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1 Bezpieczeństwo 
 
Pos: 7 /#N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Sicherheitshinweise und Hi nweise (--> Für all e D okumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit -  230 V @ 18\mod_1302606816750_124510.docx @ 134065 @  @ 1 
 

 

 

Ostrzeżenie 
Napięcie elektryczne! 
Zagrożenie życia i niebezpieczeństwo pożaru przez napięcie elektryczne 230 V. 
– Prace w sieci pod napięciem 230V mogą zostać wykonywane jedynie przez fachowców - 

elektryków!  
– Przed montażem/demontażem odłączyć napięcie sieciowe! 
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2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 
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Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do stosowania opisanego w rozdziale „Budowa i funkcja“ z 
dostarczonymi i dopuszczonym komponentami. 
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3 Środowisko 
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Pamiętać o ochronie środowiska! 
Nie wolno wyrzucać urządzeń elektrycznych i elektroniczych z odpadami domowymi. 
– Urządzenie zawiera cenne surowce, które można ponownie wykorzystać. Dlatego należy je 

oddawać do odpowiedniego punktu zbiórki. 
 
 
Pos: 12 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise - U mwelt/Hi nweis - U mwelt - Entsorgung Elektroger äte @ 20\mod_1325760695972_124510.docx @ 136589 @  @ 1 
 

Cały materiał zabezpieczenia transportowego i wszystkie urządzenia zostały wyposażone w odpowiednie 
oznakowania i symbole atestujące przeprowadzenie kontroli w kwestii usuwania ich jako odpady. 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 2002/96/WE WEEE i RoHS 2002/95/WE) 
(Rozporządzenie UE REACH i ustawa wykonawcza do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006) 
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4 Obsługa 
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4.1 Informacje ogólne 
 

Systemy oświetleniowe mogą być przełączane wzgl. ściemniane zarówno bezpośrednio przez sterownik 
impulsowy lub alternatywnie przez dodatkowo podłączone przyciski (urządzenia dodatkowe). Do obsługi 
nasadzone są w mechanizmie podtynkowym elementy obsługowe. 
 

 

Wskazówka 
Po wyłączeniu instalacji ostatnio ustawiony stopień jasności zostaje zachowany (zapisany w 
pamięci). Przy pierwszej operacji sterownik impulsowy dokonuje przejścia z oświetlenia jasnego 
do ciemnego, przy czym każde zatrzymanie powoduje odwrócenie kierunku ściemniania. Po 
osiągnięciu maksymalnej jasności sterownik zatrzymuje się, a po osiągnięciu minimalnej jasności 
następuje zmiana kierunku regulacji oświetlenia. 
Gdy załączony zostanie kierunek regulacji „rozjaśnianie“, wówczas nastąpi przejście od 
minimalnej do maksymalnej jasności. 

 
 
4.2 Tryb normalny 
 

W „trybie normalnym“ wyłącznik przesuwny musi znajdować się w położeniu I – porównaj rozdział  
„Uruchomienie“. 
 
Włączanie 
• Krótko dotknąć elementu obsługowego.. 
 Ostatnio nastawiony stopień jasności zostanie automatycznie ustawiony (z pamięci). 
 
Po każdej operacji ściemniania/rozjaśniania następuje odwrócenie kierunku regulacji natężenia oświetlenia. 
 
Zwiększanie poziomu jasności 
• Przytrzymać naciśnięty element obsługowy: 
 Nastąpi rozjaśnienie oświetlenia od jasności aktualnej aż do uzyskania jasności maksymalnej. 
 
Zmniejszanie poziomu jasności: 
• Przytrzymać naciśnięty element obsługowy: 
 Nastąpi ściemnienie oświetlenia od jasności aktualnej do osiągnięcia jasności minimalnej. Jeśli element 

obsługowy będzie nadal naciskany, kierunek regulacji oświetlenia zmieni się i nastąpi rozjaśnianie aż do 
osiągnięcia maksymalnego poziomu jasności. 

 
Wyłączanie 
• Krótko dotknąć elementu obsługowego.. 
 Aktualny poziom zostaje zapisany w pamięci i następuje wyłączenie systemu oświetleniowego. 
 
 
4.3 Tryb pracy równoległej (urządzenie dodatkowe) 
 

• Nacisnąć element obsługowy urządzenia dodatkowego. 
Wszystkie sterowniki impulsowe zostaną jednocześnie przełączone wzgl. przyciemnione za pośrednictwem 

urządzenia dodatkowego. 
 
Systemy oświetleniowe mogą również pracować z jednolitym poziomem jasności: 
• Przytrzymać naciśnięty element obsługowy urządzenia dodatkowego przez ok. 10 sekund. 
 Systemy oświetleniowe zostaną ustawione na maksymalną jasność i będzie możliwość ich obsługi 

„synchronicznej”. 
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4.4 Tryb impulsowy 
 

Ważne tylko do 6550 U … 
W „trybie impulsowym“ wyłącznik przesuwny musi znajdować się w położeniu II – porównaj rozdział  
„Uruchomienie“. 
 
W trybie impulsowym wyjście przekaźnika zachowuje się jak przycisk zwierny. Praca w trybie impulsowym może 
być realizowana zarówno poprzez mechaniczne elementy obsługowe, element obsługowy na podczerwień 
6066- …, jak i poprzez wejście urządzeń dodatkowych. 
• Dotknięcie: przekaźnik zostanie włączony tylko na krótki czas. 
• Przytrzymanie: przekaźnik zostanie załączony na czas obsługi. 
 
 
4.5 Obsługa za pomocą czujników podtynkowych Busch-Wächter®  Określenie typu w ofercie 

czujników Busch-Wächter® 
 

 
 

 

Wskazówka 
W niniejszej instrukcji eksploatacji opisano zarówno czujniki Busch-Wächter® Standard (Art.-Nr. 
6810-21 … -10 …), jak i czujniki komfortowe (Art.-Nr. 6800- … -10 …(M)) jako “czujniki 
podtynkowe (UP)". 
• Proszę zwracać uwagę na przyporządkowanie odpowiedniego typu w opisie. 
Oznaczenie typu znajduje się z tyłu danego urządzenia. 

 
Po przerwaniu napięcia zasilającego lub podłączeniu do sieci elektrycznej sterownik impulsowy z pamięcią 
włącza podłączone odbiorniki niezależnie od stosowanego typu czujnika: 
 
Typ czujnika podtynkowego Czas trwania włączenia 
6810-21 … -10 … 80 sekund 

6800- … -104(M) lub wyżej Zależnie od ustawienia czujnika podtynkowego (przynajmniej 
1 minutę przy ustawieniach czasu < 1 minuty). Wyjątek stanowi 
impuls krótkotrwały . 

 

 

Wskazówka 
Czas trwania włączenia jest niezależny od jasności ustawionej na czujniku 

 
 
4.6 Urządzenia dodatkowe 
 

Jako urządzenia dodatkowe wchodzą w grę: 
– Przycisk zwierny, np. 2020 US (możliwe przełączanie/ściemnianie przez przycisk dodatkowy. Przy stosowaniu 

nasadki czujnika Busch-Wächter w 6550 U-10 …, możliwe jest tylko przełączanie). 
– Mechanizm podtynkowy 6805 U w połączeniu z czujnikami Busch-Wächter180° 
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4.7 Praca ze stacjami podległymi 
 

Przy czujnikach podtynkowych możliwa jest praca ze sterowaniem dodatkowym w dwóch wersjach: 
– aktywacja przyciskiem zwiernym 
– Mechanizm sterowania dodatkowego 6805 U- … 
 
Pasywny tryb sterowania dodatkowego za pomocą przycisku zwiernego 
Funkcja wykonywana przyciskiem zwiernym powoduje, że podłączone odbiorniki przełączane są w sposób 
następujący: 
 
Typ czujnika podtynkowego Czas trwania włączenia 
6810-21… - 10 … 80 sekund 

6800- … - 104(M) lub wyżej Zależnie od ustawienia czujnika podtynkowego 

 

 

Wskazówka 
Czas trwania włączenia jest niezależny od jasności ustawionej na czujniku 
Nie jest możliwe wyłączanie/ściemnianie za pośrednictwem urządzenia dodatkowego. Kilkakrotne 
naciśnięcie przy włączonym oświetleniu spowoduje „reset” minionego już czasu. 

 
 
Aktywna praca z urządzeniami dodatkowymi (Busch-Wächter®) z czujnikami 6805 U i podtynkowymi 
Ponieważ urządzenie główne i dodatkowe posiadają odrębne ustawienie wartości ściemniania, w miejscu 
montażu można uwzględniać indywidualnie aktualne warunki jasności. 
Efektywny czas opóźnienia wynika z zsumowania czasów na urządzeniu głównym i dodatkowym. W połączeniu z 
czujnikami podtynkowymi 6800- … 104(M) lub wyżej zaleca się pracę urządzeń dodatkowych z ustawieniem 
czasowym na impuls krótkotrwały , jeśli czasy ustawione w urządzeniu głównym mają być niemal dokładnie 
zachowane. 
 

 

Wskazówka 
Więcej informacji można znaleźć w instrukcjach obsługi, dołączonych do poszczególnych 
czujników podtynkowych. 

 
 
4.8 Obsługa za pomocą czujników obecności Busch-Wächter®  6813- … lub 6813/11- … 
 

Szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedniej instrukcji eksploatacji. 
 
 
4.9 Element obsługowy programatora czasowego Komfort 6455 
 

Szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedniej instrukcji eksploatacji. 
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4.10 Ustawianie jasności podstawowej (jeśli konieczne) 
 

Stopień jasności podstawowej nastawia się przy 6550 U-10 … poprzez nasadzony element obsługi. W przypadku 
6550 nastawienia tego dokonuje się stosując łącznik podłączony do zacisku 1. 
1. Przytrzymać wciśnięty element obsługowy przez ok. 30 sekund, aby przejść do trybu programowania.  
 Sterownik impulsowy z pamięcią przeszedł w „tryb programowania“ jeśli automatycznie przeskoczył na 

minimalny poziom jasności. 
2. Ustawić oświetlenie na żądany poziom jasności i puścić przycisk.  
 Ok. 30 sekund po zwolnieniu przycisku sterownik przełączy z powrotem poziom jasności na maksymalny. Jest 

to znak, że czynności nastawcze zostały przeprowadzone prawidłowo. 
 
Jeśli tak się nie stanie, należy powtórzyć procedurę ustawiania jasności podstawowej. 
 
 
4.11 Przywrócenie funkcji pamięci po awarii zasilania 
 

W przypadku awarii zasilania sterownik utraci informacje o ustawionym wcześniej poziomie jasności i przy 
najbliższej operacji załączy się z maksymalną jasnością. Funkcja pamięci nie działa. 
 
Postępowanie w celu przywrócenia funkcji pamięci: 
1. Ustawić żądany stopień jasności oświetlenia. 
2. Wyłączyć oświetlenie. 
 
Przy następnym włączeniu poprzednia wartość poziomu jasności będzie zapisana i zostanie automatycznie 
ustawiona. 
 
Pos: 16 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Steuer modul e - Online-Dokumentation (--> Für  alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 134985 @  @ 1 
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5 Dane techniczne 
 
Pos: 18 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Technische Daten/Di mmer/Technische Daten - 6550 @ 22\mod_1331882282394_124510.docx @ 203404 @  @ 1 
 

 
Uwagi ogólne 
Napięcie znamionowe 230 V AC ±10 %, 50 Hz 

Moc nominalna 700 W / VA 

Prąd znamionowy 4 A cos ϕ 0,9  lub  3 A cos ϕ 0,5 

Pobór mocy 1 W / VA 

Wejście urządzenia dodatkowego 230 V AC ±10 %, 50 Hz 

Napięcie sterowania 1 … 10 V DC 

Prąd sterowania Maksymalnie 50 mA DC 

Szerokość modułu 2 jednostki (1 jednostka = 18 mm) ważne tylko przy aparatach do zabudowy 
szeregowej (REG) 

Zakres temperatur otoczenia 0 ... 35 °C 

 
Pos: 19 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Steuer modul e - Online-Dokumentation (--> Für  alle Dokumente <--)/++++++++++++ 1 Leerzeil e Abs tand ++++++++++++ @ 24\mod_1337929289045_0.docx @ 213679 @  @ 1  

 
Pos: 20 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/1. Ebene/A - F /Aufbau und Funkti on @ 11\mod_1279185435352_124510.docx @ 132107 @ 1 @ 1 
 

6 Budowa i funkcja 
 Pos: 21 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Lastarten/Lastarten Gl üh |  Halo |  NV-Hal o mit konv-Trafo @ 23\mod_1335534706839_124510.docx @ 208839 @  @ 1 
 

Urządzenie umożliwia regulację następujących obciążeń: 
 

 
Żarówki 230 V 

 
Lampy halogenowe 230 V 

 
Niskonapięciowe lampy halogenowe z transformatorem konwencjonalnym 

 
 

 
 
Pos: 22 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Steuer modul e - Online-Dokumentation (--> Für  alle Dokumente <--)/++++++++++++ 1 Leerzeil e Abs tand ++++++++++++ @ 24\mod_1337929289045_0.docx @ 213679 @  @ 1 
 

 
Pos: 23 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/2. Ebene/A - F /Funkti ons- und Ausstattungsmer kmal e @ 23\mod_1336557630140_124510.docx @ 209144 @ 2 @ 1 
 

6.1 Cechy funkcjonalne i wyposażenia 
 Pos: 24 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Aufbau und Funkti on/Di mmer/Funkti onen - 6550 @ 22\mod_1331886596807_124510.docx @ 203540 @  @ 1 
 

• 3-przewodowe połączenie (wymagane jest podłączenie do obwodu zerowego). 
• Do sterowania diodami LED za pośrednictwem stateczników 
• Bez elementu obsługowego 
• Bez podświetlania 
• Ze zintegrowanym ogranicznikiem prądu włączeniowego 
 
 
Pos: 25 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Steuer modul e - Online-Dokumentation (--> Für  alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 134985 @  @ 1 
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Pos: 26 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/2. Ebene/G - L/Kombinati onsmöglichkeiten @ 19\mod_1320312769153_124510.docx @ 134648 @ 2 @ 1 
 

6.2 Możliwości kombinacji 
 Pos: 27 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Kombi nationsmöglichkeiten/Di mmer/Kombinati onsmöglichkeiten - 6550 @ 22\mod_1331886640744_124510.docx @ 203555 @  @ 1 
 

 

 Podtynkowo   
Aparat do zabudowy 

szeregowej 

 

 
6550 U-101 

 

 

 
6550 

 
6597 

X 

 

 
6597 

X 

 
2020 US 

X 

 

 
3099 

X 

 
2021/6 UK 

X 

 

  

 
6066- … 

X 

 

  

 
6543- … 

X 

 

  

 

 

Wskazówka 
Przy stosowaniu elementu obsługowego 6543- … usunąć włożony element podświetlający, 
ponieważ element obsługowy nie jest podświetlany w kombinacji ze sterownikiem impulsowym z 
pamięcią 6550 U-10 …. 
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7 Montaż i przyłącze elektryczne  
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Ostrzeżenie 
Napięcie elektryczne! 
Zagrożenie życia i przez napięcie elektryczne o wartości 230 V w przypadku zwarcia do przewodu 
niskonapięciowego. 
– Przewodów niskonapięciowych i 230 V nie wolno układać razem w jednej puszce podtynkowej! 
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7.1 Wymogi stawiane instalatorowi 
 

 

 

Ostrzeżenie 
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 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.). 
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7.2 Montaż 
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Ostrzeżenie 
Napięcie elektryczne! 
Zagrożenie życia i niebezpieczeństwo pożaru przez napięcie elektryczne 230 V. 
– Prace w sieci pod napięciem 230V mogą zostać wykonywane jedynie przez fachowców - 

elektryków!  
– Przed montażem/demontażem odłączyć napięcie sieciowe! 
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Mechanizm podtynkowy wolno montować jedynie w podtynkowych puszkach sprzętowych według DIN 49073-1, 
część 1 lub w odpowiednich obudowach natynkowych. 
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Aparat do zabudowy szeregowej wolno montować jedynie na szynach o profilu omega według DIN EN 500022. 
Aparat do zabudowy szeregowej jest zatrzaskiwany na szynie o profilu omega. 
 
Pos: 37 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Montage/Di mmer/Montage -  6550 @ 22\mod_1331883464194_124510.docx @ 203419 @ 223 @ 1 
 
 

 

Wskazówka 
Zaleca się zastosowanie puszki podtynkowej o głębokości montażowej 60 mm. W połączeniu z 
czujnikiem obecności 6813- … montaż należy wykonać na suficie pomieszczenia. 

 

 

Ostrzeżenie 
Napięcie elektryczne! 
Istnieje niebezpieczeństwo szkód osobowych i rzeczowych. Wyjście napięcia sterującego 
(1 … 10 V) sterownika impulsowego nie wyprowadza bardzo niskiego napięcia bezpiecznego 
(SELV). 
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7.3 Montaż z Ferncontrol® IR 
 

Istnieje możliwość zastosowania sterownika impulsowego z pamięcią 6550 U-10 … jako podzespołu systemu 
zdalnego sterowania na podczerwień. Należy przy tym połączyć sterownik impulsowy z pamięcią z elementem 
obsługi zdalnej Ferncontrol® IR 6066…. 
Miejsce montażu musi być położone w zakresie odbioru sygnału podczerwieni. Należy pamiętać, że zasięg 
odbioru sygnału podczerwieni może ulec zmianie wskutek oświetlenia zewnętrznego (np. światło słoneczne, 
sztuczne oświetlenie pomieszczenia). 
 
Zasięg odbioru przy pracy z odbiornikiem podczerwieni 
6066- … 

 
 
Rys. 1: Zasięg 

 
Pole detekcji przy pracy z elementem obsługowym na 
podczerwień 6066- … 

 
 
Rys. 2: Pole detekcji 
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7.4 Montaż z czujnikami podtynkowymi Busch-Wächter® 
 

Sterownik impulsowy 6550 U-10 … można używać w połączeniu z czujnikami podtynkowymi Busch-Wächter® 180 
UP serii 6810-21 … -10 …, 6800- … -104(M) lub wyższej; w tym przypadku możliwa jest jedynie funkcja 
przełączania (WŁ/WYŁ) – nie ma możliwości zrealizowania funkcji ściemniania! 
Wysokość montażowa jest zależna od wyboru czujnika podtynkowego - patrz tabela. Więcej informacji odnośnie 
wysokości montażu, ustawienia czujników podtynkowych itd. można znaleźć w instrukcji eksploatacji, dołączanej 
do czujnika podtynkowego. W przypadku użycia przycisków należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: 
– Faza urządzenia dodatkowego i faza napięcia zasilającego muszą być takie same i podłączone do tego 

samego obwodu prądowego. 
– Podczas układania przewodów należy przewidzieć wystarczający odstęp między przewodami sterowniczymi i 

obciążeniowymi (przynajmniej 5 cm). 
– Maksymalna długość przewodów urządzeń dodatkowych wynosi 100 m. 
– W przypadku istniejących schodowych i krzyżowych układów połączeń zmiana prowadzenia przewodów nie 

jest konieczna. 
 
 
7.4.1 Wysokość montażu/miejsce zastosowania 
 

Dla zapewnienia optymalnego działania czujników podtynkowych, przestrzegać poniższej tabeli. 
T yp c zujnika 

podtynk owego 

W ys ok oś ć  montaż u  (m iejsce zasto P ołożenie montażowe ś rub 

prz yłąc z owyc h 6550U-10 … 

6810-21…-101, 
6800- … -104 

0,8 - 1,2 m u dołu 

 

6800- … -104M 

0,8 - 1,2 m (klatka schodowa) 

u góry 

 

2,0 – 2,5 m (obserwacja pomieszczenia) 
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7.5 Przyłącze elektryczne 
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Uwaga! 
Uszkodzenie urządzenia przez zbyt wysokie napięcie! 
Stosowanie różnych faz dla wejścia zasilającego L i wejścia urządzenia dodatkowego 1 może 
prowadzić do zbyt wysokich napięć (380 V). 
– Wejście zasilające L i przycisk wejścia urządzenia dodatkowego 1 podłączać do tej samej fazy. 

 

 

 

Wskazówka 
W przypadku ewentualnie istniejącego podłączenia przewodu ochronnego należy zwrócić uwagę 
na prawidłowość podłączenia oprawy oświetleniowej do stateczników. 

 
 
7.6 Wejście urządzenia dodatkowego (tryb pracy równoległej) 
 

Praca  – patrz Rys. 3 i Rys. 4. 
Sterownik impulsowy może być obsługiwany za pośrednictwem urządzenia dodatkowego. Pamiętać przy tym: 
– Maksymalna długość przewodów zależy od maksymalnego dozwolonego napięcia przydźwięku na wejściach 

urządzenia dodatkowego. Napięcie przydźwięku nie może jednak przekraczać 100 V. Odpowiada to w 
praktyce maksymalnej długości przewodu 100 m. 

– Liczba przycisków (z. B. 2020 US) na długości przewodu 100 m jest nieograniczona. 
– Przy przyciskach podświetlanych (np. 2020 USGL) używać można wyłącznie przycisków z oddzielnym 

przyłączem N. Używanie podświetlenia ze styków równoległych jest niedopuszczalne! 
– Aby uniknąć niechcianych przełączeń, nie należy prowadzić przewodów sterowniczego oraz prądowego w 

jednym kablu. 
 

 

 

dla 1 statecznika 

dla kilku stateczników 

Rys. 3: Sterowanie 6550 U-10 … (wersja podtynkowa) 
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dla 1 statecznika 

dla kilku stateczników 

Rys. 4: Regulacja 6550 (wersja do montażu szeregowego) 
 

 
Rys. 5: 6550 U-10 … przy regulacji kilku stateczników elektronicznych >= 50 mA 
 
 

 

Wskazówka 
Przekaźnik a służy do poprawy kontaktu i nie wchodzi w zakres dostawy. 
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8 Uruchomienie 
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8.1 Ustawienie trybu pracy na przełączniku przesuwnym 
 

 
Ważne tylko do 6550 U-10… 
Sterownik impulsowy oferuje dwa różne tryby pracy - patrz 
również rozdział „Obsługa”). 
– Tryb normalny = pozycja dolna I (ustawienie fabryczne) 
– Tryb impulsowy = pozycja górna II 

 
Rys. 6: Wyłącznik przesuwny 

 
 
8.2 Element obsługowy na podczerwień 
 

 
Ważne tylko do Ferncontrol® IR 
Umieszczanie elementu obsługowego na podczerwień 
1. W elemencie obsługowym 6066-… ustawić najpierw żądany adres – patrz Rys. 7. 
2. Należy nasadzić element obsługowy na sterownik impulsowy w wersji podtynkowej. 
 Przy zakładaniu należy uważać, aby odbiornik podczerwieni IR nie zakleszczył się w ramie. 
 
Zdejmowanie elementu obsługowego na podczerwień 
• Do zdjęcia należy wykorzystać nacięcia po lewej i prawej stronie elementu obsługowego. 
 
Adresowanie elementu obsługowego na podczerwień 
Adres elementu obsługowego na podczerwień 6066-… jest 
ustawiony fabrycznie na cyfrę 1. 
1. Zmiany adresu można dokonać w razie potrzeby poprzez 

koło adresowe z tyłu elementu obsługowego. 
2. Przy adresowaniu uwzględnić „Zakres odbioru sygnału 

podczerwieni“ – patrz Rys. 1 i Rys. 2. 

 
 
Rys. 7: Adresowanie 
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8.3 Usuwanie usterek 
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Diagnoza Możliwa przyczyna Usuwanie usterek 
Urządzenie wciąż ustawia oświetlenie na 
maksymalną jasność 

Nie podłączono napięcia sterowania 
(< 1 V…10V)  

Podłączyć napięcie sterowania 
(1 V … 10 V). 

– Wyłączyć i ponownie włączyć napięcie 
sieciowe 

Ustawiono zbyt wysoką jasność minimalną Ustawić jasność na nowo 

Światło nie pali się Zwarcie obwodu napięcia sterowania 
(1 V … 10 V) 

Usunąć zwarcie 

– Wyłączyć i ponownie włączyć napięcie 
sieciowe 

Ustawiono zbyt niską jasność minimalną Ustawić jasność na nowo 

Uszkodzony bezpiecznik Wymienić bezpiecznik 

Uszkodzona świetlówka Wymienić świetlówkę 

Uszkodzony statecznik elektroniczny 
(EVG) 

Wymienić EVG 

Uszkodzony sterownik Wymienić sterownik 

 
Ważne tylko do 6550 U-10… 
Diagnoza Możliwa przyczyna Usuwanie usterek 
Dioda świecąca elementu obsługi 6066-… 
jest wyłączona 

Wypływ obcego światła na zakres 
wykrywalności w podczerwieni (np. 
promieniowanie słoneczne, oświetlenie) 

Usunąć obce źródło światła 

Nie podłączone napięcie sieciowe Podłączyć napięcie sieciowe 

Dioda świecąca 6066-… pulsuje w sposób 
ciągły 

Wypływ obcego światła na zakres 
wykrywalności w podczerwieni (np. 
promieniowanie słoneczne, oświetlenie) 

Usunąć obce źródło światła 

Dioda świecąca elementu obsługi 6066-… 
nie pulsuje przy sygnale wysyłania 

Brak odbioru sygnału Sprawdzić odbiór sygnału podczerwieni 

Wyczerpana bateria nadajnika ręcznego 
wzgl. ściennego podczerwieni 

Wymienić baterię 

Odbiornik poza zasięgiem sygnału 
nadajnika 

Sprawdzić zakres wykrywalności w 
podczerwieni 
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Przedsiębiorstwo Grupy ABB 
 
Busch-Jaeger Elektro GmbH 
Postfach 
58505 Lüdenscheid 
 
Freisenbergstraße 2 
58513 Lüdenscheid 
Germany 
 
www.BUSCH-JAEGER.de 
info.bje@de.abb.com 
 
Centralny dział dystrybucji: 
Tel.: +49 2351 956-1600 
Faks: +49 2351 956-1700 
 

   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 informacji osobom 

trzecim oraz wykorzystywanie treści, również we 

fragmentach, jest zabronione bez uprzedniej 

pisemnej zgody ABB. 

 

Copyright© 2012 Busch-Jaeger Elektro GmbH 

Wszelkie prawa zastrzeżone 
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