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1 Säkerhet 
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Varning 
Elektrisk spänning! 
Livsfara och brandrisk genom elektrisk spänning på 230 V. 
– Arbeten på 230 V-nätet får endast utföras av elektriker! 
– Bryt huvudspänningen före montering/demontering! 
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2 Ändamålsenlig användning 
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Apparaten är uteslutande avsedd för den användning som anges i kapitlet "Konstruktion och funktion" samt 
tillsammans med de levererade och tillåtna komponenterna. 
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3 Miljö 
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Tänk på att skydda miljön! 
Använd elektronik- och elutrustning får inte slängas i hushållsavfallet. 
– Maskinen innehåller värdefulla material som kan återanvändas. Lämna därför maskinen till en 

miljöstation. 
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Allt förpackningsmaterial och alla apparater har märkning och kontrollsigill för fackmässig avfallshantering.  
Bortskaffa alltid förpackningsmaterial och elektriska apparater resp. deras komponenter på miljö- eller 
avfallsstationer. 
Produkterna uppfyller de lagliga kraven, särskilt vad gäller el- och elektroniklagen samt  REACH-förordningen.  
(EU-direktiv 2002/96/EG WEEE och 2002/95/EG RoHS) 
(EU-REACH-förordning samt lagen för att utföra förordningen (EU) nr.1907/2006) 
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4.1 Allmänt 
 
 

Belysningsanläggningarna kan kopplas resp. dimmas direkt via knappstyrenheten eller alternativt via ytterligare 
anslutna tryckknappar (sidoanslutningar). För manövreringen så finns det styrelement på den infällda insatsen. 
 

 

Hänvisning 
Efter frånkopplingen så behålls det senaste inställa värde för ljusstyrkan (memory-funktion). 
Memory-tangentenheten styr vid den första manövreringen från "ljust" till "mörkt", varvid 
dimriktningen ändras med varje stopp. Vid maximal ljusstyrka stoppar memory-tangentenheten 
och vid minimal ljusstyrka ändras dimriktningen. 
Om du dimmar det "ljusare" så går dimriktningen från minimal till maximal ljusstyrk. 

 
 
4.2 Normaldrift 
 
 

För driftläget "Normaldrift" så måste skjutbrytaren stå i ställning I – jämför med kapitlet "Ibruktagning". 
 
Inkoppling 
• Tryck kort på styrelementet. 
 Den senast använda ljusstyrkan (minne) sätts automatiskt på. 
 
Efter dimningen så vänds dimriktningen och det blir mörkare resp. ljusare. 
 
Höja ljusstyrkan 
• Håll styrelementet tryckt. 
 Det går från den nuvarande ljusstyrkans värde till att bli ljusare tills den maximala ljusstyrkan har nåtts. 
 
Sänka ljusstyrkan 
• Håll styrelementet tryckt. 
  Det går från den nuvarande ljusstyrkans värde till att bli mörkare tills den minimala ljusstyrkan har 

nåtts. Fortsätter du att trycka ner styrelementet så ändras dimriktningen och det blir ljusare igen tills den 
maximala ljusstyrkan har nåtts. 

 
Frånkoppling 
• Tryck kort på styrelementet. 
  Det aktuella värdet för ljusstyrka sparas som Memory-värde och belysningsanläggningen kopplas från. 
 
 
4.3 Parallelldrift (sidoanslutning) 
 
 

• Manövrera sidoanslutningens styrelement. 
 Alla memory-tangentenheter kopplas resp. dimmas samtidigt via sidoanslutningen. 
 
Det går även att driva belysningsanläggningar med en enhetlig ljusstyrka: 
• Håll styrelement på sidoanslutningen tryckt i ca 10 sekunder. 
 Belysningsanläggningarna sätts på den maximala ljusstyrkan och kan då drivas "synkront". 
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4.4 Knappdrift 
 
 

Gäller endast för 6550 U … 
För driftläget "Knappdrift" så måste skjutbrytaren stå i ställning II  – jämför med kapitlet "Ibruktagning". 
 
Vid knappdrift så förhåller sig reläutgången som en slutarbrytare. Knappdriften kan realiseras både över de 
mekaniska styrelementen, IR-styrelementet 6066- … och via omformaringången. 
• Trycka: reläet sätts på under en kort stund. 
• Hålla: reläet kopplar under hela manövreringen. 
 
 
4.5 Manövrering med Busch-Vakt® UP-sensorer typbeteckning i programmet Busch-Vakt®  
 

 
 

 

Hänvisning 
I den här bruksanvisningen beskrivs både Busch-Vakt® standard- (art.-nr. 6810-21 … -10 …) samt 
komfortsensorer (art.-nr. 6800- … -10 …(M)) och "UP-sensorer". 
• Var uppmärksam på respektive typ i beskrivningen. 
 Du hittar typbeteckningen på respektive enhets baksida. 

 
Efter att nätspänningen eller nättillkopplingen har avbrutits så kopplar memory-tangentenheten den anslutna 
förbrukarna på följande sätt, beroende på den använda sensortypen: 
 
UP-sensortyp Inkopplingstid 
6810-21 … -10 … 80 sekunder 

6800- … -104(M) eller högre Beroende på inställningen på UP-sensorn (minst 1 minut vid 
tidsinställning < 1 minut). Undantag vid korttidsimpuls . 

 

 

Hänvisning 
Påkopplingslängden påverkas inte av ljusstyrkan som är inställd på sensorn. 

 
 
4.6 Sidoanslutningar 
 
 

Sidoanslutningar kan vara: 
– Slutarbrytare, t.ex. 2020 US (koppling/dimning möjlig via sidoanslutningsknapp. Används en 

Busch-Vakt-påsats på 6550 U-10 … så är endast koppling möjlig). 
– UP-insats 6805 U i kombination med Busch-Vakt180°-sensorer 
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4.7 Drift med sidoanslutningar 
 
 

I kombination med UP-sensorn är drift med sidoapparater med två utföranden möjlig: 
– Aktivering via slutarbrytare 
– Sidoanslutningsinsats 6805 U- … 
 
Passiv drift med sidoanslutning med slutarbrytare 
Funktionen som utförs med slutarbrytaren innebär att de anslutna förbrukarna kopplas på följande sätt: 
 
UP-sensortyp Inkopplingstid 
6810-21… - 10 … 80 sekunder 

6800- … - 104(M) eller högre Beroende på inställningen hos UP-sensorn 

 

 

Hänvisning 
Påkopplingslängden påverkas inte av ljusstyrkan som är inställd på sensorn. 
Det är inte möjligt att koppla från/dimma via sidoanslutningen. Att flera gånger manövrera en 
påslagen belysning leder till en "återställning" av den redan förlöpta tiden. 

 
 
Aktiv sidoanslutningsdrift (Busch-Vakt®) med 6805 U och UP-sensorer 
Eftersom huvud- och sidoanslutningarna har separata inställningar av skymningsvärdet kan de aktuella 
ljusstyrkeförhållandena på inbyggnadsstället tas i beaktande. 
Du får de effektiva efterlöptiden genom att addera huvud- och sidoanslutningens tider. I förbindelse med 
UP-sensorerna 6800- … -104(M) eller högre så rekommenderas att sidoanslutningarna används med 
tidsinställningen "korttidsimpuls"  när tiderna som är inställda på huvudenheten ska följas så exakt som möjligt. 
 

 

Hänvisning 
Ytterligare information hittar du i den tillhörande bruksanvisningen till respektive UP-sensor. 

 
 
4.8 Manövrering med Busch-Vakt®-närvaro 6813- … eller 6813/11- … 
 
 

Du hittar utförlig information i den tillhörande bruksanvisningen. 
 
 
4.9 Komfort-timerreglage 6455 
 
 

Du hittar utförlig information i den tillhörande bruksanvisningen. 
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4.10 Ställa in grundljusstyrkan (om nödvändigt) 
 
 

Inställningen av grundljusstyrkan görs hos 6550 U-10 … via det påsatta styrelementet. Hos 6550 görs det via en 
tryckknapp som är ansluten till klämma 1. 
1. Håll styrelementet tryckt i ca 30 sekunder för att komma till programmeringstillståndet.  
 Memory-tangentenheten har växlat till "programmeringstillståndet" när den automatiskt går till en minimal 

ljusstyrka. 
2. Ställ in belysningen på den önskade ljusstyrkan och släpp sedan tryckknappen igen.  
 Ca 30 sekunder efter att du har släppt den så går memory-tangentenheten automatiskt tillbaka till maximum. 

Det är en bekräftelse på att inställningsarbetet har genomförts korrekt. 
 
Om detta inte sker ska du upprepa inställningen av grundljusstyrkan. 
 
 
4.11 Återskapa minnesfunktionen efter strömavbrott 
 
 

Vid ett strömavbrått så förlorar memory-tangentenheten det inställda värdet för ljusstyrka och sätter på maximal 
ljusstyrka vid nästa manövrering. Det finns inte längre någon minnesfunktion. 
 
Tillvägagångssätt för att återställa minnesfunktionen: 
1. Reglera belysningen till en styrka som passar dig. 
2. Stäng av belysningen. 
 
Vid nästa påkoppling så finns det föregående värdet sparat och sätts automatiskt på. 
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Allmänt 
Nominell spänning 230 V AC ±10 %, 50 Hz 

Märkeffekt 700 W / VA 

Nominell ström 4 A cos ϕ 0,9  eller  3 A cos ϕ 0,5 

Effektförbrukning 1 W / VA 

Omformaringång 230 V AC ±10 %, 50 Hz 

Styrspänning 1 … 10 V DC 

Styrström Maximalt 50 mA DC 

Delningsenhet 2 TE (1 TE = 18 mm) gäller endast för serieenhet (REG) 

Omgivningstemperaturområde 0 ... 35 °C 
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6 Konstruktion och funktion 
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Enheten möjliggör styrning av följande lastarter: 
 

 
230 V-glödlampor 

 
230 V-halogenlampor 

 
Lågvoltshalogenlampor med konventionell transformator 
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6.1 Funktions- och utrustningskännetecken 
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• 3-ledaranslutningsteknik (neturalledare krävs) 
• För LED-styrning via förkopplade enheter 
• Utan styrelement 
• Inte lämplig för belysning 
• Med integrerad startströmsbegränsare 
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6.2 Kombinationsmöjligheter 
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6550 U-101 

 

 

 
6550 

 
6597 

X 

 

 
6597 

X 

 
2020 US 

X 

 

 
3099 

X 

 
2021/6 UK 

X 

 

  

 
6066- … 

X 

 

  

 
6543- … 

X 

 

  

 

 

Hänvisning 
Om du använder styrelementet 6543- … ska du ta bort det isatta belysningselementet eftersom 
det, i kombination med memory-tangentenheten 6550 U-10 …, inte är lämpligt för belysning. 
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7 Montering och elanslutning  
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Varning 
Elektrisk spänning! 
Livsfara p.g.a. elektrisk spänning på 230 V vid kortslutning i lågspänningsledningen. 
– Lågspännings- och 230 V-ledningar får inte läggas tillsammans i en UP-dosa! 
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7.1 Krav på installatören 
 

 

 

Varning 
Elektrisk spänning! 
Installera endast enheterna om du har nödvändig elektroteknisk kunskap och erfarenhet. 
• Genom felaktig installation utsätter du dig själv och användaren av den elektriska 

anläggningen för livsfara. 
• Det kan uppstå allvarliga materialskador genom felaktig installation, t.ex. brand. 
 
Nödvändig yrkeskunskap och villkor för installationen är minst: 
• Använd de "Fem säkerhetsreglerna" (DIN VDE 0105, EN 50110): 
 1. Frikoppling; 
 2. Säkra mot återpåslagning; 
 3. Fastställ spänningsfrihet; 
 4. Jorda och kortslut; 
 5. Skydda eller koppla bort bredvidstående delar som står under spänning. 
• Använd lämplig personlig skyddsutrustning. 
• Använd endast lämpliga verktyg och mätinstrument. 
• Kontrollera typen av spänningsförsörjningsnät (TN-system, IT-system, TT-system) för att 

säkerställa anslutningsvillkoren som kommer av det (klassisk nollning, skyddsjordning, 
nödvändiga tilläggsåtgärder etc.). 
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7.2 Montering 
 Pos : 34 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit - 230 V @ 18\mod_1302606816750_162131.docx @ 171666 @  @ 1 
 

 

 

Varning 
Elektrisk spänning! 
Livsfara och brandrisk genom elektrisk spänning på 230 V. 
– Arbeten på 230 V-nätet får endast utföras av elektriker! 
– Bryt huvudspänningen före montering/demontering! 
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UP-insatsen får endast monteras i UP-doser i enlighet med DIN 49073-1, del 1 eller lämpliga påputskåpor. 
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REG får endast monteras på skenor som motsvarar DIN EN 500022. REG:en snäpps fast på DIN-skenan. 
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Hänvisning 
Vi rekommenderar en infälld dosa med 60 mm inbyggnadsdjup. I kombination med närvarovakten 
6813- ... ska montering ske i rummets tak. 

 

 

Varning 
Elektrisk spänning! 
Det finns risk för person- och materialskador. Styrutgången (1 … 10 V) från memory-
tangentenheten är inte en säkerhetslågspänning (SELV). 
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7.3 Montering med fjärrkontroll® IR 
 
 

Memory-tangentenheten 6550 U-10 … kan användas som komponent inne i IR-fjärrkontrollsystemet. Då ska 
memory-tangentenheten kombineras med fjärrkontrollen® IR-styrelement 6066- …. 
Monteringsplatsen bör ligga inom IR-mottagningsområdet – se Bild 1 och Bild 2. Tänk även på att IR-
mottagningsområdet kan förändras av främmande ljus (t.ex. solstrålning, belysning). 
 
Räckvidd i förbindelse med IR-styrelement 6066- … 

 
 
Bild 1: Räckvidd 

 
Detekteringsområde i förbindelse med IR-styrelement 
6066- … 

 
 
Bild 2: Detekteringsområde 
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7.4 Montering med Busch-Wächter® UP-sensorer 
 
 

Memory-tangentenheten 6550 U-10 … kan användas med Busch-Vakten® 180 UP-sensorerna 6810-21 ... -10 , 
6800- ... -104(M) eller högre; härvid är en omkopplingsfunktion (PÅ/AV) - men ingen dimmerfunktion - möjlig! 
Monteringshöjden är beroende av valet av UP-sensorer - se tabellen. Ytterligare information om monteringshöjd, 
inställning av UP-sensorerna etc. hittar du i bruksanvisningarna för respektive UP-sensor. Vid knappdrift ska du 
tänka på följande: 
– Sidoanslutningens och försörjningsspänningens fas måste vara lika och anslutna till en strömkrets. 
– Vid ledningsdragningen ska du hålla ett tillräckligt avstånd (minst 5 cm) mellan styr- och lastledningarna. 
– Sidoanslutningsledningens maximala lednings längd är 100 m. 
– Det är inte nödvändigt att ändra ledningsföringen vid befintliga växel- och korskopplingar. 
 
 
7.4.1 Monteringhöjd/användningsområde 
 
 

För att säkerställa att UP-sensorerna fungerar optimalt ska du beakta följande tabell. 
UP -s ens ortyp Monterings höjd för anv ändnings område Inbyggnads läge för 

ans lutnings s kruvarna 6550U-10 … 

6810-21…-101, 
6800- … -104 

0,8 - 1,2 m nere 

 

6800- … -104M 

0,8 - 1,2 m (trapphus) 

uppe 

 

2,0 - 2,5 m (rumsövervakning) 
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7.5 Elanslutning 
 
 
Pos: 40 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Anschluss/Di mmer/Anschluss  - 6550 @ 22\mod_1331884024926_162131.docx @ 203452 @ 2 @ 1 
 

 

Varning! 
Enhetsskador p.g.a. för hög spänning! 
Vid användning av olika faser för försörjningsingången L och omformaringången 1 kan det 
föreligga en för hög spänning (380 V). 
– Anslut försörjningsingången L och tryckknappen för omformaringång 1 till samma fas. 

 

 

 

Hänvisning 
Om det finns en skyddsledningsinkoppling ska du se till att lampan och EVG:erna är inkopplade 
föreskriftsenligt. 

 
 
7.6 Omformaringång (parallelldrift) 
 
 

Parallelldrift – se Bild 3 och Bild 4. 
Memory-tangentenheten kan drivas via en sidoanslutning. Därvid ska följande beaktas. 
– Den maximala ledningslängden är beroende av den maximalt tillåtna pulserande spänningen på omformarens 

ingångar. Brumspänningen får dock inte överstiga 100 V. Det motsvarar en ledningslängd på ca 100 m. 
– Antalet tryckknappar (t.ex. 2020 US) är obegränsat på en ledningslängd på 100 m. 
– De belysta tryckknapparna (t.ex. 2020 USGL) kan uteslutande användas med en separat N-anslutning. En 

kontaktparallell belysning är inte tillåten. 
– Lägg inte styr- och lastledningarna i en kabel. Detta för att undvika oönskade kopplingar. 
 

 

 

för en EVG 

för flera EVG:Er 

Bild 3: Aktivering av 6550 U-10 … (infälld version) 
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för en EVG 

för flera EVG:Er 

Bild 4: Aktivering av 6550 (serieinbyggnadsversion) 
 

 
Bild 5: 6550 U-10 … vid aktivering av flera EVG:er >= 50 mA 
 
 

 

Hänvisning 
Reläet a fungerar som kontaktförstärkning och ingår inte i leveransomfånget. 
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8 Ibruktagning 
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8.1 Ställa in driftläget på skjutbrytaren 
 

 
Gäller endast för 6550 U-10… 
Memory-tangentenheten erbjuder två olika driftlägen – se 
även kapitlet "Manövrering". 
– Normaldrift = ställning nere I (leveranstillstånd) 
– Tryckknappsdrift = ställning uppe II 

 
Bild 6: Skjutbrytare 

 
 
8.2 IR-styrelement 
 

 
Gäller endast fjärrkontroll® IR 
Montering av IR-styrelementet 
1. Ställ först in den önskade adressen på IR-styrelementet 6066-… – se Bild 7. 
2. Sätt på styrelementet på den infällda versionen av memory-tangentenheten. 
 Kontrollera att IR-styrelementet inte kläms fast i ramen. 
 
Ta av IR-styrelementet 
• Använd spåren till vänster och höger på styrelementet för att lyfta av det. 
 
Adressering av IR-styrelementet 
Adressen till IR-styrelementet 6066-… är inställd på 1 från 
fabrik. 
1. Ändra vid behov adressen via adresshjulet på 

styrelementets baksida. 
2. Vid adresseringen ska du tänka på 

"IR-mottagningsområdet" – se Bild 1 och Bild 2. 

 
 
Bild 7: Adressering 
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8.3 Störningsåtgärd 
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Diagnos Möjlig orsak Störningsåtgärd 
Enheten styr hela tiden till den maximala 
ljusstyrkan 

Styrspänningen (1V … 10 V) inte ansluten Anslut styrspänningen (1V … 10 V). 

– Sätta PÅ/koppla FRÅN nätspänningen 

Den minsta ljusstyrkan är inställd för högt Ställ in ljusstyrkan på nytt 

Ljuset brinner inte Styrspänningen (1V … 10 V) är kortsluten Åtgärda kortslutningen 

– Sätta PÅ/kopplar FRÅN nätspänningen 

Den minsta ljusstyrkan är inställd för lågt  Ställ in ljusstyrkan på nytt 

Den förkopplade säkringen är defekt Byt ut säkringen 

Lysröret är defekt Byt ut lysröret 

En elektronisk förkopplingsenhet (EVG) är 
defekt 

Byt ut EVG 

Styrenhet är defekt Byt ut styrenheten 

 
Gäller endast för 6550 U-10… 
Diagnos Möjlig orsak Störningsåtgärd 
Lysdioden hos styrelement (6066-…) AV Påverkan av det infraröda detekterings-

området p.g.a. externt ljus (t.ex. 
solstrålning, belysning) 

Åtgärda den externa ljuskällan 

Ingen nätspänning ansluten Anslut nätspänningen 

Lysdioden hos 6066-… blinkar ihållande Påverkan av det infraröda detekterings-
området p.g.a. externt ljus (t.ex. 
solstrålning, belysning) 

Åtgärda den externa ljuskällan 

Lysdioden hos 6066-… blinkar inte vid 
sändningssignal 

Ingen signalmottagning Kontrollera den infraröda 
signalmottagningen 

Batteriet hos IR-hand- resp. 
väggsändaren är slut 

Byt ut batteriet 

Mottagaren är utanför sändningssignalen Kontrollera det infraröda 
detekteringsområdet 
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Ett företag i ABB-gruppen 
 
Busch-Jaeger Elektro GmbH 
Postfach 
58505 Lüdenscheid 
 
Freisenbergstraße 2 
58513 Lüdenscheid 
Germany 
 
www.BUSCH-JAEGER.de 
info.bje@de.abb.com 
 
Central försäljning: 
Tel.: +49 (0) 2351 956-1600 
Fax: +49 (0) 2351 956-1700 
 

   Hänvisning 

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar 

samt innehållsändringar i det här dokumentet 

utan att meddela det i förväg. 

Vid beställningar gäller den överenskomna 

detaljinformationen. ABB tar inget ansvar för 

eventuella fel eller ofullständigheter i det här 

dokumentet. 

 

Vi förbehåller oss alla rättigheter till det här 

dokumentet samt dess teman och bilder. All 

reproduktion, utlämning till tredje part eller 

användning av innehåll, även delvis, är förbjudet 

utan föregående skriftligt medgivande från ABB. 

 

Copyright© 2012 Busch-Jaeger Elektro GmbH 

Alla rättigheter förbehålles 
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