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1 Turvallisuus 
 
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_174011.docx @ 183546 @  @ 1 
 

 

 

Varoitus 
Sähköinen jännite! 
230 voltin sähköisen jännitteen aiheuttama hengen- ja palovaara. 
– 230 voltin sähköverkkoon kohdistuvia töitä saavat suorittaa vain valtuutetut sähköalan 

ammattilaiset!  
– Verkkojännite on katkaistava ennen asennusta / purkamista!! 

 
 
Pos: 8 /#N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Ü berschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/A - F/Bes timmungsgemäßer Gebrauch @ 18\mod_1302763321316_174011.docx @ 183566 @ 1 @ 1 
 

2 Määräysten mukainen käyttö 
 
Pos: 9 /#N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Bes timmungsgemäßer Gebrauch (--> Für alle Dokumente <--)/Busch-Di mmer /Besti mmungsgemäßer Gebr auch @ 23\mod_1335350449857_174011.docx @ 208773 @  @ 1 
 

Laite on tarkoitettu ainoastaan luvussa ”Rakenne ja toiminta” kuvattuun käyttöön toimitukseen sisältyviä ja 
hyväksyttyjä komponenttejä käyttäen. 
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3 Ympäristö 
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Muista suojella ympäristöä! 
Käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden seassa. 
– Laitteessa on tärkeitä raaka-aineita, joita voi käyttää uudelleen. Laite on siksi luovutettava 

asianmukaiseen vastaanottopisteeseen. 
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Kaikki pakkausmateriaalit ja laitteet ovat varustettu asianmukaista hävittämistä koskevilla merkinnöillä ja 
tarkastussineteillä. Pakkausmateriaalit ja sähkölaitteet ja/tai niiden osat on aina vietävä asianmukaiseen 
keräyspisteeseen tai hävitettävä valtuutetun jätehuoltoyrityksen kautta. 
Tuotteet vastaavat lakisääteisiä määräyksiä, erityisesti sähkö- ja elektroniikkalaitelakia ja REACH-säädöstä.  
(EU-direktiivi 2002/96/EY WEEE ja 2002/95/EY RoHS) 
(EU-REACH-säädös ja laki säädöksen noudattamisesta (EY) nro. 1907/2006) 
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4 Käyttö 
 
Pos: 15 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Di mmer/Bedi enung - 6583 / 6584 @ 22\mod_1331904059330_174011.docx @ 203991 @ 233322 @ 1 
 

4.1 Ohjaus ”paikan päältä” 
 

Yleiskeskushimmennintä voidaan ohjata vaihdettavilla käyttöelementeillä myös paikan päällä. 
Vakiosuojuksen vaihto himmentimen kääntöohjauselementtiin, -painikekäyttöelementtiin 
tai -ajastinkäyttöelementtiin. 
 

 

  

6543/10 Painikekäyttöelementti 

6543/11 Kääntöohjauselementti 

6543/12 Ajastinkäyttöelementti 

 6583-…  
 
Kuva 1: Vaihdettavat käyttöelementit 
 
 
4.1.1 Ohjaus painikekäyttöelementillä 
 

 
Kytkentä päälle 
– Paina painiketta lyhyesti. 
 Viimeksi asetettu kirkkausarvo (Memory-arvo) asetetaan automaattisesti. 
 
Päällekytkeminen peruskirkkaudella 
– Pidä painiketta painettuna. 
 Himmennin käynnistyy peruskirkkaudella ja lisää valoa kirkkaammaksi niin kauan kuin painiketta painetaan. 
 
Himmentäminen 
– Pidä painiketta painettuna. 
 Himmennin muuttaa kytketyn valaistuslaitteiden kirkkautta. Himmennyssuuntaa muutetaan jokaisen 

pysäytyksen yhteydessä. Himmennin pysähtyy, kun maksimaalinen kirkkausarvo on saavutettu, ja vaihtaa 
himmennyssuuntaa, kun minimaalinen kirkkausarvo on saavutettu. 

 
Poiskytkeminen 
– Paina painiketta lyhyesti. 
 Sen hetkinen kirkkausarvo tallennetaan muistiarvona. Himmennin kytkeytyy heti pois päältä. 
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4.1.2 Ohjaus kääntöohjauselementillä 
 

 
Kytkentä päälle 
– Paina kääntöpainiketta. 
 Viimeksi asetettu kirkkausarvo (Memory-arvo) asetetaan automaattisesti. 
 
Päällekytkentä vähimmäiskirkkaudella 
– Kierrä kääntökytkintä ensin vasemmalle (n. 45°) ja paina sitä sen jälkeen. 
 

Päällekytkentä maksimikirkkaudella  
– Kierrä kääntökytkintä ensin oikealle (n. 45°) ja paina sitä sen jälkeen. 
 
Kirkkauden asetus 
– Kierrä kääntöpainiketta oikealle tai vasemmalle himmentimen ollessa päällä. 
 
Kytkentä pois päältä 
– Käännä kääntökytkintä himmentimen ollessa päällä. 
 Himmennin kytkeytyy heti pois päältä. 
 

 

Ohje 
Kääntökytkimessä ei ole päätevastusta. 

 
 
4.1.3 Ohjaus ajastinkäyttöelementillä 
 

Ajastinkäyttöelementtiä 6543/12 käytetään automaattiseen aikasäätöön. Manuaalinen ohjaus on mahdollista 
ainoastaan liitettyjen sivulaitteiden tai käyttöelementin molemman ylemmän painikkeen kautta. Ajastimen 
ohjelmointia koskevia ohjeita on käyttöelementin 6543/12 käyttöohjeessa. 
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4.2 Ohjelmointi toimintopainikkeen kautta 
 

Seuraavat toiminnot aktivoidaan toimintopainikkeen erilaisilla painamisajoilla (1). 
 

 
Kuva 2: Keskushimmennin 
 
1  Tilanäyttö / toimintopainike 
 vihreä =  käyttövalmis 
 punainen = häiriö 
 
Kirkkausarvon ohjelmointi 
1. Aseta haluttu kirkkausarvo painikkeella tai kääntöpainikkeella. 
2. Paina sen jälkeen lyhyesti toimintopainiketta (1). 
 
Kirkkausarvon poistaminen 
1. Kytke himmennin pois päältä. 
2. Paina sen jälkeen lyhyesti toimintopainiketta (1). 
 
Reset 
– Paina toimintopainiketta (1) yli 2 sekuntia. 
 Himmenin suorittaa kuormitustunnistuksen ja se palautetaan takaisin toimitustilaan. 
 
 
4.3 Laajennettu käyttö ohjausrakenneosien kautta 
 

Ohjausrakenneosien (6597, 6197/… ja 6997/60) kautta voidaan suorittaa erilaisia kytkentä- ja 
himmennystoimintoja, ABB-i-bus®:in tai ABB-Powernet-EIB:n kautta. 
Noudata vastaavia käyttöohjeita sekä teknisten käsikirjojen ja EIB-tuotetietokannan voimassa olevia 
toimintakuvauksia. 
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5 Tekniset tiedot 
 
Pos: 18 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Technische Daten/Di mmer/Technische Daten - 6583/6584 @ 22\mod_1331902981743_174011.docx @ 203916 @  @ 1 
 

 
Laitekohtainen 6583 6584 
Nimellisjännite 230 V AC ±10 %, 50 / 60 Hz 230 V AC ±10 %, 50 / 60 Hz 

Nimellisteho 
(ympäristön lämpötilasta riippuvainen; 
hukkateho 5 % elektronisissa ja 20 % 
tavallisissa muuntajissa otettava huomioon) 

500 W / VA 420 W / VA 

Nimellistehoalue 60 … 500 W / VA 200 … 420 W / VA 

Teholaajennus Enintään 6 tehorakenneosalla 
(1200 … 2520 W / VA ammattikäyttöön) 

 

Kokonaisteho Enintään 3000 W / VA ammattikäyttöön  

Nimellisvirta 2,17 A 1,83 A 

Painikkeen tulo 230 V AC ±10 %, 50 / 60 Hz (L tai N) – 

Kääntöhimmentimen tulo 230 V AC ±10 %, 50 / 60 Hz (L) – 

 
 
 

Yleistä 
Maksimaalinen johdon pituus 100 m 

Maksimaalinen johdon pituus datalähtöjen 
välillä 

Laitteesta laitteeseen enintään 30 cm, yhteensä enintään 2 m 
Maksimaalinen johdon pituus RJ12-liitäntöjen 
välillä 

Kotelointiluokka IP 20 

Jakoyksikkö 2 TE (1 TE = 18 mm) 

Ympäristön kokonaislämpötila-alue 0 ... 70 °C 

Liitäntäteho 
– Ympäristön lämpötila-alue 0 ... 45 °C  liitäntäteho 100 % 
– Ympäristön lämpötila-alue 45 ... 70 °C  alennettu liitäntäteho (derating) 

 

 

Ohje 
Käytä laitteiden yhdistämiseen valmista RJ12-datajohtoa. Datajohto sisältyy tehorakenneosan 
6584 toimitussisältöön. 
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6 Rakenne ja toiminta 
 
Pos: 21 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Lastarten/Lastarten Gl üh |  Halo |  NV-Hal o mit konv-Trafo+ Elekt-Trafo @ 24\mod_1337859677891_174011.docx @ 213503 @  @ 1 
 

Laitteella voi ohjata seuraavia kuormatyyppejä: 
 

 
230 V -hehkulamput 

 
230 V -halogeenilamput 

 
Pienjännitehalogeenilamput tavanomaisella muuntajalla 

 
Pienjännitehalogeenilamput elektronisella muuntajalla 

 
 

 
Pos: 22 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise - Sachschäden/Achtung - unzul ässige Kombi von Tr afos @ 24\mod_1338794403191_174011.docx @ 215474 @  @ 1 
 

 

Huomio 
Mahdolliset laitevauriot muuntajatyyppien virheellisen yhdistelmän johdosta! 
– Tavallisia ja elektronisia muuntajia ei saa himmentää yhdessä. 

 
Kaikki muut kuormayhdistelmät ovat mahdollisia. 
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6.1 Toiminta- ja varusteluominaisuudet 
 
Pos : 25 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Aufbau und Funkti on/Di mmer/Funkti onen - 6583/6584 @ 22\mod_1331902756010_174011.docx @ 203901 @ 2 @ 1 
 

Yleiskeskushimmennin 
• Valaistusjärjestelmän modulaariseen kokoamiseen 
• Vaihekulmasäätö/vastavaihe 
• Kirkkauden ohjaus 
• Ohjaus kiinnitettävällä painike-/kääntä-/ajastinkäyttöelementillä 
• Hajautettu ohjaus sivulaitteilla (tavalliset painikkeet, esim. 2020 US tai 2021/6 UK ja/tai kääntöhimmennin-

sivulaite 6592 U) tai ohjausrakenneosat 
• Painikkeiden valaisu mahdollista vain N-johdinliitännällä 
• Reset, ohjelmointitoiminto 
• Valoarvon tallennus (Memory-toiminto) 
• Tilanäyttö 
• Ei sovi muuntajaverkkoihin 
 
Tehorakenneosa  
• Teholaajennus lähtöpuolelta rinnakkain kytketyllä johdolla (RJ12-pistokkeella) jossa on tehorakenneosat 6584 
• Mahdollinen yhdistelmänä enintään 6 tehorakenneosan kanssa (kokonaisteho 3000 W / VA) 
 
 
6.2 Suojatoiminnot 
 

• Kytkentävirran rajoitus pehmeän käynnistyksen avulla 
• Sähköinen ylikuumenenis-/ylilämpösuoja 
• Sähköinen oikosulkusuoja 
• Lämpötilavaroke 
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6.3 Yhdistelymahdollisuudet 
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7 Liitäntätehon alentaminen (derating) 
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Laitteet kuumenevat käytössä, koska osa kytkentätehosta muuttuu tehonhäviönä lämmöksi. Mikäli ympäristön 
lämpötila ylittää käytön aikana 45 °C, liitäntätehoa on alennettava kaavion mukaisesti. 
Ympäristön lämpötilaa voi alentaa tehokkaasti jättämällä laitteiden väliin n. 1 cm:n etäisyyden tai asentamalla 
jakopuhaltimen. 
Pos: 32 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Der ati ng/Der ating - Berechnung Nennleistung el eltronische- konventi onelle Trafos  @ 20\mod_1327415459238_174011.docx @ 184509 @  @ 1 
 

 
Nimellisteho lasketaan seuraavan kaavan perusteella: 
 
Nimellisteho = muuntajahävikit* + valaisinteho 
 
* elektronisissa muuntajissa 5 % muuntajan tehosta 
* tavallisissa muuntajissa 20 % muuntajan nimellistehosta 
 
Pos: 33 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Der ati ng/Der ating - Kur ve -- 45-70 -- Kur ve @ 24\mod_1338555953222_174011.docx @ 215443 @  @ 1  

 

 
Kuva 3: Pienentäminen 
 
Yksikkö Merkitys 
% Nimellistehon prosentuaalinen arvo 

°C Ympäristön lämpötila 
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8 Asennus ja sähköliitäntä  
 
Pos: 36 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit - Ni ederspannungs- und 230 V-Leitungen @ 23\mod_1336558868201_174011.docx @ 209174 @  @ 1 
 

 

 

Varoitus 
Sähköinen jännite! 
230 voltin sähköisen jännitteen aiheuttama hengenvaara pienjännitejohdon oikosulun yhteydessä. 
– Pienjännitejohtoja ja 230 voltin johtoja ei saa sijoittaa yhdessä uppoasennettavaan rasiaan! 
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8.1 Asentajaa koskevat vaatimukset 
 

 

 

Varoitus 
Sähköinen jännite! 
Laitteet saa asentaa vain, mikäli asentajalla on tarvittavat sähkötekniset tiedot ja taidot. 
• Virheellinen asennus voi vaarantaa asentajan ja sähköisen laitteiston käyttäjien hengen. 
• Virheellinen asennus voi aiheuttaa vakavia esinevahinkoja, kuten esim. tulipalon. 
 
Asennuksessa tarvitaan vähintään seuraavia tietoja/taitoja ja seuraavat olosuhteet: 
• Noudata nk. ”viittä asennussääntöä” (DIN VDE 0105, EN 50110): 
 1. Irtikytkentä; 
 2. suojaaminen uudelta päällekytkennältä; 
 3. jännitteettömän tilan toteaminen; 
 4. maadoitus ja oikosulku; 
 5. vieressä sijaitsevien, jännitteen alaisten osien peittäminen tai suojaaminen. 
• Käytä soveltuvia henkilökohtaisia suojavarusteita. 
• Käytä vain tarkoitukseen soveltuvia työkaluja ja mittausvälineitä. 
• Tarkista jännitteensyöttöverkon tyyppi (TN-järjestelmä, IT-järjestelmä, TT-järjestelmä) 

varmistaaksesi, että sitä koskevia liitäntäedellytyksiä noudatetaan (klassinen nollaus, 
suojamaadoitus, tarvittavat lisätoimenpiteet jne.). 
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8.2 Asennus 
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Varoitus 
Sähköinen jännite! 
230 voltin sähköisen jännitteen aiheuttama hengen- ja palovaara. 
– 230 voltin sähköverkkoon kohdistuvia töitä saavat suorittaa vain valtuutetut sähköalan 

ammattilaiset!  
– Verkkojännite on katkaistava ennen asennusta / purkamista!! 
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REG-laitteen saa asentaa vain standardin DIN EN 500022 mukaisiin hattukiskoihin. REG-laite painetaan kiinni 
hattukiskoon. 
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Varoitus 
Liian suurten kuormien aiheuttama ylikuumeneminen! 
• Virheellinen asennus voi aiheuttaa vakavia vahinkoja, kuten esim. tulipalon. 
– Himmennystehot > 1000 W on sallittu vain ammattikäytössä. 
– Riittävästä jäähdytyksestä on ehdottomasti huolehdittava. 
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Varoitus 
Liian alhaisen liitäntätehon aiheuttamat vauriot! 
Käyttö eristysmuuntajaverkoissa, joiden liitäntäteho on ≤ 10kVA, ei ole sallittua. Virheellinen 
asennus voi aiheuttaa vakavia esinevahinkoja, kuten esim. tulipalon. 
– Ota huomioon asennusta ja sähköistä liitäntää koskevat ohjeet. 
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Huomio 
Ylikuumenemisen aiheuttamat laitevauriot ! 
– Varmista, että muuntajakäytössä jokainen muuntaja on suojattu valmistajan ohjeiden 

mukaisesti primääripuolelta yksittäin tai lämpötilavarokkeella. 
– Käytä vain standardin DIN EN 61558 mukaisia käämillisiä turvamuuntajia. 
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Huomio 
Liian korkeiden virtojen aiheuttamat laitevauriot! 
Kuorman uuden päällekytkennän yhteydessä voi ilmetä ylivirtoja ja ylijännitteitä, jotka voivat jopa 
tuhota laitteen. 
– Kuormaa ei saa kytkeä sarjaan kytketyllä kytkentäkoskettimella. 
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Huomio 
Jännitteen liian suuren korottamisen aiheuttamat laitevauriot! 
Kuormittamattoman muuntajan käyttö himmentimessä voi aiheuttaa muuntajan ja himmentimen 
tuhoutumisen. Se johtuu mahdollisesta jännitteen noususta kuormittamattoman muuntajan ja 
himmentimen välillä. 
• Tavallisten muuntajien sekundääripuoleinen tyhjäkäynti ei ole sallittua käyttöönoton eikä 

käytön yhteydessä. 
– Tavallisia muuntajia on aina käytettävä muuntajan nimelliskuormalla (pienentäminen). 
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Himmenninten muuntajakäyttöä koskeva ohje 
Käytä muuntajia, joilla on sama sekundaarinen jännite ja sama teho, jotta saavutetaan 
halogeenilamppujen kirkkauden lineaarinen nousu koko säätöalueella tummasta kirkkaaseen. 
Asennuksesssa on otettava huomioon, että muuntimista voi kuulua, niiden laadusta ja mallista 
riippuen, jyrinää käytettäessä niitä himmentimien kanssa. 
Mikäli esiintyy liian korkeita kytkentävirtoja, on käytettävä kytkentävirran rajoitinta. 
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8.3 Sähköliitäntä 
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Verkko- ja kuormaliitäntä 
Verkkoliitäntä kytketään liittimiin L ja N. Kuorma kytketään valinnaisesti johonkin liittimistä  (ohjatut lähdöt). 
 
Painikekäyttö (liitin 1) 
Keskushimmentimen 6583 kytkemiseen ja himmentämiseen painiketulon ”liitin 1” kautta voidaan kytkeä rinnakkain 
haluttu määrä painikkeita (esim. 2020 US). Painikkeilla kytketään liittimiä L tai N. Usean himmentimen yhteinen 
ohjaaminen yhdellä painikkeella tai kääntöhimmennin-sivulaitteella 6592 U ei ole sallittua. 
 

 

Huomio 
Oikosulun vaara! 
– Sivulaitteen vaiheen ja syöttöjännitteen vaiheen tulee olla painikekäytössä sama. 

 

 

Liitäntää koskevia ohjeita 
– Painikesivulaitteita käytettäessä valaistushohtolamppua ei saa liittää koskettimet rinnakkain. 

Käytä sen sijaan painiketta N-liitännän kanssa. 
– Johtoja asennettaessa ohjaus- ja tehojohtojen väliin on jätettävä riittävä etäisyys (vähintään 5 

cm). 
 

 
 6583 6584 

Kuva 4: Keskushimmentimen 6583 teholaajennus tehorakenneosalla 6584, painikekäyttö 
1  Datajohto RJ 12 (25 cm) 
2  Sivulaite, esim. 2020 US (sulkeva painike) 
3  Ohjausrakenneosat 6597, 6997/60, 6197/11- … 
 

 

Ohje 
Käytä useamman keskushimmentimen 6583 yhteiseen himmentämiseen ja kytkemiseen 
monivaihekäytössä / yksittäis- tai keskusohjauksia käytettäessä ohjausrakenneosaa 6597 / 
6197/11- … tai 6997/60. 
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Kääntöhimmenninkäyttö (liitin 2) 
Himmennintulon (liitin 2) kautta tapahtuvaa himmennystä varten voidaan liittää enintään 5 kääntöhimmentimen 
sivulaitetta 6592 U. 
 

 
 6592 U 6583 6584 

Kuva 5: Keskushimmentimen 6583 teholaajennus tehorakenneosalla 6584, himmenninkäyttö 
1  Datajohto RJ 12 (25 cm) 
2  Himmennin-sivulaite (enintään 5 sivulaitetta yhdessä himmentimessä) 
3  Valinnainen nollajohdinliitäntä mallissa 6592 U 
4  Ohjausrakenneosat 6597, 6997/60, 6197/11- … 
 

 

Ohjausrakenneosien liitäntää koskevia ohjeita 
Ohjausrakenneosaa liitettäessä paikan päällä tapahtuva ohjaus ja sivulaitteet on estetty 
automaattisesti. 

 
 
Datajohdin (liitin D) 
Himmennintä voidaan ohjata ohjausrakenneosilla datajohtimen D kautta tapahtuvassa kytkennässä ja 
himmentämisessä. Seuraavat yhdistelmät ovat mahdollisia ABB-i-bus®-EIB:n tai ABB-Powernet-EIB:n kautta 
tapahtuvaa ohjausta varten: 
 
Ohjaus seuraavan kautta: Artikkelinumero 
Tavanomainen Ohjausrakenneosa 6597 

ABB-i-bus®-EIB Ohjausrakenneosa 6197/11- … 

ABB-Powernet-EIB Ohjausrakenneosa 6997/60 

 

 

Ohje 
Vastaavat liitäntäkaaviot ovat laitteiden käyttöohjeissa. 

 
– Datajohdin on asennettava mahdollisimman lyhyenä. 
 
Teholaajennus 
Yli 500 VA:n liitäntätehoisen valaistuslaitteiston synkronoidussa kytkennässä ja himmennyksessä käytetään 
teholaajennusosaa. 
1.  Liitä himmennin 6583 ja teholaajennusosa 6584 RJ12-datajohdon kautta, ks. Kuva 4 ja Kuva 5. 
 RJ12-datajohto toimitetaan yhdessä teholaajennusosan kanssa. 
2. Liitä  keskushimmentimen 6583 ja teholaajennusosan 6584 lähdöt toisiinsa. 
3. Kuormajohdin on aina kytkettävä viimeiseen tehorakenneosaan. 
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9 Käyttöönotto 
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Yleiskeskushimmennin 
Verkkojännitteen päällekytkennän jälkeen himmentimeen integroitu mikroprosessori arvioi kytketyn käyttövalmiin 
kuormituksen ominaisuudet ja päättää, käytetäänkö yleistä vai osittaista vaihevalvontaa. Mittaustapahtuman 
aikana valaistuslaitteisto kytkeytyy enintään 2 sekunniksi päälle ja laite on lukittuna. 
 

 

Huomio 
Virheellisen kuormaliitännän aiheuttama toimintahäiriö! 
Jotta varmistetaan, että himmennin tunnistaa kuorman oikein, sitä ei saa käyttää verkkojännitteen 
päällekytkemisen yhteydessä oikosululla eikä myöskään sekundäärisesti tyhjäkäynnillä toimivilla 
tavallisilla muuntajilla. 

 
Onnistuneen kuormitustunnistuksen jälkeen tilanäytön väri vaihtuu vihreäksi. 
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10 Häiriöiden poisto 
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Diagnoosi Mahdollinen syy Häiriöiden poisto 
Valo on jatkuvasti maksimikirkkaudella Peruskirkkaus asetettu liian korkeaksi Alenna peruskirkkautta  

Hohtolamppu asetettu 
painikesivulaitteeseen koskettimet 
rinnakkain 

Poista valaistus painikesivulaitteesta 

– Suorita reset 

Valoa ei voi kytkeä päälle, tilanäyttö ”pois 
päältä” 

Sulake viallinen Kytke/vaihda eteen kytketty sulake 

Syöttöjohdot/johdotukset liitetty väärin Tarkasta syöttöjohdot/johdotukset ja liitä 
tarvittaessa oikein 

Himmennin/tehorakenneosa viallinen Vaihda viallinen 
himmennin/tehorakenneosa 

Valoa ei voi kytkeä päälle, tilanäyttö 
”vihreä” 

Lamppu viallinen Vaihda lamppu 

Muuntaja viallinen Tarkasta muuntaja, vaihda tarvittaessa 

Valoa ei voi kytkeä päälle, tilanäyttö 
”punainen” 

Oikosulku Poista kuormituksen oikosulku 

Valo säätyy automaattisesti pimeämmäksi 
tai kytkeytyy pois päältä, tilanäyttö 
”punainen”: 

Ylikuormitus Alenna kuormitusta 
ylikuormitustapauksessa 

Ylikuumeneminen Paranna lämmön poisohjausta 
jakotuuletuksella 

Asenna laitteet riittävälle etäisyydelle 
toisistaan 

Valo välkkyy Kuormitus liian alhainen Noudata vähimmäiskuormitusta 

Verkkojännitteen vaihtelut Tarkasta verkkojännitteen vaihtelut 

ELA-laitteisto jyrisee Vahvistimen tuloverkon häiriönpoistin 
viallinen 

Tarkasta vahvistin 

Stereo-/puhelaitteisto jyrisee Himmenninjohdon ja rinnakkaisten 
kaiutinjohtojen välinen etäisyys liian pieni 

Lisää etäisyyttä, kunnes se on vähintään 
10 cm 

 

 

Ohje 
Paina toimintopainiketta lyhyesti häiriönpoiston ja laitteiden mahdollisen jäähtymisen jälkeen (n. 
30 minuuttia).  
• Tilanäyttö vaihtuu punaisesta vihreäksi. 
• Himmennin on käyttövalmis. 
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ABB-ryhmään kuuluva yritys 
 
Busch-Jaeger Elektro GmbH 
Postfach 
58505 Lüdenscheid 
 
Freisenbergstraße 2 
58513 Lüdenscheid 
Germany 
 
www.BUSCH-JAEGER.de 
info.bje@de.abb.com 
Germany 
 
Keskusmyyntipalvelu: 
Puh.: +49 (0) 2351 956-1600 
Faksi: +49 (0) 2351 956-1700 
 

   Ohje 

Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin ja tätä 

dokumenttia koskeviin muutoksiin milloin vain ja 

ilman erillistä ilmoitusta. 

Tilausten osalta pätevät sovitut yksityiskohtaiset 

tiedot. ABB ei ota minkäänlaista vastuuta tässä 

dokumentissa olevista mahdollisista virheistä tai 

puutteista. 

 

Pidätämme itsellämme kaikki tätä dokumenttia ja 

sen tietoja ja kuvia koskevat oikeudet. 

Jäljentäminen, tietojen luovuttaminen kolmansille 

tahoille tai sisällön käyttö, myös osittainen, ilman 

ABB:n erillistä lupaa on kielletty. 

 

Copyright© 2012 Busch-Jaeger Elektro GmbH 

Kaikki oikeudet pidätetään 
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