje: chłodzenie 

 ogrzewanie 
 

Po awarii napięcia magistrali, resecie urządzenia lub umieszczeniu urządzenia na porcie 
magistralnym, uruchomi się ono w sparametryzowanym „trybie pracy po resecie“. Opcje 
ustawione w polu „Przełączanie funkcji ogrzewania/chłodzenia“ umożliwiają zmianę trybu pracy 
w trakcie trwania pracy. 
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11.8.67 Łączony tryb ogrzewania i chłodzenia — wydawanie wartości nastawczej dla 
ogrzewania i chłodzenia 

Opcje: przez 1 obiekt 

 przez 2 obiekty 
 

Ten parametr służy do zdefiniowania, czy wielkość nastawcza zostanie wysłana do aktuatora 
klimatyzacji przez jeden czy przez dwa obiekty. Jeśli aktuator klimatyzacji posiada osobne 
wejścia wielkości nastawczej dla funkcji ogrzewania i chłodzenia lub jeśli stosowane są 
oddzielne aktuatory, to należy wybrać opcję „przez 2 obiekty“. Jeśli pojedynczy aktuator 
posiada tylko jeden obiekt, który odbiera wielkość nastawczą zarówno dla ogrzewania, jak i 
chłodzenia, to należy wybrać opcję „przez 1 obiekt“. 

 

 

11.8.68 Łączony tryb ogrzewania i chłodzenia — wydawanie wartości nastawczej dla 
dodatkowego stopnia ogrzewania i chłodzenia 

Opcje: przez 1 obiekt 

 przez 2 obiekty 
 

Ten parametr służy do zdefiniowania, czy wielkość nastawcza zostanie wysłana do aktuatora 
klimatyzacji przez jeden czy przez dwa obiekty. Jeśli aktuator klimatyzacji posiada osobne 
wejścia wielkości nastawczej dla funkcji ogrzewania i chłodzenia lub jeśli stosowane są 
oddzielne aktuatory, to należy wybrać opcję „przez 2 obiekty“. Jeśli pojedynczy aktuator 
posiada tylko jeden obiekt, który odbiera wielkość nastawczą zarówno dla ogrzewania, jak i 
chłodzenia, to należy wybrać opcję „przez 1 obiekt“. 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Funkcja regulatora“ jest 
ustawiony na „Ogrzewanie i chłodzenie ze stopniami dodatkowymi“. 
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11.8.69 Ustawienia wartości zadanej 

 

Wskazówka 
Opcja dostępna tylko wtedy, gdy parametr „Funkcja urządzenia“ jest ustawiony 
albo na „Urządzenie pojedyncze“ lub „Urządzenie master“. 

 

 

11.8.70 Ustawienia wartości zadanej — wartość zadana ogrzewania komfort = wartość zadana 
chłodzenia komfort 

Opcje: nie 

 tak 
 

Ten parametr służy do definiowania sposobu zmiany wartości zadanej. 

– Tak: urządzenie dysponuje jedną i tą samą wartością zadaną dla funkcji ogrzewania i 
chłodzenia w trybie komfort. Przełączenie na tryb ogrzewania następuje w przypadku 
nieosiągnięcia wartości zadanej minus histereza. Przełączenie na tryb chłodzenia następuje 
w przypadku przekroczenia wartości zadanej plus histereza. Histerezę można 
parametryzować. 

– Nie: funkcja dysponuje dwiema oddzielnymi wartościami zadanymi dla funkcji ogrzewania i 
chłodzenia w trybie komfort. Urządzenie wskazuje aktywną każdorazowo wartość zadaną. 
Przełączanie między funkcjami ogrzewania i chłodzenia następuje za pomocą ustawienia 
parametru „Przełączanie funkcji ogrzewania/chłodzenia“. 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Funkcja regulatora“ jest 
ustawiony na „Ogrzewanie i chłodzenie“ lub „Ogrzewanie i chłodzenie ze 
stopniami dodatkowymi“. 

 

 

11.8.71 Ustawienia wartości zadanej — histereza dla przełączania funkcji 
ogrzewania/chłodzenia (x 0,1 °C) 

Opcje: możliwość ustawiania między 5 – 100 
 

Parametr określa jednostronną histerezę dla przełączania między funkcjami ogrzewania i 
chłodzenia, jeśli „wartość zadana ogrzewania komfort = wartość zadana chłodzenia komfort“ 
jest aktywna. W przypadku przekroczenia wartości zadanej temperatury pomieszczenia plus 
histereza, następuje przełączenie na funkcję chłodzenia. W przypadku nieosiągnięcia wartości 
zadanej temperatury pomieszczenia minus histereza, następuje przełączenie na funkcję 
ogrzewania. 
 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Wartość zadana 
ogrzewania komfort = wartość zadana chłodzenia komfort“ jest ustawiony na 
„tak“. 
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11.8.72 Ustawienia wartości zadanej — temperatura zadana przy komfortowym grzaniu i 
chłodzeniu (°C) 

Opcje: możliwość ustawiania między 10 – 40 
 

Ustalanie temperatury zapewniającej dobre samopoczucie dla funkcji ogrzewania i chłodzenia 
w przypadku obecności. 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Funkcja regulatora“ jest 
ustawiony na „Ogrzewanie i chłodzenie“ lub „Ogrzewanie i chłodzenie ze 
stopniami dodatkowymi“. 

 

 

11.8.73 Ustawienia wartości zadanej — temperatura zadana przy komfortowym grzaniu (°C) 

Opcje: możliwość ustawiania między 10 – 40 
 

Ustalanie temperatury zapewniającej dobre samopoczucie dla funkcji ogrzewania w przypadku 
obecności. 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Funkcja regulatora“ jest 
ustawiony na „Ogrzewanie“ lub „Ogrzewanie z funkcją dodatkową“. 

 

 

11.8.74 Ustawienia wartości zadanej — obniżenie wartości ogrzewania w trybie standby (°C) 

Opcje: możliwość ustawiania między 10 – 40 
 

Określenie temperatury w przypadku nieobecności w trybie ogrzewania. W urządzeniach z 
wyświetlaczem tryb ten jest wskazywany w postaci ikony standby. 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Funkcja regulatora“ jest 
ustawiony na „Ogrzewanie“, „Ogrzewanie ze stopniem dodatkowym“, 
„Ogrzewanie i chłodzenie“ lub „Ogrzewanie i chłodzenie ze stopniami 
dodatkowymi“. 

 

 

11.8.75 Ustawienia wartości zadanej — obniżenie wartości przy ogrzewaniu w trybie EKO (°C) 

Opcje: możliwość ustawiania między 0 – 15 
 

Określenie temperatury w przypadku nieobecności w trybie ogrzewania. W urządzeniach z 
wyświetlaczem tryb ten jest wskazywany w postaci ikony eko. 
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11.8.76 Ustawienia wartości zadanej — temperatura zadana dla ochrony przed zamarzaniem 
(°C) 

Opcje: możliwość ustawiania między 5 – 15 
 

Funkcja zapewniająca ochronę budynku przed mrozem. W urządzeniach z wyświetlaczem tryb 
ten jest wskazywany w postaci ikony ochrony przed mrozem. Obsługa ręczna jest zablokowana!  

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Funkcja regulatora“ jest 
ustawiony na „Ogrzewanie“, „Ogrzewanie ze stopniem dodatkowym“, 
„Ogrzewanie i chłodzenie“ lub „Ogrzewanie i chłodzenie ze stopniami 
dodatkowymi“. 

 

 

11.8.77 Ustawienia wartości zadanej — temperatura zadana przy komfortowym chłodzeniu (°C) 

Opcje: możliwość ustawiania między 10 – 40 
 

Ustalanie temperatury zapewniającej dobre samopoczucie dla funkcji chłodzeniu w przypadku 
obecności. 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Funkcja regulatora“ jest 
ustawiony na „Chłodzenie“ lub „Chłodzenie z funkcją dodatkową“. 

 

 

11.8.78 Ustawienia wartości zadanej — podniesienie wartości dla chłodzenia w trybie standby 
(°C) 

Opcje: możliwość ustawiania między 0 – 15 
 

Określenie temperatury w przypadku nieobecności w trybie chłodzenia. W urządzeniach z 
wyświetlaczem tryb ten jest wskazywany w postaci ikony standby. 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Funkcja regulatora“ jest 
ustawiony na „Chłodzenie“, „Chłodzenie ze stopniem dodatkowym“, 
„Ogrzewanie i chłodzenie“ lub „Ogrzewanie i chłodzenie ze stopniami 
dodatkowymi“. 

 

 

11.8.79 Ustawienia wartości zadanej — podniesienie wartości dla chłodzenia w trybie eko (°C) 

Opcje: możliwość ustawiania między 0 – 15 
 

Określenie temperatury w przypadku nieobecności w trybie chłodzenia. W urządzeniach z 
wyświetlaczem tryb ten jest wskazywany w postaci ikony eko. 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Funkcja regulatora“ jest 
ustawiony na „Chłodzenie“, „Chłodzenie ze stopniem dodatkowym“, 
„Ogrzewanie i chłodzenie“ lub „Ogrzewanie i chłodzenie ze stopniami 
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dodatkowymi“. 
 

11.8.80 Ustawienia wartości zadanej — temperatura zadana dla ochrony przed wysoką 
temperaturą (°C) 

Opcje: Możliwość ustawiania między 27 – 45 
 

Funkcja zapewniająca ochronę budynku przed wysoką temperaturą. W urządzeniach z 
wyświetlaczem tryb ten jest wskazywany w postaci ikony ochrony przed wysoką temperaturą. 
Obsługa ręczna jest zablokowana!  

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Funkcja regulatora“ jest 
ustawiony na „Chłodzenie“, „Chłodzenie ze stopniem dodatkowym“, 
„Ogrzewanie i chłodzenie“ lub „Ogrzewanie i chłodzenie ze stopniami 
dodatkowymi“. 

 

 

11.8.81 Ustawienia wartości zadanej — wskazanie wyświetla 

Opcje: aktualną wartość zadaną 

 względną wartość zadaną 
 

Wyświetlacz wskazuje do wyboru bezwzględną lub względną wartość zadaną. 

– Aktualna wartość zadana: wartość zadana jest wskazywana na urządzeniach z 
wyświetlaczem jako temperatura bezwzględna, np. 21,0 °C. 

– Względna wartość zadana: wartość zadana jest wskazywana na urządzeniach z 
wyświetlaczem jako wartość względna, np. -5 °C .. + 5 °C. 

 

 

11.8.82 Ustawienia wartości zadanej — wysyłanie aktualnej wartości zadanej 

Opcje: cyklicznie i w razie zmiany 

 tylko w razie zmiany 
 

Aktualna wartość zadana może być wysyłana na magistralę cyklicznie i w razie zmiany lub tylko 
w razie zmiany. 

 

 

11.8.83 Ustawienia wartości zadanej — cykliczne wysyłanie aktualnej temperatury zadanej 
(min) 

Opcje: możliwość ustawiania między 5 – 240 
 

W tym miejscu można ustalić czas, po upływie którego aktualna wartość zadana zostanie 
automatycznie wysłana. 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Wyślij aktualną wartość 
zadaną“ jest ustawiony na „Tylko w razie zmiany“. 
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11.8.84 Zmiana wartości zadanej 

 

Wskazówka 
Opcja dostępna tylko wtedy, gdy parametr „Funkcja urządzenia“ jest ustawiony 
albo na „Urządzenie pojedyncze“ lub „Urządzenie master“. 

 

 

11.8.85 Zmiana wartości zadanej — maks. ręczne podwyższenie w trybie grzania (0 - 15°C): 

Opcje: możliwość ustawiania między 0 – 15 
 

Poprzez wprowadzenie można dokonać ograniczenia dla opcji ręcznego podwyższenia w trybie 
ogrzewania. 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Funkcja regulatora“ jest 
ustawiony na „Ogrzewanie“, „Ogrzewanie ze stopniem dodatkowym“, 
„Ogrzewanie i chłodzenie“ lub „Ogrzewanie i chłodzenie ze stopniami 
dodatkowymi“. 

 

 

11.8.86 Zmiana wartości zadanej — maks. ręczne obniżenie w trybie grzania (0 - 15°C): 

Opcje: możliwość ustawiania między 0 – 15 
 

Poprzez wprowadzenie można dokonać ograniczenia dla opcji ręcznego obniżenia w trybie 
ogrzewania. 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Funkcja regulatora“ jest 
ustawiony na „Ogrzewanie“, „Ogrzewanie ze stopniem dodatkowym“, 
„Ogrzewanie i chłodzenie“ lub „Ogrzewanie i chłodzenie ze stopniami 
dodatkowymi“. 

 

 

11.8.87 Zmiana wartości zadanej — maks. ręczne podwyższenie w trybie chłodzenia (0 - 15°C): 

Opcje: możliwość ustawiania między 0 – 15 
 

Poprzez wprowadzenie można dokonać ograniczenia dla opcji ręcznego podwyższenia w trybie 
chłodzenia. 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Funkcja regulatora“ jest 
ustawiony na „Chłodzenie“, „Chłodzenie ze stopniem dodatkowym“, 
„Ogrzewanie i chłodzenie“ lub „Ogrzewanie i chłodzenie ze stopniami 
dodatkowymi“. 
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11.8.88 Zmiana wartości zadanej — maks. ręczne obniżenie w trybie chłodzenia (0 - 15°C): 

Opcje: możliwość ustawiania między 0 – 15 
 

Poprzez wprowadzenie można dokonać ograniczenia dla opcji ręcznego obniżenia w trybie 
chłodzenia. 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Funkcja regulatora“ jest 
ustawiony na „Chłodzenie“, „Chłodzenie ze stopniem dodatkowym“, 
„Ogrzewanie i chłodzenie“ lub „Ogrzewanie i chłodzenie ze stopniami 
dodatkowymi“. 

 

 

11.8.89 Zmiana wartości zadanej — cofnięcie ręcznej regulacji w przypadku odebrania 
podstawowej wartości zadanej 

Opcje: nie 

 tak 
 

Jeśli przez obiekt „Podstawowa wartość zadana“ odebrana zostanie nowa wartość, aktywacja 
parametru spowoduje cofnięcie ręcznej zmiany i udostępniona zostanie nowa wartość zadana.  

Jeśli parametr jest dezaktywowany, do nowej podstawowej wartości zadanej doliczana jest 
wartość ręcznej zmiany. Przykład: stara podstawowa wartość zadana 21 °C + ręczna zmiana 
1,5 °C = 22,5 °C. Obiekt odbiera nową podstawową wartość zadaną wynoszącą 18 °C z 
doliczeniem starej wartości ręcznej regulacji 1,5 °C = 19,5 °C. 

 

 

11.8.90 Zmiana wartości zadanej — cofnięcie regulacji ręcznej w przypadku zmiany trybu pracy 

Opcje: nie 

 tak 
 

Jeśli urządzenie przejdzie w nowy tryb pracy, w przypadku aktywnego parametru ręczna 
zmiana zostanie cofnięta, a ustawiona temperatura zadana trybu pracy plus wartość 
ewentualnego przesunięcia zostanie przejęta przez obiekt podstawowej wartości zadanej. 
Przykład: temperatura komfortowa 21 °C z doliczeniem ręcznej regulacji 1,5 °C=22,5 °C.  
Przejście na tryb eko z ustawioną temperaturą 17 °C. Urządzenie reguluje na temperaturę 17 
°C, gdyż ręczna zmiana zostaje cofnięta. 

W przypadku dezaktywowanego parametru ręczna zmiana wartości zadanej jest doliczana do 
nowego trybu pracy. Przykład: temperatura komfortowa 21 °C z doliczeniem ręcznej regulacji 
1,5 °C=22,5 °C.  Przejście na tryb eko z ustawioną temperaturą 17 °C. Urządzenie reguluje na 
temperaturę 18,5°C, gdyż zostaje doliczona wartość ręcznej zmiany. 

 

 

11.8.91 Zmiana wartości zadanej — cofnięcie regulacji ręcznej przez obiekt 

Opcje: nie 

 tak 
 

Przy aktywacji można w dowolnej chwili usunąć ręczną zmianę za pośrednictwem oddzielnego 
obiektu. Przykład zastosowania: cofnięcie ręcznej regulacji wszystkich urządzeń znajdujących 
się w biurowcu przez jeden zegar w systemie. 
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11.8.92 Zmiana wartości zadanej — zapisanie na stałe lokalnych warunków 

Opcje: nie 

 tak 
 

W przypadku aktywacji ręczne ustawienia wartości zadanej i ew. stopnia nadmuchu wentylatora 
oraz wartość obiektu „Obciążenie podstawowe“ zostają zapisane w urządzeniu a po resecie 
znów aktywowane. Po zaprogramowaniu urządzenia na nowo, usuwane są także zapisane 
wartości zadane. 

 

 

11.8.93 Rejestracja temperatury — wejścia rejestracji temperatury 

Opcje: pomiar wewnętrzny 

 pomiar zewnętrzny 

 pomiar ważony 
 

Temperaturę w pomieszczeniu można zmierzyć na urządzeniu lub dostarczyć za 
pośrednictwem magistrali przez obiekt komunikacyjny. Oprócz tego istnie ważony pomiar 
temperatury, w przypadku którego do trzech wartości temperatury (1x wewnętrzna 2 x 
zewnętrzna) ważonych jako wartość średnia służy za wielkość wejściową dla regulacji. 

 

 

11.8.94 Rejestracja temperatury — wejście ważonej rejestracji temperatury 

Opcje: pomiar wewnętrzny i zewnętrzny 

 2 x pomiar zewnętrzny 

 pomiar wewnętrzny i 2 x zewnętrzny 
 

Określenie wejść rejestracji temperatury dla pomiaru ważonego, który jako wartość średnia 
służy za wielkość wejściową dla regulacji. 
 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Rejestracja temperatury“ 
ustawiony jest na „pomiar ważony“. 

 

 

11.8.95 Rejestracja temperatury — ważenie pomiaru wewnętrznego (0..100%) 

Opcje: możliwość ustawiania między 0 – 15 
 

Określenie ważenia pomiaru wewnętrznego od 0-100 %. 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Wejścia ważonej 
rejestracji temperatury“ ustawiony jest na „pomiar wewnętrzny i zewnętrzny“ lub 
„pomiar wewnętrzny i 2x zewnętrzny“. 
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11.8.96 Rejestracja temperatury — ważenie pomiaru zewnętrznego (0..100%) 

Opcje: możliwość ustawiania między 0 – 15 
 

Określenie ważenia pomiaru zewnętrznego od 0-100 %. 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Wejścia ważonej 
rejestracji temperatury“ ustawiony jest na „pomiar wewnętrzny i zewnętrzny“, „2x 
pomiar zewnętrzny“ lub „pomiar wewnętrzny i 2x zewnętrzny“. 

 

 

11.8.97 Rejestracja temperatury — ważenie pomiaru zewnętrznego 2 (0..100%) 

Opcje: możliwość ustawiania między 0 – 15 
 

Określenie ważenia pomiaru zewnętrznego 2 od 0-100 %. Wraz z ważeniem pomiaru 
zewnętrznego (0..100%) musi dać w wyniku 100 %.  

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Wejścia ważonej 
rejestracji temperatury“ ustawiony jest na „2x pomiar“ lub „pomiar wewnętrzny i 
2x zewnętrzny“. 

 

 

11.8.98 Rejestracja temperatury — cykliczne wysyłanie aktualnej temperatury rzeczywistej 
(min) 

Opcje: możliwość ustawiania między 5 – 240 
 

Aktualna temperatura rzeczywista wykorzystywana przez urządzenie może być cyklicznie 
wysyłana na magistralę.  

 

 

11.8.99 Rejestracja temperatury — różnica wartości dla wysyłania aktualnej temperatury 
rzeczywistej (x 0,1°C) 

Opcje: możliwość ustawiania między 1 – 100 
 

Jeśli zmiana temperatury przekroczy ustaloną w parametrach różnicę między temperaturą 
zmierzoną a ostatnio wysłaną temperaturą rzeczywistą, to wysyłana jest zmieniona wartość. 

 

 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
Aplikacja „Regulator temperatury pomieszczenia do budynków użyteczności publicznej“

 

 

 

 

Podręcznik techniczny KNX  2CKA002473B8668 │  23.02.2017 │157
 

11.8.100 Rejestracja temperatury — wartość dostrojenia dla wewnętrznego pomiaru temperatury 
(x 0,1°C) 

Opcje: możliwość ustawiania między 1 – 100 
 

W każdym miejscu montażu występują inne warunki fizyczne (ściana wewnętrzna lub 
zewnętrzna, ściany lekkie lub masywne itd.). Aby zastosować temperaturę rzeczywistą w 
miejscu montażu jako wartość pomiarową urządzenia, należy dokonać pomiaru temperatury w 
miejscu montażu przy pomocy zewnętrznego skompensowanego i/lub skalibrowanego 
termometru. Różnicę między temperaturą rzeczywistą wyświetloną na urządzeniu i temperaturą 
rzeczywistą określoną przez zewnętrzne urządzenie pomiarowe należy wpisać w polu 
parametrów jako „Wartość dostrojenia“.  

 

Wskazówka 
– Nie dokonywać pomiaru kompensacyjnego bezpośrednio po zamontowaniu 

urządzenia. Przed dokonaniem kompensacji urządzenie powinno najpierw 
dopasować się do temperatury otoczenia. Pomiar kompensacyjny należy 
powtórzyć krótko przed lub po wprowadzeniu się do pomieszczenia. 

– Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Rejestracja 
temperatury“ ustawiony jest na „pomiar wewnętrzny“ lub „pomiar ważony“. 

 

 

11.8.101 Rejestracja temperatury — czas monitorowania rejestracji temperatury (0 = brak 
monitorowania) (min) 

Opcje: możliwość ustawiania między 1 – 120 
 

Jeśli w trakcie podanego w parametrach czasu nie zostanie zarejestrowana temperatura, to 
urządzenie przechodzi na tryb usterki Wysyła na magistralę telegram za pośrednictwem obiektu 
„Usterka temperatury rzeczywistej“ i zaprzestaje pracy i wysyłania wielkości nastawczej.  

  

 

11.8.102 Rejestracja temperatury — tryb pracy w razie usterki 

Opcje: chłodzenie 

 ogrzewanie 
 

W przypadku awarii pomiaru temperatury rzeczywistej urządzenie nie może więcej samo 
określać trybu pracy grzania/chłodzenia. Z tego względu wybierany jest tu tryb pracy, który 
najlepiej pasuje do ochrony budynku. 

 

Wskazówka 
– Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Funkcja regulatora“ 

jest ustawiony  
– na „Ogrzewanie i chłodzenie“ lub „Ogrzewanie i chłodzenie ze stopniami 

dodatkowymi“. 

 

11.8.103 Rejestracja temperatury — wielkość nastawcza w razie usterki (0 - 255) 

Opcje: możliwość ustawiania między 1 – 255 
 

W przypadku awarii pomiaru temperatury rzeczywistej urządzenie nie może więcej samo 
określić wielkości nastawczej. Z tego względu wybierana jest wielkość nastawcza, która 
najlepiej pasuje do ochrony budynku. 
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11.8.104 Funkcje alarmowe 

 

Wskazówka 
Opcja dostępna tylko wtedy, gdy parametr „Funkcja urządzenia“ jest ustawiony 
albo na „Urządzenie pojedyncze“ lub „Urządzenie master“. 

 

 

11.8.105 Funkcje alarmowe — alarm wody kondensacyjnej 

Opcje: nie 

 tak 
 

Przy stosowaniu klimakonwektora może podczas pracy dojść do powstawania wody 
kondensacyjnej z powodu zbyt silnego ochłodzenia i/lub za wysokiej wilgotności powietrza. 
Powstający przy tym kondensat jest przeważnie zbierany do zbiornika. Aby chronić ten zbiornik 
przed przelaniem i przez to uniknąć ewentualnych uszkodzeń urządzenia i/lub budynku, zgłasza 
on przekroczenie maksymalnego stanu napełnienia do obiektu „Alarm wody kondensacyjnej“ 
(tylko w charakterze odbiornika). Powoduje to przejście regulatora na funkcję ochronną. Na 
urządzeniach z wyświetlaczem jest to wyświetlane za pomocą odpowiedniej ikony. Obsługa 
lokalna jest zablokowana. Obsługa jest możliwa dopiero po dezaktywacji alarmu. 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Funkcja regulatora“ jest 
ustawiony albo na „Chłodzenie“, „Chłodzenie ze stopniem dodatkowym“, 
„Ogrzewanie i chłodzenie“ lub „Ogrzewanie i chłodzenie ze stopniami 
dodatkowymi“. 

 

 

11.8.106 Funkcje alarmowe — alarm punktu rosy 

Opcje: nie 

 tak 
 

Przy stosowaniu urządzeń chłodzących może podczas pracy dojść do roszenia przewodów 
środka chłodzącego z powodu zbyt silnego ochłodzenia i/lub za wysokiej wilgotności powietrza. 
Czujnik roszenia zgłasza roszenie za pośrednictwem obiektu „Alarm punktu rosy“ (tylko w 
charakterze odbiornika). Powoduje to przejście regulatora na funkcję ochronną. Na 
urządzeniach z wyświetlaczem jest to wyświetlane za pomocą odpowiedniej ikony. Obsługa 
lokalna jest zablokowana. Obsługa jest możliwa dopiero po dezaktywacji alarmu. 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Funkcja regulatora“ jest 
ustawiony albo na „Chłodzenie“, „Chłodzenie ze stopniem dodatkowym“, 
„Ogrzewanie i chłodzenie“ lub „Ogrzewanie i chłodzenie ze stopniami 
dodatkowymi“. 
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11.8.107 Funkcje alarmowe — temperatura alarmu mrozowego status HVAC i RHCC (°C) 

Opcje: możliwości ustawienia między 0 – 15 
 

Obiekty statusu RHCC i VAC dysponują bitem alarmu mrozowego. Jeśli temperatura wejściowa 
regulatora spadnie poniżej ustawionej tu w parametrach temperatury, to w obiektach statusu 
ustawiany jest bit alarmu mrozowego. Po przekroczeniu temperatury bit jest zerowany. 

 

 

11.8.108 Funkcje alarmowe — temperatura alarmu wysokiej temperatury status HVAC (°C) 

Opcje: możliwości ustawienia między 25 – 70 
 

Obiekty statusu RHCC dysponuje bitem alarmu wysokiej temperatury. Jeśli temperatura 
wejściowa regulatora przekroczy ustawioną tu w parametrach temperaturę, to w obiekcie 
statusu ustawiany jest bit alarmu wysokiej temperatury. Po opadnięciu temperatury nastawionej 
wartości bit jest zerowany. 
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11.8.109 Ustawienia klimakonwektora - stopnie siły nadmuchu wentylatora 

 

Wskazówka 
Opcja dostępna tylko wtedy, gdy parametr „Funkcja urządzenia“ jest ustawiony 
albo na „Urządzenie pojedyncze“ lub „Urządzenie master“, a parametr „Rodzaj 
wielkości nastawczej“ ustawiony jest na „Klimakonwektor“. 

 

 

11.8.110  Ustawienia klimakonwektora - stopnie siły nadmuchu wentylatora — liczba stopni 

Opcje: 3 stopnie 

 5 stopni 
 

Parametr określa liczbę stopni siły nadmuchu wentylatora, które aktuator ma wykorzystywać do 
aktywacji wentylatora klimakonwektora. 

 

 

11.8.111 Ustawienia klimakonwektora - stopnie siły nadmuchu wentylatora — format wydawania 
stopni 

Opcje: 0..5 

 0..255 

 1 bit m z n 

 1 bit 1 z n 
 

– 0..5: wartości stopnia (0..3 lub 0..5) wydawane są w formacie 1-bitowym jako wartości 
licznika 0..3, wzg. 0..5. 

– 0..255: wartości stopnia (0..3 lub 0..5) wydawane są jako procenty. Przykład 5-stopniowego 
wentylatora: wartość stopnia 1 wydawana jest jako 20 %, wartość stopnia 5 jako 100 %. 

– 1 bit m z n: wartości stopnia (0..3 lub 0..5) wydawane są poprzez obiekty 1-bitowe. Liczba 
obiektów odpowiada liczbie stopni siły nadmuchu wentylatora. Na przykład dla stopnia 2 
wydawane są 1-bitowe obiekty stopnia nadmuchu wentylatora 1 i 2 z wartością 1, pozostałe 
obiekty stopnia nadmuchu wentylatora z wartością 0. 

– 1 bit 1 z n: wartości stopnia (0..3 lub 0..5) wydawane są poprzez obiekty 1-bitowe. Liczba 
obiektów odpowiada liczbie stopni siły nadmuchu wentylatora. Na przykład dla stopnia 2 
wydawany jest jedynie 1-bitowy obiekt stopnia siły nadmuchu wentylatora 2 z wartością 1. 
Pozostałe obiekty stopnia siły nadmuchu wentylatora z wartością 0. 

 

 

11.8.112 Ustawienia klimakonwektora - stopnie siły nadmuchu wentylatora — wydawanie stopni 

Opcje: przy obsłudze ręcznej i w trybie automatycznym 

 tylko przy obsłudze ręcznej 
 

Parametr ten określa, kiedy następuje wydanie wartości stopnia siły nadmuchu wentylatora: czy 
tylko przy ręcznym ustawieniu stopnia siły nadmuchu wentylatora, czy też także w trybie 
automatycznym. To ustawienie zależy od możliwości aktuatora klimakonwektora. Jeśli 
aktywacja stopni siły nadmuchu wentylatora w trybie automatycznym następuje przez sam 
aktuator przez wyprowadzenie z wielkości nastawczej, to należy wybrać opcję „tylko przy 
obsłudze ręcznej“, w innym wypadku należy wybrać drugą opcję. 
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11.8.113 Ustawienia klimakonwektora - stopnie siły nadmuchu wentylatora — najniższy stopień 
ustawiany ręcznie 

Opcje: stopień 0 

 stopień 1 
 

W tym parametrze wybiera się najniższy stopień, który można ustawić obsługując urządzenie. 
Przy wyborze stopnia 0 system ogrzewania/chłodzenia więcej nie pracuje (stopień siły 
nadmuchu wentylatora i zasterowanie zaworu 0), tak długo, jak długi utrzymany zostaje 
aktualny tryb pracy i rodzaj pracy. Aby uniknąć uszkodzenia budynku, stopień 0 jest wyłączany 
po 18 godzinach a urządzenie wraca w tryb automatyczny. 

  

 

 

11.8.114 Ustawienia klimakonwektora - stopnie siły nadmuchu wentylatora — ocena statusu 
stopni 

Opcje: nie 

 tak 
 

Regulator otrzymuje aktualny stopień siły nadmuchu wentylatora do aktywacji aktuatora 
klimakonwektora albo przez określenie na podstawie tabeli wartości stopni w punkcie 
„Ustawienia klimakonwektora ogrzewanie“, wzgl. „Ustawienia klimakonwektora chłodzenie“ albo 
przez komunikat zwrotny z aktuatora klimakonwektora. Po wybraniu opcji „tak“ obiekt „Status 
stopnia klimakonwektora“ zostaje odblokowany dla odbioru stopnia siły nadmuchu 
klimakonwektora. 
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11.8.115 Ustawienia klimakonwektora dla ogrzewania 

 

Wskazówka 
Opcja dostępna tylko wtedy, gdy parametr „Funkcja urządzenia“ jest ustawiony 
albo na „Urządzenie pojedyncze“ lub „Urządzenie master“, a parametr „Rodzaj 
wielkości nastawczej“ ustawiony jest na „Klimakonwektor“. Dodatkowo parametr 
„Funkcja regulatora“ musi być ustawiony na „Ogrzewanie“, „Ogrzewanie ze 
stopniem dodatkowym“, „Ogrzewanie i chłodzenie“ lub „Ogrzewanie i chłodzenie 
ze stopniami dodatkowymi“. 

 

 

11.8.116 Ustawienia klimakonwektora dla ogrzewania — stopień siły nadmuchu wentylatora 1- 5 
do wielkości nastawczej (0 - 255) ogrzewanie  

Opcje: możliwość ustawiania między 0 – 255 
 

Tu do wielkości nastawczych regulatora przyporządkowywane są stopnie siły nadmuchu 
wentylatora. Przyporządkowanie to jest wykorzystywane, gdy stopnie siły nadmuchu 
wentylatora są wysyłane razem z wielkością nastawczą. 
 

 

Wskazówka 
– Te ustawienia stopni należy dopasować do ustawień w aktuatorze 

klimakonwektora. 
– Ustawienie w parametrach „Rodzaju wielkości nastawczej“ jako 

„Klimakonwektor“ jest sensowne jedynie dla stopnia podstawowego lub 
dodatkowego. Parametryzacja stopnia podstawowego i dodatkowego jako 
klimakonwektora nie jest sensowna, ponieważ obsługiwana jest jedynie 
aktywacja każdorazowo jednego klimakonwektora dla ogrzewania i 
chłodzenia. 

– Parametry „Stopień siły nadmuchu wentylatora 4 - 5 do wielkości nastawczej 
(0 - 255) ogrzewanie“ są dostępne tylko wtedy, gdy parametr „Liczba stopni 
siły nadmuchu wentylatora“ jest ustawiony na „5 stopni“. 

 

 

11.8.117 Ustawienia klimakonwektora dla ogrzewania — ograniczenie stopnia siły nadmuchu 
wentylatora dla ogrzewania w trybie eko 

Opcje: nie 

 tak 
 

Po przestawieniu na tryb eko ma tu miejsce ograniczenie stopni siły nadmuchu wentylatora. 

  

 

11.8.118 Ustawienia klimakonwektora dla ogrzewania — maks. stopień siły nadmuchu 
wentylatora w trybie eko 

Opcje: możliwość ustawiania między 0 – 5 
 

Określenie maksymalnego możliwego stopnia siły nadmuchu wentylatora przy przestawianiu na 
tryb eko. 
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11.8.119 Ustawienia klimakonwektora dla chłodzenia 

 

Wskazówka 
Opcja dostępna tylko wtedy, gdy parametr „Funkcja urządzenia“ jest ustawiony 
albo na „Urządzenie pojedyncze“ lub „Urządzenie master“, a parametr „Rodzaj 
wielkości nastawczej“ ustawiony jest na „Klimakonwektor“. Dodatkowo parametr 
„Funkcja regulatora“ musi być ustawiony na „Chłodzenie“, „Chłodzenie ze 
stopniem dodatkowym“, „Ogrzewanie i chłodzenie“ lub „Ogrzewanie i chłodzenie 
ze stopniami dodatkowymi“. 
 

 

 

11.8.120 Ustawienia klimakonwektora przy chłodzeniu — stopień siły nadmuchu wentylatora 1- 5 
do wielkości nastawczej (0 - 255) chłodzenie  

Opcje: możliwość ustawiania między 0 – 255 
 

Tu do wielkości nastawczych regulatora przyporządkowywane są stopnie siły nadmuchu 
wentylatora. Przyporządkowanie to jest wykorzystywane, gdy stopnie siły nadmuchu 
wentylatora są wysyłane razem z wielkością nastawczą. 
 

 

Wskazówka 
– Te ustawienia stopni należy dopasować do ustawień w aktuatorze 

klimakonwektora. 
– Ustawienie w parametrach „Rodzaju wielkości nastawczej“ jako 

„Klimakonwektor“ jest sensowne jedynie dla stopnia podstawowego lub 
dodatkowego. Parametryzacja stopnia podstawowego i dodatkowego jako 
klimakonwektora nie jest sensowna, ponieważ obsługiwana jest jedynie 
aktywacja każdorazowo jednego klimakonwektora dla ogrzewania i 
chłodzenia. 

– Parametry „Stopień siły nadmuchu wentylatora 4 - 5 do wielkości nastawczej 
(0 - 255) chłodzenie“ są dostępne tylko wtedy, gdy parametr „Liczba stopni 
siły nadmuchu wentylatora“ jest ustawiony na „5 stopni“. 

 

 

 

11.8.121 Ustawienia klimakonwektora przy chłodzeniu — ograniczenie stopnia siły nadmuchu 
wentylatora dla chłodzenia w trybie eko 

Opcje: nie 

 tak 
 

Po przestawieniu na tryb eko ma tu miejsce ograniczenie stopni siły nadmuchu wentylatora. 

 

 

11.8.122 Ustawienie klimakonwektora dla chłodzenia — maks. stopień siły nadmuchu 
wentylatora przy chłodzeniu w trybie eko 

Opcje: możliwość ustawiania między 0 – 5 
 

Określenie maksymalnego możliwego stopnia siły nadmuchu wentylatora przy przestawianiu na 
tryb eko. 
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11.8.123 Kompensacja letnia 

 

Wskazówka 
Opcja dostępna tylko wtedy, gdy parametr „Funkcja urządzenia“ jest ustawiony 
albo na „Urządzenie pojedyncze“ lub „Urządzenie master“. 
 

 

 

11.8.124 Kompensacja letnia — kompensacja letnia 

Opcje: nie 

 tak 
 

Aby oszczędzać energię i utrzymywać na przyjemnym poziomie różnicę temperatur przy 
wchodzeniu do klimatyzowanego budynku i opuszczaniu go, należy w lecie - przy wysokich 
temperaturach zewnętrznych - zapobiec zbyt dużemu obniżaniu temperatury w pomieszczeniu 
(kompensacja letnia według DIN 1946). Podniesienie temperatury w pomieszczeniu następuje 
przez dopasowanie zadanej temperatury chłodzenia.  

Podniesienie temperatury w pomieszczeniu nie oznacza ogrzewania pomieszczenia, a jedynie 
wzrost temperatury w pomieszczeniu na określoną ustawioną wartość przez brak chłodzenia. 
Dzięki temu unika się sytuacji, gdy np. przy temperaturze zewnętrznej 35 °C instalacja 
klimatyzacyjna nadal próbuje obniżyć temperaturę w pomieszczeniach do 24 °C. 

Aktywacja kompensacji letniej zakłada jednakże istnienie czujnika temperatury zewnętrznej, 
który wysyła na magistralę zmierzoną wartość, która może zostać oceniona przez regulator 
temperatury pomieszczenia. 

Parametry dla kompensacji letniej: 

– „Kompensacja letnia dolna wartość temperatury zewnętrznej“, 

– „Kompensacja letnia górna wartość temperatury zewnętrznej“, 

– „Kompensacja letnia dolne przesunięcie wartości zadanej“, 

– „Kompensacja letnia górne przesunięcie wartości zadanej“, 

Powyżej „górnej wartości temperatury zewnętrznej“ minimalną temperaturą zadaną chłodzenia 
jest temperatura zewnętrzna minus „górne przesunięcie wartości zadanej“. Poniżej „dolnej 
wartości temperatury zewnętrznej“ temperatura zewnętrzna nie wpływa na minimalną 
temperaturą zadaną chłodzenia. Między „dolną“ i „górną wartością temperatury zewnętrznej“ 
minimalna temperatura zadana chłodzenia jest - zależnie od temperatury zewnętrznej - płynnie 
dostosowywana do wartości temperatury zewnętrznej minus „górne przesunięcie wartości 
zadanej“ przez odjęcie temperatury zewnętrznej minus „dolne przesunięcie“ od podanej w 
parametrach wartości zadanej. 

 

Typowe wartości dla kompensacji letniej to: 

– 21 °C: dolna wartość temperatury zewnętrznej 

– 32 °C: górna wartość temperatury zewnętrznej 

– 0 K: dolne przesunięcie wartości zadanej 

– 6 K: górne przesunięcie wartości zadanej 

Oznacza to płynny wzrost wartości zadanej chłodzenia do temperatury zewnętrznej minus 
przesunięcie wartości zadanej wynoszące 0 do 6 K, jeśli temperatura zewnętrzna wzrośnie z 21 
°C do 32 °C. 
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Przykład: 

Przy rosnącej temperaturze zewnętrznej minimalna wartość zadana chłodzenia jest 
podnoszona od temperatury zewnętrznej 21 °C. Przy temperaturze zewnętrznej 30 °C 
minimalna temperatura zadana chłodzenia wynosi 25,1 °C, przy temperaturze zewnętrznej 31 
°C, 25,5 °C, przy temperaturze zewnętrznej 32 °C i 26 °C, przy temperaturze zewnętrznej 33 °C 
- 27 °C. 

 

 

11.8.125 Kompensacja letnia — (dolna) temperatura rozpoczęcia kompensacji letniej (°C) 

Opcje: możliwość ustawiania między -127 – +127 
 

Parametr określa dolną temperaturę zewnętrzną, od której nastąpi korekta wartości zadanej 
(kompensacja letnia) z uwagi na zbyt wysoką temperaturę zewnętrzną.  

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Kompensacja letnia“ jest 
ustawiony na „tak“. 
 

 

 

11.8.126 Kompensacja letnia — przesunięcie wartości temperatury zadanej przy rozpoczęciu 
kompensacji letniej (x 0,1°C) 

Opcje: możliwość ustawiania między -127 – +127 
 

Parametr określa, o ile stopni Kelvina ma zostać podniesiona wartość zadana podczas 
kompensacji letniej po osiągnięciu dolnej temperatury zewnętrznej. 

Typowe wartości dla kompensacji letniej to: 

– 20 °C: dolna wartość temperatury zewnętrznej 

– 32 °C: górna wartość temperatury zewnętrznej 

– 0 K: dolne przesunięcie wartości zadanej 

– 4 K: górne przesunięcie wartości zadanej 

Oznacza to płynne podnoszenie wartości zadanej o 0 … 4 K, gdy temperatura zewnętrzna 
wzrośnie z 20 °C…32 °C. 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Kompensacja letnia“ jest 
ustawiony na „tak“. 
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Aplikacja „Regulator temperatury pomieszczenia do budynków użyteczności publicznej“
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11.8.127 Kompensacja letnia — (górna) temperatura zakończenia kompensacji letniej (°C) 

Opcje: możliwość ustawiania między -127 – +127 
 

Parametr określa górną temperaturę zewnętrzną, od której nastąpi korekta wartości zadanej 
(kompensacja letnia) z uwagi na zbyt wysoką temperaturę zewnętrzną. 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Kompensacja letnia“ jest 
ustawiony na „tak“. 
 

 

 

 

11.8.128 Kompensacja letnia — przesunięcie wartości temperatury zadanej przy zakończeniu 
kompensacji letniej (x 0,1°C) 

Opcje: możliwość ustawiania między -127 – +127 
 

Parametr określa, o ile stopni Kelvina ma zostać podniesiona wartość zadana podczas 
kompensacji letniej po osiągnięciu górnej temperatury zewnętrznej. 

Typowe wartości dla kompensacji letniej to: 

– 20 °C: dolna wartość temperatury zewnętrznej 

– 32 °C: górna wartość temperatury zewnętrznej 

– 0 K: dolne przesunięcie wartości zadanej 

– 4 K: górne przesunięcie wartości zadanej 

Oznacza to płynne podnoszenie wartości zadanej o 0 … 4 K, gdy temperatura zewnętrzna 
wzrośnie z 20 °C do 32 °C. 
 

 

Wskazówka 
Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr „Kompensacja letnia“ jest 
ustawiony na „tak“. 
 

 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
Aplikacja „Funkcje IR (biały)“
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11.9 Aplikacja „Funkcje IR (biały)“ 

11.9.1 Przycisk 1 – 5 (lewy/prawy) / klawisz pamięci M1/M2 

Warianty Premium i Busch-Wächter® Sky KNX posiadają czujnik do odbioru sygnałów w 
podczerwieni. Dzięki temu można np. stosować nadajnik ręczny na podczerwień 6010-25.  

Obsługę umożliwiają dwa kanały wybierane na nadajniku: niebieski i biały. 

Poniższy przykład powinien ułatwić proces uruchamiania. Funkcje podczerwieni można 
parametryzować w urządzeniu. W przypadku przycisku M1 (biały) wybierana jest funkcja 
„Przełączanie klawisz lewy/prawy“. W obrębie tej funkcji pojawia się parametr „Reakcja przy 
zboczu rosnącym“. Parametr ten należy ustawić na „WŁ.“. Funkcja posiada obiekt 
komunikacyjny „Przełączanie“. Obiekt ten musi być połączony z obiektem „Zapisywanie 
wartości zadanej“ należącym do aplikacji utrzymania oświetlenia na stałym poziomie. Dzięki 
temu aktualna wartość oświetlenia zostanie zapisana jako wartość zadana wkrótce po 
naciśnięciu przycisku M1. Oświetlenie można przykładowo ustawić nadajnikiem ręcznym. W 
związku z tym do jednej lub kilku par przycisków jest przyporządkowana funkcja „Ściemnianie 
cały klawisz“ i są one bezpośrednio powiązane z aktuatorem ściemniającym. Zastosować 
wybraną parę przycisków do ustawienia żądanej jasności i zapisać wartość przyciskiem M1. 

 

11.10 Aplikacja „Funkcje IR (niebieski)“ 

11.10.1 Przycisk 1 – 5 (lewy/prawy) / klawisz pamięci M1/M2 

Warianty Premium i Busch-Wächter® Sky KNX posiadają czujnik do odbioru sygnałów w 
podczerwieni. Dzięki temu można np. stosować nadajnik ręczny na podczerwień 6010-25.  

Obsługę umożliwiają dwa kanały wybierane na nadajniku: niebieski i biały. 

Poniższy przykład powinien ułatwić proces uruchamiania. Funkcje podczerwieni można 
parametryzować w urządzeniu. W przypadku przycisku M1 (niebieski) wybierana jest funkcja 
„Przełączanie klawisz lewy/prawy“. W obrębie tej funkcji pojawia się parametr „Reakcja przy 
zboczu rosnącym“. Parametr ten należy ustawić na „WŁ.“. Funkcja posiada obiekt 
komunikacyjny „Przełączanie“. Obiekt ten musi być połączony z obiektem „Zapisywanie 
wartości zadanej“ należącym do aplikacji utrzymania oświetlenia na stałym poziomie. Dzięki 
temu aktualna wartość oświetlenia zostanie zapisana jako wartość zadana wkrótce po 
naciśnięciu przycisku M1. Oświetlenie można przykładowo ustawić nadajnikiem ręcznym. W 
związku z tym do jednej lub kilku par przycisków jest przyporządkowana funkcja „Ściemnianie 
cały klawisz“ i są one bezpośrednio powiązane z aktuatorem ściemniającym. Zastosować 
wybraną parę przycisków do ustawienia żądanej jasności i zapisać wartość przyciskiem M1. 

 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
Aplikacja „Funkcje logiczne“
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11.11 Aplikacja „Funkcje logiczne“ 

11.11.1 Kanał 1 – 5  

Kanałom można przyporządkować różne funkcje logiczne 

Opcje (aplikacje): nieaktywna 

 bramka logiczna 

 bramka 

 opóźnienie 

 oświetlenie klatki schodowej 
 

– Nieaktywna: brak przyporządkowanej funkcji logicznej. 

– Bramka logiczna: obiekty logiczne 
 

 

 

  

Nr Nazwa obiektu Typ danych Flagi 

0 Wyjście (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001   

0 Wyjście (1 bajt) 1 bajt EIS14 / DPT 5.010  

1 Wejście 1 (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001  K, S, A 

1 Wejście 1 (1 bajt) 1 bajt EIS14 / DPT 5.010 K, S, A 

2 Wejście 2 (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001 K, S, A 

2 Wejście 2 (1 bajt) 1 bajt EIS14 / DPT 5.010 K, S, A 

3 Wejście 3 (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001 K, S, A 

3 Wejście 3 (1 bajt) 1 bajt EIS14 / DPT 5.010 K, S, A 

4 Wejście 4 (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001 K, S, A 

4 Wejście 4 (1 bajt) 1 bajt EIS14 / DPT 5.010 K, S, A 

5 Wejście 5 (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001 K, S, A 

5 Wejście 5 (1 bajt) 1 bajt EIS14 / DPT 5.010 K, S, A 

6 Wejście 6 (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001 K, S, A 

6 Wejście 6 (1 bajt) 1 bajt EIS14 / DPT 5.010 K, S, A 

7 Wejście 7 (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001 K, S, A 

7 Wejście 7 (1 bajt) 1 bajt EIS14 / DPT 5.010 K, S, A 

8 Wejście 8 (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001 K, S, A 

8 Wejście 8 (1 bajt) 1 bajt EIS14 / DPT 5.010 K, S, A 

9 Wejście 9 (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001 K, S, A 

9 Wejście 9 (1 bajt) 1 bajt EIS14 / DPT 5.010 K, S, A 

10 Wejście 10 (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001 K, S, A 

10 Wejście 10 (1 bajt) 1 bajt EIS14 / DPT 5.010 K, S, A 



 

Opis aplikacji/parametrów
Aplikacja „Funkcje logiczne“
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– Bramka: aplikacja „Bramka“ umożliwia filtrowanie określonych sygnałów i tymczasowe 
blokowanie przepływu sygnałów. Funkcja posiada trzy obiekty komunikacyjne: „Wejście 
sterujące“, „Wejście“ i „Wyjście“. Obiekt wejściowy wzgl. wyjściowy może przyjmować różne 
wielkości. 

Ustawienie „nieprzypisany“ umożliwia dowolne przyporządkowanie wielkości bitu. Oznacza 
to, że wielkość ta jest określana przez pierwszą zewnętrzną lub wewnętrzną grupę 
adresową / akcję, która jest przypisywana i która jest już połączona z dowolnym innym 
obiektem komunikacyjnym. 

Sterowanie może przebiegać od „wejścia do wyjścia“ lub od „wyjścia do wejścia“, o ile 
zezwala na to wejście sterujące.  Aktywacja przez wejście sterujące jest możliwa poprzez 
telegram WŁ. lub WYŁ. 

Jeśli np. ustawienie „Wejście sterujące“ zostanie zaprogramowane na „Telegram WŁ.“, 
telegramy będą kierowane od wejścia do wyjścia tylko wtedy, jeśli wejście sterujące 
odebrało wcześniej telegram WYŁ. 

Ponadto możliwe jest blokowanie sygnałów poprzez ustawienie „funkcji filtrowania“. W 
rezultacie „nic nie jest odfiltrowywane“ lub „odfiltrowywany jest sygnał WŁ.“ wzgl. 
„odfiltrowywany jest sygnał WYŁ.“. Funkcja ta jest niezbędna np. zawsze wtedy, gdy w 
przypadku danego czujnika interesujący jest jedynie telegram WŁ, a program użytkowy nie 
oferuje funkcji filtrowania. 

 

– Opóźnienie: aplikacja „Opóźnienie“ umożliwia odbiór telegramów przez obiekt „Wejście“. Z 
ustawionym czasem opóźnienia odebrane telegramy wysyłane są w obiekcie „Wyjście“. Na 
potrzeby różnych przypadków zastosowań możliwa jest wspólna parametryzacja typów 
obiektu dla „Wejścia“ i „Wyjścia“. 

 

–  Oświetlenie klatki schodowej: aplikacja „Oświetlenie klatki schodowej“ umożliwia 
przypisanie do telegramów łączeniowych i telegramów wartości czasu opóźnienia. W tym 
celu, zależnie od parametryzacji, aplikacja udostępnia różne obiekty komunikacyjne: 

 

–  jeden obiekt 1-bitowy dla wejścia i wyjścia 

Jeśli przez obiekt „Wejście / wyjście“ odebrany zostanie telegram WŁ., niezwłocznie 
rozpocznie się czas opóźnienia. 

Możliwe jest ustawienie czasu opóźnienia w zakresie od 10 s do 88:45 min, w krokach 1 
s. Po upływie czasu opóźnienia obiekt „Wejście/wyjście“ wyśle telegram WYŁ.. 

–  dwa obiekty 1-bitowe dla wejścia i wyjścia 

–  dwa obiekty 1-bajtowe dla wejścia i wyjścia 

Jeśli przez obiekt „Wejście“ odebrany zostanie telegram, niezwłocznie rozpocznie się 
czas opóźnienia, a telegram z identyczną wartością telegramu odebranego na wejściu 
zostanie wysłany w obiekcie „Wyjście“. Możliwe jest ustawienie czasu opóźnienia w 
zakresie od 10 s do 88:45 min, w krokach 1 s. Po upływie czasu opóźnienia obiekt 
„Wyjście“ wyśle telegram WYŁ. (1 bit) lub telegram o wartości „0“ (1 bajt). 

Dwa dodatkowe obiekty komunikacyjne umożliwiają ponowne zaprogramowanie czasu 
opóźnienia i czasu wstępnego ostrzeżenia przed wyłączeniem. Odebrane wartości są 
zapisywane w pamięci urządzenia i pozostają zachowane nawet w przypadku zaniku 
napięcia, a także po jego przywróceniu. 

 

 



 

Opis aplikacji/parametrów
Obiekty komunikacyjne — czujniki obecności — master
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11.12 Obiekty komunikacyjne — czujniki obecności — master 

11.12.1 Px: przełączanie tryb ręczny 

 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

12 | 30 | 48 | 
64 

Px: przełączanie tryb ręczny Wejście 1.001 przełącznik 

 

Przez ten obiekt możliwe jest przełączanie z trybu automatycznego na ręczny (domyślnie: 0 = 
automatyczny, 1 = ręczny). 

 

11.12.2 Px: zewnętrzny przycisk 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

13 | 31 | 49 | 
65 

Px: zewnętrzny przycisk Wejście 1.001 przełącznik 

 

Jeśli przez ten obiekt odebrana zostanie wartość 1 (domyślnie), czujnik dokona włączenia. Jeśli 
przez ten obiekt odebrana zostanie wartość 0 (domyślnie), czujnik dokona wyłączenia. 

– Tryb ręczny nieaktywny: czujnik ruchu znajduje się ponownie w trybie automatycznym. 

– Tryb ręczny aktywny: czujnik ruchu pozostaje wyłączony tak długo, dopóki nie zostanie 
ponownie włączony ręcznie lub nie nastąpi dezaktywacja trybu ręcznego. 

 

 

Wskazówka 
W trybie ręcznym czujnik ruchu jest nieaktywny, a włączanie i wyłączanie jest 
możliwe tylko za pomocą przycisku zewnętrznego. W trybie automatycznym 
ruch jest symulowany przez włączenie za pomocą przycisku zewnętrznego. 

 

11.12.3 Px: aktywacja trybu testowego 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

14 | 32 | 50 | 
66 

Px: aktywacja trybu testowego Wejście 1.001 przełącznik 

 

Przez ten obiekt można aktywować tryb testowy (1 = aktywowany, 0 = dezaktywowany). Po 
upływie 10 minut tryb testowy jest automatycznie dezaktywowany. 

 

11.12.4 Px: czas opóźnienia przy zredukowanej jasności 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

16 | 34 | 52 | 
68 

Px: czas opóźnienia przy 
zredukowanej jasności 

Wejście 7.005 czas (s) 

 

Jeśli po upływie czasu opóźnienia nie nastąpi wykrycie ruchu, funkcja przejdzie w tryb 
sparametryzowanego zredukowanego czasu opóźnienia, a następnie np. się wyłączy. Czas 
opóźnienia może zostać od nowa ustawiony przez ten obiekt z innego elementu obsługowego w 
dowolnej chwili, bez korzystania z aplikacji ETS. Jeśli wartość ta nie ma być nadpisywana przy 
każdym pobieraniu, należy odpowiednio ustawić parametr „Nadpisz ustawienie przy 
pobieraniu“. 

 



 

Opis aplikacji/parametrów
Obiekty komunikacyjne — czujniki obecności — slave
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11.13 Obiekty komunikacyjne — czujniki obecności — slave 

11.13.1 Px: aktywacja ruchu 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

1 | 19 | 37 | 
53 

Px: aktywacja ruchu  1.001 przełącznik 

 

Przez obiekt można zablokować lub aktywować czujnik. Aktywacja ma pierwszeństwo przed 
wszystkimi innymi obiektami. 

 

11.13.2 Px: status aktuatora 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

4 | 22 | 40 | 
56 

Px: status aktuatora  1.001 przełącznik 

 

Aktuatory sterowane przez czujnik mogą wysłać informację o swoim statusie do tego wyjścia (1 
bit). Przy odbiorze telegramu Wył. w obiekcie następuje zatrzymanie rejestracji ruchu dla 
sparametryzowanego czasu martwego i zresetowanie czasu opóźnienia. 

 

11.13.3 Px: detekcja niezależna od jasności 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

5 | 23 | 41 | 
57 

Px: detekcja niezależna od 
jasności 

 1.001 przełącznik 

 

Jeśli w tym obiekcie odebrana zostanie wartość 1, czujnik załączy się przy każdym ruchu, 
niezależnie od jasności. Jeśli jednak odebrana zostanie wartość 0, czujnik załączy się tylko przy 
spadku jasności poniżej ustawionego progu i w przypadku ruchu.  

 

11.13.4 Px: jasność zewnętrzna 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

6 | 24 | 42 | 
58 

Px: jasność zewnętrzna  9.* 2-bajtowa wartość 
float 

 

Do tego obiektu wysyłana jest wartość jasności zewnętrznego czujnika jasności. 

 

11.13.5 Px: próg jasności zewnętrznie  

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

7 | 25 | 43 | 
59 

Px: próg jasności zewnętrznie   9.* 2-bajtowa wartość 
float 

 

Przez ten obiekt można dostosować zewnętrzny próg jasności. Jeśli wartość ta nie ma być 
nadpisywana przy każdym pobieraniu, należy odpowiednio ustawić parametr „Nadpisz 
ustawienie przy pobieraniu“. 

 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
Obiekty komunikacyjne — czujniki obecności — slave
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11.13.6 Px: próg jasności wewnętrznie  

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

8 | 26 | 44 | 
60 

Px: próg jasności wewnętrznie   9.* 2-bajtowa wartość 
float 

 

Przez ten obiekt można dostosować wewnętrzny próg jasności. Jeśli wartość ta nie ma być 
nadpisywana przy każdym pobieraniu, należy odpowiednio ustawić parametr „Nadpisz 
ustawienie przy pobieraniu“. 

 

11.13.7 Px: ruch (slave) 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

11 | 29 | 47 | 
63 

Px: ruch (slave)  1.001 przełącznik 

 

Ten obiekt wysyła (domyślnie: niezależnie od jasności) cyklicznie telegram o wartości 1 w celu 
wyzwolenia modułu master.  

 

 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
Obiekty komunikacyjne — czujniki obecności — monitorowanie
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11.14 Obiekty komunikacyjne — czujniki obecności — monitorowanie 

11.14.1 Px: aktywacja ruchu 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

1 | 19 | 37 | 
53 

Px: aktywacja ruchu Wejście 1.001 przełącznik 

 

Przez obiekt można zablokować lub aktywować czujnik. Aktywacja ma pierwszeństwo przed 
wszystkimi innymi obiektami. 

 

11.14.2 Px: monitorowanie 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

15 | 33 | 51 | 
67 

Px: monitorowanie Wyjście 1.001 przełącznik 

 

Przez wyjście w razie ruchu sparametryzowana wartość po upływie czasu opóźnienia (2 
sekundy) wysyłana jest do aktuatora. 

 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
Obiekty komunikacyjne — czujniki obecności — przełącznik do utrzymania stałego 
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11.15 Obiekty komunikacyjne — czujniki obecności — przełącznik do utrzymania stałego 
poziomu oświetlenia 

11.15.1 P1: wyjście 1 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

 P1: wyjście 1  1.001 przełącznik 

   5.001 procenty (0..100%) 

   5.010 impulsy licznika (0..255) 

   18.001 sterowanie sceną 

   20.102 tryb HAVC 

   9.* 2-bajtowa wartość float 
 

Przez wyjście w razie ruchu sparametryzowana wartość przy przekroczeniu lub nieosiągnięciu 
ustawionego progu jasności wraz z histerezą wysyłana jest do aktuatora. Jeśli wyjście 2 jest 
aktywne, wyjście 1 powinno aktywować ciąg oświetleniowy najdalej od okna, a wyjście 2 ciąg 
oświetleniowy najbliżej okna. 

 

11.15.2 Px: wyjście 2 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

 Px: wyjście 2  1.001 przełącznik 

   5.001 procenty (0..100%) 

   5.010 impulsy licznika (0..255) 

   18.001 sterowanie sceną 

   20.102 tryb HAVC 

   9.* 2-bajtowa wartość float 
 

Przez wyjście w razie ruchu sparametryzowana wartość przy przekroczeniu lub nieosiągnięciu 
ustawionego progu jasności wraz z histerezą wysyłana jest do aktuatora. Jeśli wyjście 2 jest 
aktywne, wyjście 1 powinno aktywować ciąg oświetleniowy najdalej od okna, a wyjście 2 ciąg 
oświetleniowy najbliżej okna. 

 

11.15.3 Px: automatyka / ręczny wył. 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

 Px: automatyka / ręczny wył.  1.001 przełącznik 
 

Przez obiekt możliwa jest aktywacja (automatyka) lub dezaktywacja (ręczny) układu regulacji. 
Jeśli obiekt jest połączony z elementem obsługowym, wartość 0 spowoduje wyłączenie 
urządzenia i dezaktywację układu regulacji. 

 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
Obiekty komunikacyjne — czujniki obecności — przełącznik do utrzymania stałego 

 

 

 

 

Podręcznik techniczny KNX  2CKA002473B8668 │  23.02.2017 │175
 

11.15.4 Px: slave 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

 Px: slave   1.001 przełącznik 
 

Przez ten obiekt można z innego czujnika ruchu lub czujnika obecności uruchomić łącznik do 
utrzymania stałego poziomu oświetlenia z wartością 1. 

 

11.15.5 Px: jasność zewnętrzna 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

 Px: jasność zewnętrzna   9.* 2-bajtowa wartość 
float 

 

Przez obiekt możliwe jest połączenie wartości zewnętrznej z innego czujnika jasności z 
łącznikiem do utrzymania stałego poziomu oświetlenia.  

 

11.15.6 Px: aktywacja obecności 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

 Px: aktywacja obecności   1.001 przełącznik 
 

Przez obiekt można zablokować lub aktywować przełącznik do utrzymania stałego poziomu 
oświetlenia. Aktywacja ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi obiektami. 

 

11.15.7 Px: czas opóźnienia 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

 Px: czas opóźnienia   7.005 czas (s) 
 

Jeśli nie nastąpi wykrycie ruchu, funkcja przejdzie w tryb sparametryzowanego czasu 
opóźnienia, a następnie np. się wyłączy. Czas opóźnienia może zostać od nowa ustawiony 
przez ten obiekt z innego elementu obsługowego w dowolnej chwili, bez korzystania z aplikacji 
ETS. Jeśli wartość ta nie ma być nadpisywana przy każdym pobieraniu, należy odpowiednio 
ustawić parametr „Nadpisz ustawienie przy pobieraniu“. 

 

11.15.8 Px: próg jasności 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

 Px: próg jasności   9.* 2-bajtowa wartość 
float 

 

Przez ten obiekt komunikacyjny możliwe jest zadawanie wartości z zewnątrz. Wartość ta jest 
wykorzystywana jako nowy próg załączenia. Aktualny próg załączenia można odczytać przez 
ten obiekt komunikacyjny. Jeśli wartość ta nie ma być nadpisywana przy każdym pobieraniu, 
należy odpowiednio ustawić parametr „Nadpisz ustawienie przy pobieraniu“. 

 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
Obiekty komunikacyjne — czujniki obecności — przełącznik do utrzymania stałego 
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11.15.9 Px: zapisanie progu jasności 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

 Px: zapisanie progu jasności  1.001 przełącznik 
 

Jeśli do tego obiektu komunikacyjnego wysłana zostanie wartość = 1, aktualnie zmierzona 
wartość jasności zostanie zapisana jako nowy próg załączenia układu regulacji. 

 

11.15.10 Px: jasność rzeczywista 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

 Px: jasność rzeczywista   9.* 2-bajtowa wartość 
float 

 

Przez obiekt komunikacyjny „Jasność rzeczywista“, udostępniana jest aktualna (odfiltrowana) 
wartość jasności z uwzględnieniem korekty światła dziennego i sztucznego. 

 

11.15.11 Px: status układu regulacji 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

 Px: status układu regulacji
  

 1.001 przełącznik 

 

Obiekt wskazuje status układu regulacji, tzn. czy układ regulacji jest aktywny (wartość = 1), czy 
nieaktywny (wartość = 0). 

 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
Obiekty komunikacyjne — czujniki obecności — regulator do utrzymania stałego poziomu 
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11.16 Obiekty komunikacyjne — czujniki obecności — regulator do utrzymania stałego 
poziomu oświetlenia 

11.16.1 Px: wyjście 1 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

1 | 19 Px: wyjście 1 Wyjście 5.001 procenty 
(0..100%) 

   5.010 impulsy licznika 
(0..255) 

 

Przez wyjście wysyłana jest odpowiednia wartość regulacji do aktuatora. Jeśli wyjście 2 jest 
aktywne, wyjście 1 powinno aktywować ciąg oświetleniowy najdalej od okna, a wyjście 2 ciąg 
oświetleniowy najbliżej okna. 

 

11.16.2 Px: wyjście 2 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

2 | 20 Px: wyjście 2 Wyjście 5.001 procenty 
(0..100%) 

   5.010 impulsy licznika 
(0..255) 

 

Przez wyjście wysyłana jest odpowiednia wartość regulacji do aktuatora. Jeśli wyjście 2 jest 
aktywne, wyjście 1 powinno aktywować ciąg oświetleniowy najdalej od okna, a wyjście 2 ciąg 
oświetleniowy najbliżej okna. 

 

11.16.3 Px: automatyka / ręczny wył. 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

3 | 21 Px: automatyka / ręczny wył. Wejście 1.001 przełącznik 
 

Przez obiekt możliwa jest aktywacja (automatyka) lub dezaktywacja (ręczny) układu regulacji. 
Jeśli obiekt jest połączony z elementem obsługowym, wartość 0 spowoduje dezaktywację 
układu regulacji, a wartość 1 jego aktywację.  (0 = ręczny wył., 1 = automatyka) 

 

11.16.4 Px: ściemnianie względne (ściemniacz) 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

4 | 22 Px: ściemnianie względne 
(ściemniacz) 

Wejście 3.007 sterowanie 
ściemnianiem 

 

Obiekt można połączyć z elementem obsługowym. Tym samym możliwe jest 
rozjaśnianie/ściemnianie oświetlenia w pomieszczeniu. Regulator do utrzymania stałego 
poziomu oświetlenia jest dezaktywowany. 

  

  



 

Opis aplikacji/parametrów
Obiekty komunikacyjne — czujniki obecności — regulator do utrzymania stałego poziomu 
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11.16.5 Px: wartość (ściemniacz) 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

5 | 23 Px: wartość (ściemniacz) Wejście 5.001 procenty 
(0..100%) 

 

Obiekt można połączyć z nadajnikiem wartości. Dzięki temu możliwa jest ręczna regulacja 
oświetlenia w pomieszczeniu. Regulator do utrzymania stałego poziomu oświetlenia jest 
dezaktywowany. 

 

11.16.6 Px: slave 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

6 | 24 Px: slave Wejście 1.001 przełącznik 
 

Przez ten obiekt można z innego czujnika ruchu lub czujnika obecności uruchomić regulator do 
utrzymania stałego poziomu oświetlenia z wartością 1. 

 

11.16.7 Px: jasność zewnętrzna 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

7 | 25 Px: jasność zewnętrzna Wejście 9.* 2-bajtowa wartość 
float 

 

Przez obiekt możliwe jest połączenie wartości zewnętrznej z innego czujnika jasności z 
regulatorem do utrzymania stałego poziomu oświetlenia.  Wewnętrzny czujnik jasności 
pozostaje nieaktywny dla regulatora do utrzymania stałego poziomu oświetlenia. 

 

11.16.8 Px: aktywacja obecności 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

8 | 26 Px: aktywacja obecności Wejście 1.001 przełącznik 
 

Przez obiekt można zablokować lub aktywować regulator do utrzymania stałego poziomu 
oświetlenia. Aktywacja ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi obiektami. 

 

11.16.9 Px: czas opóźnienia 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

10 | 28 Px: czas opóźnienia Wejście 7.005 czas (s) 
 

Jeśli nie nastąpi wykrycie ruchu, funkcja przejdzie w tryb sparametryzowanego czasu 
opóźnienia, a następnie np. się wyłączy. Czas opóźnienia może zostać od nowa ustawiony 
przez ten obiekt z innego elementu obsługowego w dowolnej chwili, bez korzystania z aplikacji 
ETS. Jeśli wartość ta nie ma być nadpisywana przy każdym pobieraniu, należy odpowiednio 
ustawić parametr „Nadpisz ustawienie przy pobieraniu“. 

 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
Obiekty komunikacyjne — czujniki obecności — regulator do utrzymania stałego poziomu 
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11.16.10 Px: wartość zadana jasności 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

11 | 29 Px: wartość zadana jasności Wejście/wyjście 9.* 2-bajtowa wartość 
float 

 

Przez ten obiekt komunikacyjny możliwe jest zadawanie wartości z zewnątrz. Wartość ta jest 
wykorzystywana jako nowa wartość zadana. Aktualną wartość zadaną można odczytać przez 
ten obiekt komunikacyjny. Jeśli wartość ta nie ma być nadpisywana przy każdym pobieraniu, 
należy odpowiednio ustawić parametr „Nadpisz ustawienie przy pobieraniu“. 

 

11.16.11 Px: zapisanie wartości zadanej jasności 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

12 | 30 Px: zapisanie wartości zadanej 
jasności 

Wejście 1.001 przełącznik 

 

Przez obiekty komunikacyjne „Automatyka / ręczny wył.“, „Ściemnianie względne (ściemniacz)“ i 
/ lub „Wartość (ściemniacz)“ można za pomocą elementu obsługowego ustawić pożądaną 
wartość jasności. Jeśli luksometr wskazuje np. wartość 500 lx, taka wartość jasności jest 
zapisywana jako nowa wartość zadana układu regulacji poprzez wysłanie wartości 1 do tego 
obiektu komunikacyjnego. Wskazówka: przy ustawianiu pożądanej jasności, np. 500 lx, należy 
uwzględnić czas wygrzewania oprawy oświetleniowej. 

 

11.16.12 Px: jasność rzeczywista 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

13 | 31 Px: jasność rzeczywista Wyjście 9.* 2-bajtowa wartość 
float 

 

Przez obiekt komunikacyjny „Jasność rzeczywista“, udostępniana jest aktualna wartość jasności 
(odfiltrowana i skorygowana za pomocą funkcji dopasowania światła dziennego i utrzymania 
stałego poziomu oświetlenia). 

 

11.16.13 Px: przestawianie / przesuwanie żaluzji 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

14 | 32 Px: przestawianie / przesuwanie 
żaluzji 

Wejście 1.008 w górę/w dół 

 

Obiekt zostaje połączony z poleceniem przesuwu z elementu obsługowego. Przy odbiorze 
wartości 1 (przesuw w górę) lub 0 (przesuw w dół), aktywowane są parametry ustawione w polu 
„Parametry regulacji przy przesuwie żaluzji“. Po upływie ustawionego czasu tryb przestawiania 
jest dezaktywowany, a aktywowany jest algorytm regulacji. 

 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
Obiekty komunikacyjne — czujniki obecności — regulator do utrzymania stałego poziomu 
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11.16.14 Px: przesuw żaluzji na pozycję 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

15 | 33 Px: przesuw żaluzji na pozycję Wejście 5.001 procenty 
(0..100%) 

 

Obiekt zostaje połączony z 1-bajtowym poleceniem pozycyjnym elementu obsługowego / 
aktuatora. Przy odbiorze wartości aktywowane są parametry ustawione w polu „Parametry 
regulacji przy przesuwie żaluzji“. Po upływie ustawionego czasu tryb przestawiania jest 
dezaktywowany, a aktywowany jest algorytm regulacji. 

 

 

11.16.15 Px: czas opóźnienia przy zredukowanej jasności 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

16 | 34 Px: czas opóźnienia przy 
zredukowanej jasności 

Wejście 7.005 czas (s) 

 

Jeśli po upływie czasu opóźnienia nie nastąpi wykrycie ruchu, funkcja przejdzie w tryb 
sparametryzowanego zredukowanego czasu opóźnienia, a następnie np. się wyłączy. Czas 
opóźnienia może zostać od nowa ustawiony przez ten obiekt z innego elementu obsługowego w 
dowolnej chwili, bez korzystania z aplikacji ETS. Jeśli wartość ta nie ma być nadpisywana przy 
każdym pobieraniu, należy odpowiednio ustawić parametr „Nadpisz ustawienie przy 
pobieraniu“. 

 

11.16.16 Px: status układu regulacji 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

17 | 35 Px: status układu regulacji Wyjście 1.001 przełącznik 
 

Obiekt wskazuje status układu regulacji, tzn. czy układ regulacji jest aktywny (wartość = 1), czy 
nieaktywny (wartość = 0). 

 

11.16.17 Px: kalibracja jasności 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

18 | 36 Px: kalibracja jasności Wejście/wyjście 1.001 przełącznik 
 

Za pośrednictwem tego obiektu komunikacyjnego można uruchomić kalibrację oprawy 
oświetleniowej z wartością = 1. Oprawy oświetleniowe są wtedy włączane na 100 % i następnie 
stopniowo ściemniane w krokach po 10 %. W ten sposób czujnik ma możliwość odczytania 
krzywych ściemniania opraw oświetleniowych. Po zakończeniu kalibracji obiekt ten wyśle 
wartość = 1. Jeśli podczas kalibracji wystąpił błąd, obiekt ten wyśle wartość = 0. 

 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
Obiekty komunikacyjne — czujnik obecności — HVAC
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11.17 Obiekty komunikacyjne — czujnik obecności — HVAC 

11.17.1 P3: – HVAC 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

37 P3: – HVAC Wyjście 1.001 przełącznik 

   5.001 procenty (0..100%) 

   5.010 impulsy licznika (0..255) 

   18.001 sterowanie sceną 

   20.102 tryb HAVC 

   9.* 2-bajtowa wartość float 
 

Przez wyjście w razie ruchu i upływu czasu opóźnienia włączania wartość dla włączania 
wysyłana jest do aktuatora. 

Po upływie czasu opóźnienia wartość dla wyłączania wysyłana jest do aktuatora. 

 

11.17.2 P3: slave 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

37 P3: slave Wejście 1.001 przełącznik 
 

Przez ten obiekt można z innego czujnika ruchu lub czujnika obecności uruchomić regulator do 
utrzymania stałego poziomu oświetlenia z wartością 1. 

 

11.17.3 P3: Aktywacja HVAC 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

39 P3: Aktywacja HVAC Wejście 1.001 przełącznik 
 

Przez obiekt można zablokować lub aktywować czujnik. Aktywacja ma pierwszeństwo przed 
wszystkimi innymi obiektami. 

 

11.17.4 P3: czas opóźnienia 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

40 P3: czas opóźnienia Wejście 7.005 czas (s) 
 

Jeśli nie nastąpi wykrycie ruchu, funkcja przejdzie w tryb sparametryzowanego czasu 
opóźnienia, a następnie np. się wyłączy. Czas opóźnienia może zostać od nowa ustawiony 
przez ten obiekt z innego elementu obsługowego w dowolnej chwili, bez korzystania z aplikacji 
ETS. Jeśli wartość ta nie ma być nadpisywana przy każdym pobieraniu, należy odpowiednio 
ustawić parametr „Nadpisz ustawienie przy pobieraniu“. 

 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
Obiekty komunikacyjne — czujnik obecności — HVAC
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11.17.5 P3: opóźnienie włączenia 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

41 P3: opóźnienie włączenia Wejście 7.005 czas (s) 
 

Czas opóźnienia włączenia może zostać od nowa ustawiony przez ten obiekt z innego 
elementu obsługowego w dowolnej chwili, bez korzystania z aplikacji ETS. Jeśli wartość ta nie 
ma być nadpisywana przy każdym pobieraniu, należy odpowiednio ustawić parametr „Nadpisz 
ustawienie przy pobieraniu“. 

 

11.17.6 P3: ustawienie wymuszone 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

42 P3: ustawienie wymuszone Wejście 1.001 przełącznik 
 

Za pomocą funkcji ustawienia wymuszonego dezaktywowany jest układ regulacji (wartość = 1), 
a urządzenie przełącza się na wartość sparametryzowaną aż do czasu ponownej dezaktywacji 
ustawienia wymuszonego (wartość = 0). Ustawienie wymuszone posiada priorytet 
podporządkowany aktywacji. 

  

  



 

Opis aplikacji/parametrów
Obiekty komunikacyjne — czujniki obecności — rejestracja jasności
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11.18 Obiekty komunikacyjne — czujniki obecności — rejestracja jasności 

11.18.1 BR: jasność 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

69 BR: jasność Wyjście 9.* 2-bajtowa wartość 
float 

 

Ten obiekt wysyła wartość jasności skalibrowaną przez korektę światła dziennego. 

 

11.18.2 BR: alarm 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

70 BR: alarm Wyjście 1.005 alarm 
 

Jeśli w ustawionym czasie nie zostanie odebrana wartość jasności, obiekt ten wyśle wartość = 
1. 

 

11.18.3 BR: jasność zewnętrzna 1 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

71 BR: jasność zewnętrzna 1 Wejście 9.* 2-bajtowa wartość 
float 

 

Przez obiekt możliwe jest połączenie wartości zewnętrznej z innego czujnika jasności z 
jasnością wewnętrzną. 

 

11.18.4 BR: jasność zewnętrzna 2 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

72 BR: jasność zewnętrzna 2 Wejście 9.* 2-bajtowa wartość 
float 

 

Przez obiekt możliwe jest połączenie wartości zewnętrznej z innego czujnika jasności z 
jasnością wewnętrzną. 

 

11.18.5 BR: dostosowywanie jasności (oświetlenie dzienne) 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

73 BR: dostosowywanie jasności 
(oświetlenie dzienne) 

Wejście 9.* 2-bajtowa wartość 
float 

 

Do tego obiektu podczas dostosowywania jasności wysyłana jest zmierzona wartość dla światła 
dziennego. 

  

  



 

Opis aplikacji/parametrów
Obiekty komunikacyjne — czujniki obecności — rejestracja jasności
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11.18.6 BR: dostosowywanie jasności (wyjście 1) 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

74 BR: dostosowywanie jasności 
(wyjście 1) 

Wejście 9.* 2-bajtowa wartość 
float 

 

Do tego obiektu podczas dostosowywania jasności wysyłana jest zmierzona wartość dla wyjścia 
1 (ciąg oświetleniowy 1). 

 

11.18.7 BR: dostosowywanie jasności (wyjście 2) 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

75 BR: dostosowywanie jasności 
(wyjście 2) 

Wejście 9.* 2-bajtowa wartość 
float 

 

Do tego obiektu podczas dostosowywania jasności wysyłana jest zmierzona wartość dla wyjścia 
2 (ciąg oświetleniowy 2). 

 

11.18.8 BR: LED 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

76 BR: LED Wejście 1.001 przełącznik 
 

Przez ten obiekt można włączać i wyłączać znajdującą się w urządzeniu diodę LED (1 = 
włączanie, 0 = wyłączanie). 

 

  

  



 

Opis aplikacji/parametrów
Obiekty komunikacyjne — regulator temperatury pomieszczenia do budynków
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11.19 Obiekty komunikacyjne — regulator temperatury pomieszczenia do budynków 
użyteczności publicznej 

11.19.1 Wielkość nastawcza dla ogrzewania 

 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

1 Wielkość nastawcza dla 
ogrzewania (wielkość nastawcza 
dla ogrzewania/chłodzenia) 

Wyjście 1. przełączanie 
2. procenty (0..100%) 

 

Opis: 

1. Przez obiekt obsługiwany jest przełączający napęd nastawnika, np. termoelektryczny napęd 
nastawnika, aktywowany przez aktuator przełączający / ogrzewania. 

2.  Przez obiekt aktywowany jest napęd nastawnika o ciągłej wielkości wyjściowej (0..100 %), 
np. elektromotoryczny napęd nastawnika. 

 

11.19.2 Dodatkowy stopień ogrzewania 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

2 Dodatkowy stopień ogrzewania 
(dodatkowy stopień 
ogrzewania/chłodzenia) 

Wyjście 1. przełączanie 
2. procenty (0..100%) 

 

Opis: 

1. Przez obiekt obsługiwany jest przełączający napęd nastawnika, np. termoelektryczny napęd 
nastawnika, aktywowany przez aktuator przełączający / ogrzewania. 

2. Przez obiekt aktywowany jest napęd nastawnika o ciągłej wielkości wyjściowej (0..100 %), 
np. elektromotoryczny napęd nastawnika. 

 
 

 

Wskazówka 
Dodatkowy stopień może być również wykorzystywany jako równoległy drugi 
stopień ogrzewania. W tym celu należy ustawić różnicę temperatur w stosunku 
do stopnia podstawowego na 0 °C. 

 

11.19.3 Wielkość nastawcza dla chłodzenia 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

3 Wielkość nastawcza dla 
chłodzenia 

Wyjście 1. przełączanie 
2. procenty (0..100%) 

 

Opis: 

1. Przez obiekt obsługiwany jest przełączający napęd nastawnika, np. termoelektryczny napęd 
nastawnika, aktywowany przez aktuator przełączający / ogrzewania. 

2. Przez obiekt aktywowany jest napęd nastawnika o ciągłej wielkości wyjściowej (0..100 %), 
np. elektromotoryczny napęd nastawnika. 

 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
Obiekty komunikacyjne — regulator temperatury pomieszczenia do budynków
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11.19.4 Dodatkowy stopień chłodzenia 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

4 Dodatkowy stopień chłodzenia Wyjście 1. przełączanie 
2. procenty (0..100%) 

 

Opis: 

1. Przez obiekt obsługiwany jest przełączający napęd nastawnika, np. termoelektryczny napęd 
nastawnika, aktywowany przez aktuator przełączający / ogrzewania. 

2. Przez obiekt aktywowany jest napęd nastawnika o ciągłej wielkości wyjściowej (0..100 %), 
np. elektromotoryczny napęd nastawnika. 

 

Wskazówka 
Dodatkowy stopień może być również wykorzystywany jako równoległy drugi 
stopień chłodzenia. W tym celu należy ustawić różnicę temperatur dla stopnia 
podstawowego na 0 °C. 

 

11.19.5 Regulacja wł./wył. 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

5 1. Regulacja wł./wył. Wyjście Przełączanie 

 2. Regulacja wł./wył. (master)  Przełączanie 

 3. Regulacja wł./wył. (slave)  Przełączanie 
 

Przy odbiorze telegramu „0“ regulator przechodzi w tryb WYŁ. i dokonuje ustawienia na wartość 
zadaną systemu ochrony przed mrozem / wysoką temperaturą. Przy ponownym włączeniu 
regulatora sprawdzane są pozostałe obiekty trybów pracy w celu określenia nowego trybu 
pracy. 

 

Wskazówka 
Do punktu 2: 
Przy aktywnej funkcji regulator WŁ./WYŁ. w trybie master/slave należy połączyć 
obiekt układ regulacji WŁ./WYŁ. (master) z tym obiektem. 
Do punktu 3: 
Przy aktywnej funkcji regulator WŁ./WYŁ. w trybie master/slave należy połączyć 
obiekt układ regulacji WŁ./WYŁ. (slave) z tym obiektem. 

 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
Obiekty komunikacyjne — regulator temperatury pomieszczenia do budynków 
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11.19.6 Temperatura rzeczywista 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

6 1. Temperatura rzeczywista Wyjście 2-bajtowa wartość 
zmiennoprzecinkowa 

 2. temperatura rzeczywista 
ważona 

 2-bajtowa wartość 
zmiennoprzecinkowa 

 

1. Obiekt wygeneruje zmierzoną temperaturę (pomieszczenia) z uwzględnieniem wartości 
dostrojenia. 

2. Obiekt wygeneruje temperaturę obliczoną na podstawie analizy i oceny wartości 
temperatury wewnętrznej i maks. dwóch temperatur zewnętrznych. 

 

Wskazówka 
Zewnętrzny pomiar temperatury na potrzeby regulacji w pomieszczeniach jest 
zalecany w przypadku większych pomieszczeń i/lub systemów ogrzewania 
podłogowego. 

 

 

11.19.7 Zewnętrzna temperatura rzeczywista 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

7 Zewnętrzna temperatura 
rzeczywista 

Wejście 2-bajtowa wartość 
zmiennoprzecinkowa 

 

2-bajtowy obiekt komunikacyjny do rejestracji zewnętrznej wartości temperatury, udostępnionej 
poprzez magistralę KNX 

 

11.19.8 Zewnętrzna temperatura rzeczywista 2  

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

8 Zewnętrzna temperatura 
rzeczywista 2 

Wejście 2-bajtowa wartość 
zmiennoprzecinkowa 

 

2-bajtowy obiekt komunikacyjny do rejestracji kolejnej zewnętrznej wartości temperatury, 
udostępnionej poprzez magistralę KNX 

 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
Obiekty komunikacyjne — regulator temperatury pomieszczenia do budynków
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11.19.9 Zakłócenie temperatury rzeczywistej 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

9 1. Zakłócenie temperatury 
rzeczywistej 

Wyjście Przełączanie 

 2. Zakłócenie temperatury 
rzeczywistej (master) 

Wyjście Przełączanie 

 3. Zakłócenie temperatury 
rzeczywistej (slave) 

Wyjście Przełączanie 

 

Jeśli jedna z ustawionych wartości temperatury wejściowej pozostaje niedostępna dla 
regulatora dłużej niż czas monitorowania, regulator przejdzie w tryb zakłóceń. Tryb zakłóceń 
jest wysyłany do magistrali z wartością 1. 

 

Wskazówka 
Do punktu 2: 
W celu wyświetlenia trybu zakłóceń należy połączyć ten obiekt z obiektem 
„Zakłócenie temperatury rzeczywistej (slave)“. 
Do punktu 3: 
W celu wyświetlenia trybu zakłóceń należy połączyć ten obiekt z obiektem 
„Zakłócenie temperatury rzeczywistej (slave)“. 

 

11.19.10 Lokalna temperatura rzeczywista 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

10 Lokalna temperatura rzeczywista Wyjście Przełączanie 
 

Niewidoczne! 

  

11.19.11 Aktualna wartość zadana 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

11 Aktualna wartość zadana Wyjście 2-bajtowa wartość 
zmiennoprzecinkowa 

 

Obiekt wygeneruje aktualną wartość temperatury zadanej, wynikającą z ustawionej temperatury 
zadanej aktualnego trybu pracy i aktualnego trybu pracy, ręcznej regulacji temperatury zadanej 
oraz zmiany podstawowej temperatury zadanej przez obiekt podstawowej wartości zadanej. 
Obiekt ma charakter wyłącznie nadawczy. 

 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
Obiekty komunikacyjne — regulator temperatury pomieszczenia do budynków
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11.19.12 Tryb pracy 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

12 1. Tryb pracy Wejście/wyjście Tryb HVAC 

 2. Tryb pracy (master) Wejście/wyjście Tryb HVAC 

 3. Tryb pracy (slave) Wejście/wyjście Tryb HVAC 
 

Obiekt „Tryb pracy“ odbiera ustawiany tryb pracy jako wartość 1-bajtową. Wartość 1 oznacza 
przy tym „Komfort“, wartość 2 „Standby“, wartość 3 „Economy“, a wartość 4 „Ochrona przed 
mrozem/wysoką temperaturą“.  

Obok ręcznej zmiany wartości zadanej i dostosowywania podstawowej wartości zadanej, 
temperatura zadana regulatora jest określana również przez obiekty „Nałożony tryb pracy“, 
„Alarm wody kondensacyjnej“, „Alarm rosy“, „Styk okienny“, „Regulacja Wł./Wył.“, „Czujnik 
obecności“ i „Tryb pracy“ (wyszczególnienie według malejącego priorytetu). 

 

Wskazówka 
Punkt 2: 
Przy aktywnym trybie pracy w trybie master/slave należy połączyć obiekt trybu 
pracy (slave) z tym obiektem. 
Punkt 3: 
Przy aktywnym trybie pracy w trybie master/slave należy połączyć obiekt trybu 
pracy (master) z tym obiektem. 

 

11.19.13 Nałożony tryb pracy 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

13 1. Nałożony tryb pracy Wejście Tryb HVAC 

 2. Nałożony tryb pracy 
(master/slave) 

Wejście Tryb HVAC 

 

Obiekt „Nałożony tryb pracy“ odbiera ustawiany tryb pracy jako wartość 1-bajtową. Wartość 0 
oznacza przy tym „Nałożenie nieaktywne“, wartość 1 „Komfort“, wartość 2 „Standby“, wartość 3 
„Economy“, a wartość 4 „System ochrony przed mrozem/wysoką temperaturą“.  

Obok ręcznej zmiany wartości zadanej i dostosowywania podstawowej wartości zadanej, 
temperatura zadana regulatora jest określana również przez obiekty „Nałożony tryb pracy“, 
„Alarm wody kondensacyjnej“, „Alarm rosy“, „Styk okienny“, „Regulacja Wł./Wył.“, „Czujnik 
obecności“ i „Tryb pracy“ (wyszczególnienie według malejącego priorytetu). 

 

Wskazówka 
Punkt 2: 
Przy aktywnym trybie master/slave obiekt „Nałożony tryb pracy“ master i slave 
należy połączyć z adresem grupowym nadajnika. 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
Obiekty komunikacyjne — regulator temperatury pomieszczenia do budynków
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11.19.14 Styk okienny 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

14 1. Styk okienny Wejście Przełączanie 

 2. Styk okienny Wejście Przełączanie 
 

Poprzez wartość 1 obiekt sygnalizuje regulatorowi otwarte okno. Jeżeli nie oczekuje żaden inny 
obiekt o wyższym priorytecie, wtedy wraz z komunikatem „Styk okienny“ regulator ustawiany 
jest na wartość zadaną systemu ochrony przed mrozem/wysoką temperaturą. Obok ręcznej 
zmiany wartości zadanej i dostosowywania podstawowej wartości zadanej, temperatura zadana 
regulatora jest określana również przez obiekty „Nałożony tryb pracy“, „Alarm wody 
kondensacyjnej“, „Alarm rosy“, „Styk okienny“, „Regulacja Wł./Wył.“, „Czujnik obecności“ i „Tryb 
pracy“ (wyszczególnienie według malejącego priorytetu). 

 

Wskazówka 
Przy aktywnym trybie master/slave obiekt „Styk okienny (master/slave)“ master i 
slave należy połączyć z adresem grupowym nadajnika. 

 

11.19.15 Czujnik obecności 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

15 1. Czujnik obecności Wejście Przełączanie 

 2. Czujnik obecności 
(master/slave) 

Wejście Przełączanie 

 

Poprzez wartość 1 obiekt sygnalizuje regulatorowi obecność osób w pomieszczeniu. Jeżeli nie 
oczekuje żaden inny obiekt o wyższym priorytecie, wtedy przez „Czujnik obecności“ regulator 
ustawiany jest na komfortową wartość zadaną. Obok ręcznej zmiany wartości zadanej i 
dostosowywania podstawowej wartości zadanej, temperatura zadana regulatora jest określana 
również przez obiekty „Nałożony tryb pracy“, „Alarm wody kondensacyjnej“, „Alarm rosy“, „Styk 
okienny“, „Regulacja Wł./Wył.“, „Czujnik obecności“ i „Tryb pracy“ (wyszczególnienie według 
malejącego priorytetu). 

 

Wskazówka 
Punkt 2: 
Przy aktywnym trybie master/slave obiekt „Czujnik obecności (master/slave)“ 
master i slave należy połączyć z adresem grupowym nadajnika. 

 

11.19.16 Status ogrzewania 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

16 Status ogrzewania Wyjście Przełączanie 
 

Poprzez obiekt „Status ogrzewania“ regulator temperatury pomieszczenia wyśle telegram WŁ., 
gdy tylko znajdzie się w aktywnym trybie ogrzewania. Jeśli układ regulacji znajduje się w strefie 
nieaktywnej pomiędzy ogrzewaniem a chłodzeniem lub w trybie chłodzenia, regulator 
temperatury pomieszczenia wyśle w obiekcie „Status ogrzewania“ telegram WYŁ.  

 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
Obiekty komunikacyjne — regulator temperatury pomieszczenia do budynków
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11.19.17 Status chłodzenia 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

17 Status chłodzenia Wyjście Przełączanie 
 

Poprzez obiekt „Status chłodzenia“ regulator temperatury pomieszczenia wyśle telegram WŁ., 
gdy tylko znajdzie się w aktywnym trybie chłodzenia. Jeśli układ regulacji znajduje się w strefie 
nieaktywnej pomiędzy chłodzeniem a ogrzewaniem lub jest w trybie ogrzewania, regulator 
temperatury pomieszczenia wyśle w obiekcie „Status chłodzenia“ telegram WYŁ  

  

11.19.18 Obciążenie podstawowe 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

16 Obciążenie podstawowe Wejście/wyjście Przełączanie 
 

Obiekt aktywuje poprzez wartość 1 ustawione obciążenie podstawowe, tzn. minimalną wielkość 
nastawczą większą od zera. Wartość 0 powoduje wyłączenie obciążenia podstawowego. Przy 
wyłączonym obciążeniu podstawowym, w przypadku osiągnięcia temperatury zadanej wielkość 
nastawczą można cofnąć ku ustawionej wartości minimalnej, w razie potrzeby aż do zera. 

 

Wskazówka 
Punkt 2: 
Dezaktywacja obciążenia podstawowego jest zalecana w przypadku ogrzewania 
podłogowego w okresie letnim, gdyż zniesienie obciążenia podstawowego 
pozwala zaoszczędzić energię cieplną.  

 

11.19.19 Przełączanie ogrzewanie/chłodzenie 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

17 Przełączanie 
ogrzewanie/chłodzenie 

Wejście/wyjście Przełączanie 

 

1. Automatycznie: Jeśli przełączanie między opcjami ogrzewania i chłodzenia jest realizowane 
automatycznie przez regulator temperatury pomieszczenia, to wówczas poprzez ten obiekt 
udostępniana jest magistrali KNX informacja na temat aktualnego statusu ogrzewania (0) 
lub chłodzenia (1). Obiekt ma charakter nadawczy. 

2.  Tylko przez obiekt: przełączanie między opcjami ogrzewania i chłodzenia odbywa się w 
regulatorze temperatury pomieszczenia tylko przez ten 1-bitowy obiekt komunikacyjny. 
Wartość (0) aktywuje przy tym tryb ogrzewania, a wartość (1) tryb chłodzenia. Obiekt ma 
charakter odbiorczy. 

3.  Ręcznie lub przez obiekt: przełączanie między opcjami ogrzewania i chłodzenia odbywa się 
w regulatorze temperatury pomieszczenia przez ingerencję użytkownika lub 1-bitowy obiekt 
komunikacyjny. Informacje na temat danego statusu ogrzewania (0) lub chłodzenia (1) są 
dostępne magistrali KNX. Obiekt ma charakter nadawczy i odbiorczy.  

 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
Obiekty komunikacyjne — regulator temperatury pomieszczenia do budynków 
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11.19.20 Klimakonwektor ręcznie 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

18 1. Klimakonwektor ręcznie Wyjście Przełączanie 

 2. Klimakonwektor ręcznie 
(master) 

Wyjście Przełączanie 

 3. Klimakonwektor ręcznie (slave) Wyjście Przełączanie 
 

Przez 1-bitowy obiekt komunikacyjny można ustawić aktuator klimakonwektora w trybie 
ręcznym lub na powrót w automatycznym trybie pracy wentylatora. W automatycznym trybie 
wentylacji prędkość obrotowa wentylatora jest określana w aktuatorze klimakonwektora 
określana w oparciu o wielkość nastawczą W ręcznym trybie pracy wentylatora osoba 
obsługująca regulator temperatury pomieszczenia ma możliwość ustawienia prędkości 
obrotowej wentylatora zgodnie z własnymi preferencjami. Ustawienie to pozostaje aktywne do 
czasu ponownego zresetowania.  Wyjątkiem jest stopień pracy wentylatora 0: aby uniknąć 
uszkodzenia budynku, po upływie 18 godzin od wyboru stopnia pracy wentylatora 0 
aktywowany jest ponownie tryb automatyczny. 

 

Wskazówka 
Punkt 2: 
Przy aktywowanej opcji „Klimakonwektor ręcznie“ w trybie master/slave należy 
połączyć obiekt „Klimakonwektor ręcznie (slave)“ z tym obiektem. 
Punkt 3: 
Przy aktywowanej opcji „Klimakonwektor ręcznie“ w trybie master/slave należy 
połączyć obiekt „Klimakonwektor ręcznie (master)“ z tym obiektem. 

 

11.19.21 Stopień klimakonwektora 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

18 1. Stopień klimakonwektora Wyjście 2-bajtowa wartość 
zmiennoprzecinkowa 

 2. Stopień klimakonwektora 
(master) 

Wyjście 2-bajtowa wartość 
zmiennoprzecinkowa 

 3. Stopień klimakonwektora 
(slave) 

Wyjście 2-bajtowa wartość 
zmiennoprzecinkowa 

 

Przez 1-bajtowy obiekt komunikacyjny dokonywany jest w aktuatorze klimakonwektor awybór 
stopnia pracy wentylatora. Można ustawić, czy informacja o stopniu pracy wentylatora będzie 
transmitowana tylko w ręcznym, czy również w automatycznym trybie pracy wentylatora. 
Możliwe do wyboru formaty dla 1-bajtowego obiektu komunikacyjnego to stopień pracy 
wentylatora (0..5) lub wartość procentowa (0..100 %), obliczona wstecz w aktuatorze 
klimakonwektora na jeden stopień pracy wentylatora. 

 

Wskazówka 
Punkt 2: 
Przy aktywowanej opcji „Stopień pracy klimakonwektora w trybie master/slave“ 
należy połączyć obiekt „Stopień pracy klimakonwektora (slave)“ z tym obiektem. 
Punkt 3: 
Przy aktywowanej opcji „Stopień pracy klimakonwektora w trybie master/slave“ 
należy połączyć obiekt „Stopień pracy klimakonwektora (slave)“ z tym obiektem. 

  



 

Opis aplikacji/parametrów
Obiekty komunikacyjne — regulator temperatury pomieszczenia do budynków
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11.19.22 Status stopnia pracy klimakonwektora 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

20 Status stopnia pracy 
klimakonwektora 

Wejście/wyjście 2-bajtowa wartość 
zmiennoprzecinkowa 

 

Przez obiekt „Status stopnia pracy klimakonwektora“ regulator temperatury pomieszczenia 
odbiera stopień pracy regulatora, z jakim aktuator klimakonwektora aktualnie pracuje. 

 

11.19.23 Stopień siły nadmuchu wentylatora 1 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

21 Stopień siły nadmuchu 
wentylatora 1 

Wyjście Przełączanie 

 

Przez 1-bitowy obiekt komunikacyjny sygnalizowany jest aktywny stan (1) stopnia siły 
nadmuchu wentylatora, a pozostałe stopnie siły nadmuchu wentylatora są w zależności od 
parametryzacji dezaktywowane (0). Jeśli stopień siły nadmuchu wentylatora jest nieaktywny, 
obiekt ma wartość (0). 

 

11.19.24 Stopień siły nadmuchu wentylatora 2 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

22 Stopień siły nadmuchu 
wentylatora 2 

Wyjście Przełączanie 

 

Przez 1-bitowy obiekt komunikacyjny sygnalizowany jest aktywny stan (1) stopnia siły 
nadmuchu wentylatora, a pozostałe stopnie siły nadmuchu wentylatora są w zależności od 
parametryzacji dezaktywowane (0). Jeśli stopień siły nadmuchu wentylatora jest nieaktywny, 
obiekt ma wartość (0). 

 

11.19.25 Stopień siły nadmuchu wentylatora 3 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

23 Stopień siły nadmuchu 
wentylatora 3 

Wyjście Przełączanie 

 

Przez 1-bitowy obiekt komunikacyjny sygnalizowany jest aktywny stan (1) stopnia siły 
nadmuchu wentylatora, a pozostałe stopnie siły nadmuchu wentylatora są w zależności od 
parametryzacji dezaktywowane (0). Jeśli stopień siły nadmuchu wentylatora jest nieaktywny, 
obiekt ma wartość (0). 

 

11.19.26 Stopień siły nadmuchu wentylatora 4 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

24 Stopień siły nadmuchu 
wentylatora 4 

Wyjście Przełączanie 

 

Przez 1-bitowy obiekt komunikacyjny sygnalizowany jest aktywny stan (1) stopnia siły 
nadmuchu wentylatora, a pozostałe stopnie siły nadmuchu wentylatora są w zależności od 
parametryzacji dezaktywowane (0). Jeśli stopień siły nadmuchu wentylatora jest nieaktywny, 
obiekt ma wartość (0). 
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11.19.27 Stopień siły nadmuchu wentylatora 5 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

25 Stopień siły nadmuchu 
wentylatora 5 

Wyjście Przełączanie 

 

Przez 1-bitowy obiekt komunikacyjny sygnalizowany jest aktywny stan (1) stopnia siły 
nadmuchu wentylatora, a pozostałe stopnie siły nadmuchu wentylatora są w zależności od 
parametryzacji dezaktywowane (0). Jeśli stopień siły nadmuchu wentylatora jest nieaktywny, 
obiekt ma wartość (0). 

 

11.19.28 Podstawowa wartość zadana 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

26 Podstawowa wartość zadana Wejście 2-bajtowa wartość 
zmiennoprzecinkowa 

 

Przez 2-bajtowy obiekt komunikacyjny można zmienić/dopasować sparametryzowaną 
podstawową wartość zadaną za pośrednictwem magistrali KNX. Za pomocą parametrów można 
ustawić, czy odbierana tutaj wartość ma być interpretowana jako „Wartość zadana ogrzewania 
– komfort“, „Wartość zadana chłodzenia – komfort“ lub „Wartość średnia między ogrzewaniem a 
chłodzeniem – komfort“. 

 

11.19.29 Reset ręcznie ustawionych wartości zadanych 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

27 Reset ręcznie ustawionych 
wartości zadanych 

Wejście Przełączanie 

 

Przez 1-bitowy obiekt komunikacyjny następuje zresetowanie ręcznie dokonanej zmiany 
wartości zadanej w urządzeniu. 

 

11.19.30 Alarm punktu rosy 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

28 Alarm punktu rosy Wejście Przełączanie 
 

Przez 1-bitowy obiekt komunikacyjny następuje przestawienie regulatora na tryb alarmowy 
punktu rosy. W ten sposób aktualna wartość zadana ustawiana jest na wartość zadaną systemu 
ochrony przed wysoką temperaturą, dzięki czemu można zapobiec uszkodzeniu substancji 
budowlanej wskutek tworzenia się rosy.  

 

Wskazówka 
Mechanizm ochrony jest skuteczny tylko w trybie chłodzenia. Jest on aktywny 
tak długo, dopóki nie zostanie anulowany przez wartość (0). Przy aktywnym 
alarmie ręczna obsługa regulatora jest zablokowana. Informacja ta jest 
wyświetlana w postaci stosownej ikony na urządzeniu obsługowym. 
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11.19.31 Alarm wody kondensacyjnej 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

29 1. Alarm wody kondensacyjnej Wejście Przełączanie 

 2. Alarm wody kondensacyjnej 
(master/slave) 

Wejście Przełączanie 

 

Przez 1-bitowy obiekt komunikacyjny następuje przestawienie regulatora na tryb alarmowy 
wody kondensacyjnej. W ten sposób aktualna wartość zadana ustawiana jest na wartość 
zadaną systemu ochrony przed wysoką temperaturą, dzięki czemu można zapobiec 
uszkodzeniu substancji budowlanej wskutek przelania się zbiornika wody kondensacyjnej.  

 

Wskazówka 
Punkt 1: 
Mechanizm ochrony jest skuteczny tylko w trybie chłodzenia. Jest on aktywny 
tak długo, dopóki nie zostanie anulowany przez wartość (0). Przy aktywnym 
alarmie ręczna obsługa regulatora jest zablokowana. Informacja ta jest 
wyświetlana w postaci stosownej ikony na urządzeniu. 
Punkt 2: 
Mechanizm ochrony jest skuteczny tylko w trybie chłodzenia. Jest on aktywny 
tak długo, dopóki nie zostanie anulowany przez wartość (0). Przy aktywnym 
alarmie ręczna obsługa regulatora jest zablokowana. Informacja ta jest 
wyświetlana w postaci stosownej ikony na urządzeniu. 
Przy aktywnym trybie master/slave obiekty alarmu wody kondensacyjnej 
(master/slave) należy połączyć z czujnikiem alarmowym. 

 

11.19.32 Temperatura zewnętrzna dla kompensacji letniej 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

30 Temperatura zewnętrzna dla 
kompensacji letniej 

Wejście 2-bajtowa wartość 
zmiennoprzecinkowa 

 

Aby oszczędzać energię i utrzymywać na przyjemnym poziomie różnicę temperatur przy 
wchodzeniu do klimatyzowanego budynku, należy w lecie - w zależności od temperatury 
zewnętrznej - ograniczyć obniżanie temperatury przez klimatyzatory (kompensacja letnia). 
Dzięki temu unika się sytuacji, gdy np. przy temperaturze zewnętrznej 35 °C instalacja 
klimatyzacyjna nadal próbuje obniżyć temperaturę w pomieszczeniach do 24 °C.  

Tę funkcję można stosować jedynie przy użyciu zewnętrznego czujnika temperatury. W tym 
wypadku 2-bajtowy obiekt komunikacyjny udostępnia regulatorowi aktualną temperaturę 
zewnętrzną. 

  

11.19.33 Kompensacja letnia aktywna 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

31 Kompensacja letnia aktywna Wyjście Przełączanie 
 

Za pośrednictwem 1-bitowego obiektu komunikacyjnego magistrala uzyskuje informację, czy 
kompensacja letnia jest aktywna (1), czy nieaktywna (0). Jeśli jest aktywna, to ustawiona 
temperatura zadana trybu chłodzenia zostaje zniesiona przez funkcję kompensacji letniej. Nie 
jest możliwe obniżenie temperatury zadanej dla trybu chłodzenia poniżej wartości obliczonej 
przez sparametryzowaną funkcję kompensacji letniej. Zawsze możliwe jest podniesienie 
temperatury zadanej dla trybu chłodzenia. 
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11.19.34 Osiągnięto wartość zadaną 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

32 Osiągnięto wartość zadaną Wyjście Przełączanie 
 

Przez 1-bitowy obiekt komunikacyjny wysyłana jest do magistrali KNX wartość (1) informująca o 
osiągnięciu ustawionej na urządzeniu wartości zadanej w trybie komfortowym. Funkcja ta 
uruchamiana jest przez aktywację trybu komfortowego lub trybu rejestracji obecności. Jeśli 
osiągnięcie temperatury zadanej zostanie zakłócone przez wybór innego trybu pracy lub zmiany 
wartości zadanej, to wysyłana jest wartość (0).  

 

11.19.35 Fahrenheit 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

33 1. Fahrenheit Wejście/wyjście Przełączanie 

 2. Fahrenheit (master) Wejście/wyjście Przełączanie 

 3. Fahrenheit (slave) Wejście/wyjście Przełączanie 
 

Wskazanie temperatury na wyświetlaczu można zmienić ze stopni Celsjusza (°C) na stopnie 
Fahrenheita (°F). Przeliczenie stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheit następuje przy tym 
zawsze na wyświetlaczu, ponieważ na magistrali KNX wysyłane są wyłącznie wartości w 
stopniach Celsjusza. Wartość (0) powoduje wyświetlanie w stopniach Celsjusza, wartość (1) w 
stopniach Fahrenheita. 

 

Wskazówka 
Punkt 2: 
Przy aktywnym obiekcie Fahrenheit w trybie master/slave należy połączyć obiekt 
Fahrenheit (slave) z tym obiektem. 
Punkt 3: 
Przy aktywnym obiekcie Fahrenheit w trybie master/slave należy połączyć obiekt 
Fahrenheit (master) z tym obiektem. 

 

11.19.36 Podświetlenie wyświetlacza 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

34 Podświetlenie wyświetlacza Wejście/wyjście Przełączanie 
 

Przez 1-bitowy obiekt komunikacyjny następuje aktywacja podświetlenia wyświetlacza przez 
wysłanie wartości (1) lub jego dezaktywacja za pośrednictwem wartości (0). 

 

Wskazówka 
Funkcja ta ma zastosowanie przede wszystkim w pomieszczeniach, w których 
podświetlenie nocą odbierane jest jako zakłócające, np. w hotelach lub 
sypialniach. 
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11.19.37 Żądanie wł./wył.  

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

35 1. Żądanie wł./wył. (master) Wejście Przełączanie 

 2. Żądanie wł./wył. (slave) Wejście Przełączanie 
 

1-bitowy obiekt komunikacyjny należy połączyć z odpowiednim obiektem komunikacyjnym slave 
w celu synchronizacji urządzeń w trybie master/slave. 

 

11.19.38 Wskazanie wartości zadanej  

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

36 1. Wskazanie wartości zadanej 
(master) 

Wejście/wyjście 2-bajtowa wartość 
zmiennoprzecinkowa 

 2. Wskazanie wartości zadanej 
(slave) 

Wejście/wyjście 2-bajtowa wartość 
zmiennoprzecinkowa 

 

2-bajtowy obiekt komunikacyjny należy połączyć z odpowiednim obiektem komunikacyjnym 
slave w celu synchronizacji urządzeń w trybie master/slave. 

 

11.19.39 Żądanie wartości zadanej  

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

37 1. Żądanie wartości zadanej 
(master) 

Wejście Procenty (0..100%) 

 2. Żądanie wartości zadanej 
(slave) 

Wejście Procenty (0..100%) 

 

1-bajtowy obiekt komunikacyjny należy połączyć z odpowiednim obiektem komunikacyjnym 
slave w celu synchronizacji urządzeń w trybie master/slave. 

 

11.19.40 Potwierdzenie wartości zadanej  

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

38 1. Potwierdzenie wartości 
zadanej (master) 

Wejście/wyjście Procenty (0..100%) 

 2. Potwierdzenie wartości 
zadanej (slave) 

Wejście/wyjście Procenty (0..100%) 

 

1-bajtowy obiekt komunikacyjny należy połączyć z odpowiednim obiektem komunikacyjnym 
slave w celu synchronizacji urządzeń w trybie master/slave. 
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11.19.41 Żądanie ogrzewania/chłodzenia  

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

39 1. Żądanie 
ogrzewania/chłodzenia (master) 

Wejście Przełączanie 

 2. Żądanie 
ogrzewania/chłodzenia (slave) 

Wejście Przełączanie 

    

1-bitowy obiekt komunikacyjny należy połączyć z odpowiednim obiektem komunikacyjnym slave 
w celu synchronizacji urządzeń w trybie master/slave. 

 

11.19.42 Żądanie stopnia siły nadmuchu wentylatora ręcznie  

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

40 1. Żądanie stopnia siły nadmuchu 
wentylatora ręcznie (master) 

Wejście Przełączanie 

 2. Żądanie stopnia siły nadmuchu 
wentylatora ręcznie (slave) 

Wejście Przełączanie 

 

1-bitowy obiekt komunikacyjny należy połączyć z odpowiednim obiektem komunikacyjnym slave 
w celu synchronizacji urządzeń w trybie master/slave. 

 

11.19.43 Żądanie stopnia siły nadmuchu wentylatora 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

41 1. Żądanie stopnia siły nadmuchu 
wentylatora (master) 

Wejście Procenty (0..100%) 

 2. Żądanie stopnia siły nadmuchu 
wentylatora (slave) 

Wejście Procenty (0..100%) 

 

1-bajtowy obiekt komunikacyjny należy połączyć z odpowiednim obiektem komunikacyjnym 
slave w celu synchronizacji urządzeń w trybie master/slave. 

 

11.19.44 Potwierdzenie stopnia siły nadmuchu wentylatora 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

42 1. Potwierdzenie stopnia siły 
nadmuchu wentylatora (master) 

Wejście/wyjście Procenty (0..100%) 

 2. Potwierdzenie stopnia siły 
nadmuchu wentylatora (slave) 

Wejście/wyjście Procenty (0..100%) 

 

1-bajtowy obiekt komunikacyjny należy połączyć z odpowiednim obiektem komunikacyjnym 
slave w celu synchronizacji urządzeń w trybie master/slave. 

  

  



 

Opis aplikacji/parametrów
Obiekty komunikacyjne — regulator temperatury pomieszczenia do budynków

 

 

 

 

Podręcznik techniczny KNX  2CKA002473B8668 │  23.02.2017 │199
 

11.19.45 Status regulatora RHCC 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

43 Status regulatora RHCC Wyjście 2-bajtowa wartość 
zmiennoprzecinkowa 

 

Obiekt komunikacyjny podaje tryb pracy ogrzewanie/chłodzenie, tryb aktywny/nieaktywny, 
alarm mrozu i wysokiej temperatury oraz usterkę (awarię rejestracji temperatury rzeczywistej) 
zgodnie ze specyfikacją dla statusu RHCC (Room Heating Cooling Controller). 

 

11.19.46 Status regulatora HVAC 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

43 1. Status regulatora HVAC Wyjście Procenty (0..100%) 

 2. Status regulatora HVAC 
(master) 

Wyjście Procenty (0..100%) 

 3. Status regulatora HVAC 
(slave) 

Wyjście Procenty (0..100%) 

Obiekt komunikacyjny podaje aktualny tryb pracy, tryb pracy ogrzewanie/chłodzenie, tryb 
aktywny/nieaktywny, alarm mrozu i alarm punktu rosy zgodnie ze specyfikacją dla statusu 
HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning). 
 

 

Wskazówka 
Punkt 2: 
Przy aktywnym trybie master/slave należy połączyć obiekt status HVAC (slave) 
z tym obiektem. 
Punkt 3: 
Przy aktywnym trybie master/slave należy połączyć obiekt status HVAC (master) 
z tym obiektem. 

 

11.19.47 Pracuje 

Numer Nazwa Funkcja obiektu Typ danych 

45 Pracuje Wyjście Przełączanie 
 

Za pośrednictwem 1-bitowego obiektu komunikacyjnego regulator wysyła cykliczny „sygnał 
życia“. Sygnał ten można stosować do monitorowania urządzenia, np. za pośrednictwem 
wizualizacji. 
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11.20 Obiekty komunikacyjne — funkcje logiczne 

11.20.1 Bramka logiczna 
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Nr Nazwa obiektu Typ danych Flagi 

0 Wyjście (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001  K, S, Ü 

0 Wyjście (1 bajt) 1 bajt EIS14 / DPT 5.010 K, S, Ü 

1 Wejście 1 (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001  K, S, A 

1 Wejście 1 (1 bajt) 1 bajt EIS14 / DPT 5.010 K, S, A 

2 Wejście 2 (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001 K, S, A 

2 Wejście 2  (1 bajt) 1 bajt EIS14 / DPT 5.010 K, S, A 

3 Wejście 3 (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001 K, S, A 

3 Wejście 3 (1 bajt) 1 bajt EIS14 / DPT 5.010 K, S, A 

4 Wejście 4 (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001  K, S, A 

4 Wejście 4 (1 bajt) 1 bajt EIS14 / DPT 5.010 K, S, A 

5 Wejście 5 (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001 K, S, A 

5 Wejście 5 (1 bajt) 1 bajt EIS14 / DPT 5.010 K, S, A 

6 Wejście 6 (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001 K, S, A 

6 Wejście 6 (1 bajt) 1 bajt EIS14 / DPT 5.010 K, S, A 

7 Wejście 7 (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001 K, S, A 

7 Wejście 7 (1 bajt) 1 bajt EIS14 / DPT 5.010 K, S, A 

8 Wejście 8 (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001 K, S, A 

8 Wejście 8 (1 bajt) 1 bajt EIS14 / DPT 5.010 K, S, A 

9 Wejście 9 (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001 K, S, A 

9 Wejście 9 (1 bajt) 1 bajt EIS14 / DPT 5.010 K, S, A 

10 Wejście 10 (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001 K, S, A 

10 Wejście 10 (1 bajt) 1 bajt EIS14 / DPT 5.010 K, S, A 
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11.20.2 bramka 

Bramka obiektów 

 

 

 

1 
 

 

11.20.3 Opóźnienie 

Obiekty opóźnienia 
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Nr Nazwa obiektu Typ danych Flagi 

0 Wejście -  K, S, Ü 

1 Wyjście - K, S, Ü 

2 
Wejście napięcia 
sterującego   

1 bit EIS1 / DPT 1.001 
K, S 

Nr Nazwa obiektu Typ danych Flagi 

0  Wejście  (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001  K, S 

0  Wejście  (1 bit) 1 bit EIS7 / DPT 1.008  K, S 

0  Wejście  (1 bit) 1 bit EIS7 / DPT 1.007  K, S 

0  Wejście  (1 bajt 0..100 %) 1 bajt EIS6 / DPT 5.001 K, S 

0  Wejście  (1 bajt 0..255) 1 bajt EIS14 / DPT 5.010  K, S 

0  Wejście  (2 bajty float) 2 bajty EIS5 / DPT 9.xxx  K, S 

0  Wejście  (2 bajty signed) 2 bajty EIS10 / DPT 8.001  K, S 

0  Wejście  (2 bajty unsigned) 2 bajty EIS10 / DPT 7.001  K, S 

0  Wejście  (4 bajty float) 4 bajty EIS9 / DPT 14.xxx  K, S 

0  Wejście  (4 bajty signed) 4 bajty EIS11 / DPT 13.001  K, S 

0  Wejście  (4 bajty unsigned) 4 bajty EIS11 / DPT 12.001  K, S 

1  Wyjście (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001  K, Ü 

1  Wyjście (1 bit) 1 bit EIS7 / DPT 1.008  K, Ü 

1  Wyjście (1 bit) 1 bit EIS7 / DPT 1.007  K, Ü 

1  Wyjście (1 bajt 0..100 %) 1 bajt EIS6 / DPT 5.001 K, Ü 

1  Wyjście (1 bajt 0..255) 1 bajt EIS14 / DPT 5.010  K, Ü 

1  Wyjście (2 bajty float) 2 bajty EIS5 / DPT 9.xxx  K, Ü 

1  Wyjście (2 bajty signed) 2 bajty EIS10 / DPT 7.001  K, Ü 

1 Wyjście (2 bajty unsigned) 2 bajty EIS10 / DPT 7.001  K, Ü 

1  Wyjście (4 bajty float) 4 bajty EIS9 / DPT 14.xxx  K, Ü 

1  Wyjście (4 bajty signed) 4 bajty EIS11 / DPT 13.001  K, Ü 

1  Wyjście (4 bajty unsigned) 4 bajty EIS11 / DPT 12.001  K, Ü 

2 Czas opóźnienia (2 bajty) 2 bajty EIS10 / DPT 7.001 K, L, S 
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11.20.4 Oświetlenie klatki schodowej 

 

Obiekty oświetlenia klatki schodowej 
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Nr Nazwa obiektu Typ danych Flagi 

0 Wejście (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001 K, S 

0 Wejście (1 bajt) 1 bit EIS14 / DPT 5.010 K, S 

0 Wejście_Wyjście (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001 K, S, Ü 

1 Czas opóźnienia (2 bajty) 2 bajty EIS10 / DPT 7.001 K, L, S 

2 Ostrzeżenie o 
wyłączeniu 

(2 bajty) 2 bajty EIS10 / DPT 7.001 K, L, S 

3 Wyjście (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001 K, Ü 

3 Wyjście Wyjście (1 bajt) 1 bit EIS14 / DPT 5.010 K, Ü 



 

 

 

 
Przedsiębiorstwo Grupy ABB 
 
Busch-Jaeger Elektro GmbH 
Postfach 
58505 Lüdenscheid 
 
Freisenbergstraße 2 
58513 Lüdenscheid 
 
www.BUSCH-JAEGER.com 
info.bje@de.abb.com 
 
Centralny dział dystrybucji: 
Tel.: +49 2351 956-1600  
Faks: +49 2351 956-1700  
(0,14 ct/minutę) 

   Wskazówka 
W każdej chwili zastrzegamy sobie 
możliwość zmian technicznych oraz 
zmian treści niniejszej broszury bez 
uprzedzenia. 
Przy zamawianiu obowiązują 
uzgodnione szczegółowo dane. 
ABB nie przejmuje 
odpowiedzialności za ewentualne 
błędy lub niekompletność niniejszej 
broszury. 
 
Zastrzegamy sobie wszelkie prawa 
do niniejszej broszury i zawartych w 
niej tematów i ilustracji. Powielanie, 
podawanie do wiadomości osobom 
trzecim oraz wykorzystywanie 
treści, również we fragmentach, jest 
zabronione bez uprzedniej pisemnej 
zgody ABB. 
 
Copyright© 2015 Busch-Jaeger 
Elektro GmbH 
Wszelkie prawa zastrzeżone 
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