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1 Bezpieczeństwo 
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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! 

 
 
Pos: 8 /#N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Ü berschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/A - F/Bes timmungsgemäßer Gebrauch @ 18\mod_1302763321316_124510.docx @ 134085 @ 1 @ 1 
 

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 
 
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_124510.docx @ 208769 @  @ 1 
 

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 Obsługa lokalna 
 

Uniwersalny ściemniacz centralny można także obsługiwać lokalnie wymienialnymi elementami 
obsługowymi. 
Wymiana pokrywy standardowej na element obsługowy z pokrętłem, przycisk lub sterownik czasowy. 
 

 

  

6543/10 Dotykowy element obsługowy 

6543/11 Element obsługowy z pokrętłem 

6543/12 Element obsługowy z programatorem czasowym 

 6583-…  
 
Rys. 1: Wymienne elementy obsługowe 
 
 
4.1.1 Obsługa elementem dotykowym 
 

 
Włączanie 
– Krótko dotknąć przycisku. 
 Ostatnio nastawiony stopień jasności zostanie automatycznie ustawiony (z pamięci). 
 
Włączenie z jasnością podstawową 
• Przytrzymać wciśnięty przycisk. 
 Ściemniacz podejmuje pracę z jasnością podstawową i rozjaśnia oświetlenie do chwili puszczenia przycisku. 
 
Ściemnianie  
• Przytrzymać wciśnięty przycisk. 
 Ściemniacz zmienia poziom jasności podłączonego systemu oświetleniowego. Po każdym zatrzymaniu 

kierunek ściemniania ulega zmianie. Przy maksymalnej jasności ściemniacz zatrzymuje się, przy minimalnej 
jasności zmienia się kierunek ściemniania. 

 
Wyłączanie 
– Krótko dotknąć przycisku. 
 Aktualna wartość jasności zostaje zapisana w pamięci. Ściemniacz wyłącza natychmiast. 
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4.1.2 Obsługa elementem obsługowym z pokrętłem 
 

 
Włączanie 
– Nacisnąć na pokrętło 
 Ostatnio nastawiony stopień jasności zostanie automatycznie ustawiony (z pamięci). 
 
Włączanie z minimalnym stopniem jasności 
• Najpierw obrócić pokrętło w lewo (ok. 45°),  następnie nacisnąć je. 
 

Włączanie z maksymalnym stopniem jasności 
• Najpierw obrócić pokrętło w prawo (ok. 45°),  następnie nacisnąć je. 
 
Nastawienie stopnia jasności 
• Przy włączonym ściemniaczu obracać pokrętło na prawo lub na lewo. 
 
Wyłączanie 
• Nacisnąć pokrętło przy włączonym ściemniaczu. 
 Ściemniacz wyłącza natychmiast. 
 

 

Wskazówka 
Pokrętło nie ma ogranicznika. 

 
 
4.1.3 Obsługa elementem obsługowym z programatorem czasowym 
 

Programator czasowy 6543/12 jako element obsługowy służy do automatycznej regulacji czasowej. Sterowanie 
ręczne jest jedynie możliwe przez podłączone obwody dodatkowe lub przez dwa górne klawisze elementu 
obsługowego. Informacje dotyczące sposobu zaprogramowania programatora czasowego znajdują się w instrukcji 
eksploatacji elementu obsługowego 6543/12. 
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4.2 Programowanie przy pomocy przycisku funkcyjnego 
 

Poniższe funkcje zostają aktywowane przez różne czasy nacisku na przycisk funkcyjny (1). 
 

 
Rys. 2: Ściemniacz centralny 
1  Wskazanie stanu / przycisk funkcyjny 
 zielony =  gotowość do pracy 
 czerwony = zakłócenie 
 
Programowanie poziomu jasności 
1. Ustawić żądany poziom jasności przyciskiem lub pokrętłem. 
2. Następnie krótko nacisnąć przycisk funkcyjny (1). 
 
Kasowanie poziomu jasności 
1. Wyłączyć ściemniacz. 
2. Następnie krótko nacisnąć przycisk funkcyjny (1). 
 
Reset 
• Naciskać przycisk funkcyjny (1) przez ponad 2 sekundy. 
 Ściemniacz dokonuje rozpoznania obciążenia i zostaje zresetowany do ustawień fabrycznych. 
 
 
4.3 Rozszerzona obsługa przy pomocy modułów sterowania 
 

Przy pomocy modułów sterowania (6597, 6197/... i 6997/60) można przełączać różnego rodzaju funkcje 
przełączania i ściemniania w sposób konwencjonalny, przez ABB i-bus® lub ABB Powernet KNX. 
Proszę w tym zakresie przestrzegać wskazań odpowiednich instrukcji eksploatacji a także aktualnych opisów 
funkcyjnych w podręcznikach technicznych i w bazie danych produktu KNX. 
 
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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Pos: 17 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/1. Ebene/S - T /Technische Daten @ 11\mod_1279185386320_124510.docx @ 132106 @ 1 @ 1 
 

5 Dane techniczne 
 
Pos: 18 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Technische Daten/Di mmer/Technische Daten - 6583/6584 @ 22\mod_1331902981743_124510.docx @ 203912 @  @ 1 
 

 
Specyficzne dla urządzenia 6583 6584 
Napięcie znamionowe 230 V AC ±10 %, 50 / 60 Hz 230 V AC ±10 %, 50 / 60 Hz 

Moc nominalna 
(zależnie od temperatury otoczenia; 
uwzględnić stratę mocy 5 % przy 
transformatorach elektronicznych i 20 % przy 
transformatorach konwencjonalnych) 

500 W / VA 420 W / VA 

Zakres mocy nominalnych 60 … 500 W / VA 200 … 420 W / VA 

Rozszerzenie mocy Maksymalnie z 6 modułami mocy 
(1200 … 2520 W / VA do zastosowań 
profesjonalnych) 

 

Moc całkowita Maksymalnie 3000 W / VA do 
zastosowań profesjonalnych) 

 

Prąd znamionowy 2,17 A 1,83 A 

Wejście przycisku: 230 V AC ±10 %, 50 / 60 Hz (L lub N) – 

Wejście ściemniacza obrotowego: 230 V AC ±10 %, 50 / 60 Hz (L) – 

 
 
 

Uwagi ogólne 
Maksymalna długość przewodu 100 m 

Maksymalna łączna długość przewodów 
pomiędzy wyjściami danych: 

Od urządzenia do urządzenia maksymalnie 30 cm, łącznie maksymalnie 2 m 
Maksymalna długość przewodów pomiędzy 
przyłączami RJ 12 

Stopień ochrony IP 20 

Szerokość modułu 2 moduły (1 moduł = 18 mm) 

Całkowity zakres temperatur otoczenia 0 ... 70 °C 

Moc przyłączowa 
– Zakres temperatur otoczenia 0 ... 45 °C  moc przyłączowa 100 % 
– Zakres temperatur otoczenia 45 ... 70 °C zmniejszona moc przyłączowa (derating) 

 

 

Wskazówka 
W zakresie połączenia urządzeń należy stosować konfekcjonowany przewód do transmisji danych 
RJ 12. Znajduje się on w zakresie dostawy modułu mocy 6584). 

 
Pos: 19 /#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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6 Budowa i funkcja 
 
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_124510.docx @ 213499 @  @ 1 
 

Urządzenie umożliwia regulację następujących obciążeń: 
 

 
Żarówki 230 V 

 
Lampy halogenowe 230 V 

 
Niskonapięciowe lampy halogenowe z transformatorem konwencjonalnym 

 
Niskonapięciowe lampy halogenowe z transformatorem elektronicznym 

 
 

 
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_124510.docx @ 215475 @  @ 1 
 

 

Uwaga! 
Możliwość uszkodzenia urządzenia przez niedopuszczalną kombinację typów 
transformatorów! 
– Konwencjonalnych i elektronicznych nie wolno stosować razem. 

 
Możliwe są wszystkie inne kombinacje obciążeń. 
 
Pos: 23 /#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: 24 /#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: 25 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Aufbau und Funkti on/Di mmer/Funkti onen - 6583/6584 @ 22\mod_1331902756010_124510.docx @ 203897 @ 2 @ 1  

Uniwersalny ściemniacz centralny 
• Do modułowego systemu oświetlenia 
• Nacinanie/odcinanie fazy 
• Regulacja jasności 
• Obsługa nasadzanym elementem obsługowym dotykowym/obrotowym/z programatorem czasowym 
• Decentralne sterowanie przez urządzenia dodatkowe (konwencjonalne przyciski, np. 2020 US lub 

2021/6 UK2020 wzgl. mechanizm rozszerzający ściemniacza obrotowego 6592 U) lub moduły sterowania. 
• Podświetlenie przycisków możliwe wyłącznie przez przyłącze przewodu neutralnego. 
• Reset, funkcja programowania 
• Zapisywanie poziomu jasności (funkcja pamięci) 
• Wskazanie stanu 
• Nie nadaje się do sieci zasilanych z generatorów. 
 
Moduł mocy 
• Poszerzenie mocy doprowadzone na wyjściu za pomocą równolegle połączonego przewodu (z wtyczką RJ 

12) z modułu mocy 6584. 
• Możliwy w zestawie z maks. 6 modułami mocy (moc całkowita 3000 W/VA). 
 
 
6.2 Funkcje ochronne 
 

• Ograniczenie prądu włączeniowego przez płynny rozruch 
• Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem i nadmierną temperaturą 
• Elektroniczne zabezpieczenie zwarciowe 
• Zabezpieczenie temperaturowe 
 
Pos: 26 /#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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6.3 Możliwości kombinacji 
 Pos: 28 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Kombi nationsmöglichkeiten/Di mmer/Kombinati onsmöglichkeiten - 6583/6584 @ 22\mod_1331903707363_124510.docx @ 203942 @  @ 1 
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7 Zmniejszenie mocy przyłączowej (derating)  
 
Pos: 31 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Der ati ng/Der ating - Leistungsminderung (REG) @ 24\mod_1338555214091_124510.docx @ 215424 @  @ 1 
 

Urządzenia ogrzewają się podczas eksploatacji, ponieważ część mocy przyłączowej zostaje przekształcana jako 
strata mocy w ciepło. Jeżeli podczas eksploatacji temperatura otoczenia przekroczy 45 °C, wtedy należy moc 
przyłączową zredukować stosownie do wykresu. 
Przez zastosowanie odstępów ok. 1 cm pomiędzy urządzeniami lub zamontowanie wentylatora można w 
skuteczny sposób zredukować temperaturę otoczenia. 
 
Pos: 32 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Der ati ng/Der ating - Berechnung Nennleistung el eltronische- konventi onelle Trafos  @ 20\mod_1327415459238_124510.docx @ 137119 @  @ 1 
 

 
Do obliczenia mocy znamionowej należy zastosować następujący wzór:  
 
Moc znamionowa = straty transformatora* + moc środków oświetleniowych 
 
* w przypadku transformatorów elektronicznych 5 % mocy znamionowej transformatora 
* w przypadku transformatorów konwencjonalnych 20 % mocy znamionowej transformatora 
 
Pos: 33 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Der ati ng/Der ating - Kur ve -- 45-70 -- Kur ve @ 24\mod_1338555953222_124510.docx @ 215439 @  @ 1 
 

 

 
Rys. 3: Derating/utrata mocy 
 
Jednostka Znaczenie 
% Procentowa wartość mocy nominalnej 

°C Temperatura otoczenia 

 
Pos: 34 /#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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8 Montaż i przyłącze elektryczne  
 
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_124510.docx @ 209170 @  @ 1 
 

 

 

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! 

 
 
Pos: 37 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit - Fachkenntnisse @ 23\mod_1336559183027_124510.docx @ 209185 @ 2 @ 1 
 

8.1 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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8.2 Montaż 
 Pos: 40 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/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! 

 
Pos: 41 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Montage/alle Geräte/M ontage - H utschi enen nach D IN EN 500022 - Ohne Docvari abl e @ 20\mod_1325766045140_124510.docx @ 136609 @  @ 1 
 

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. 
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Ostrzeżenie 
Przegrzanie przez zbyt wysokie obciążenia! 
Niefachowa instalacja może prowadzić do poważnych szkód rzeczowych, na przykład pożaru. 
– Moc ściemniania > 1000 W dopuszczona jest tylko do użytku profesjonalnego. 
– Należy koniecznie pamiętać o wystarczającym chłodzeniu. 
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Ostrzeżenie 
Szkody spowodowane zbyt małą mocą przyłączową! 
Zabrania się eksploatacji w sieciach transformatorów separacyjnych z mocą przyłączową < 10 
kVA! Niefachowa instalacja może prowadzić do poważnych szkód rzeczowych, na przykład pożaru. 
– Przestrzegać wskazówek dotyczących montażu i podłączenia elektrycznego. 

 
 Pos: 44 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise - Sachschäden/Achtung - Ü ber hitzung bei Transfor mator betrieb - konv. Tr afos @ 23\mod_1336481506967_124510.docx @ 209056 @  @ 1 
 

 

Uwaga! 
Uszkodzenie urządzenia przez przegrzanie! 
– Zapewnić, aby w przypadku eksploatacji z transformatorami każdy transformator został 

zabezpieczony według instrukcji producenta od strony pierwotnej pojedynczo lub za pomocą 
bezpiecznika temperaturowego. 

Należy stosować wyłącznie transformatory zwojowe według DIN EN 61558. 
 
Pos: 45 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise - Sachschäden/Achtung - Zu hohe Ströme bei m Ei nschalten @ 24\mod_1338797657109_124510.docx @ 215489 @  @ 1 
 

 

Uwaga! 
Uszkodzenie urządzenia przez zbyt wysokie natężenie prądu! 
Podczas ponownego włączania obciążenia mogą powstać prądy przeciążeniowe i przepięcia, które 
mogą prowadzić do zniszczenia urządzenia. 
– Zabrania się przełączania obciążenia za pomocą szeregowego styku przełączającego. 
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Uwaga! 
Uszkodzenie urządzenia przez zawyżenie napięcia! 
Dłuższa eksploatacja transformatora ze ściemniaczem bez obciążenia może spowodować 
zniszczenie transformatora i ściemniacza. Powodem tego jest ewentualne zawyżenie napięcia, 
mogące powstać pomiędzy nieobciążonym transformatorem i ściemniaczem. 
– Ruch jałowy transformatorów konwencjonalnych na stronie wtórnej nie jest dozwolony ani 

podczas uruchomienia, ani podczas eksploatacji. 
– Konwencjonalne transformatory należy zawsze eksploatować z ich mocą znamionową 

(derating). 
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Wskazówka do pracy transformatora ze ściemniaczami 
W celu osiągania liniowego wzrostu stopnia jasności lamp halogenowych w całym zakresie 
regulacji od poziomu jasnego do ciemnego, należy stosować transformatory o jednakowym 
napięciu wtórnym i jednakowej mocy. 
Podczas wykonywania instalacji należy uwzględnić fakt, iż transformatory mogą w zależności od 
ich jakości i sposobu wykonania wywoływać odgłos przydźwięku w przypadku eksploatacji wraz z 
ściemniaczami. 
W przypadku zbyt wysokich prądów włączenia należy stosować ograniczniki prądu 
włączeniowego. 
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8.3 Przyłącze elektryczne 
 Pos: 51 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Anschluss/Di mmer/Anschluss  - 6583/6584 @ 22\mod_1331905839399_124510.docx @ 204017 @  @ 1 
 

 
Podłączenie sieciowe i obciążeniowe 
Podłączenia sieciowego dokonuje się przez zaciski L i N. Obciążenie podłącza się według wyboru do zacisków  
(wyjścia sterowane). 
 
Obsługa przyciskiem (zacisk 1) 
W celu przełączania i ściemniania ściemniacza centralnego 6583 przez wejście przycisku "zacisk 1" można 
podłączyć równolegle dowolną ilość przycisków (np. 2020 US). Impulsowanie odbywa się do zacisku L lub N. 
Niedopuszczalna jest wspólna regulacja kilku ściemniaczy za pomocą przycisku lub mechanizmów 
rozszerzających ściemniacza obrotowego 6592 U. 
 

 

Uwaga! 
Niebezpieczeństwo zwarcia! 
– W przypadku obsługi przyciskiem faza urządzenia dodatkowego musi być taka sama, jak faza 

napięcia zasilania. 
 

 

Wskazówki na temat podłączania 
• Przy przyciskach dodatkowych nie podłączać lampki neonowej podświetlenia na stykach 

równoległych. Zamiast tego użyć przycisku z przyłączem N. 
• Podczas układania przewodów należy przewidzieć odstęp przynajmniej 5 cm między 

przewodami sterowniczymi i prowadzącymi napięcie sieciowe. 
 

 
 6583 6584 

Rys. 4 Rozszerzenie mocy ściemniacza centralnego 6583 przy pomocy modułu mocy 6584, obsługa przyciskiem  
1  Przewód transmisji danych RJ 12 (25 cm) 
2  Urządzenie dodatkowe, np. 2020 US (przycisk zwierny) 
3  Moduły sterowania 6597, 6997/60, 6197/11- … 
 

 

Wskazówka 
W celu wspólnego ściemniania i przełączania kilku ściemniaczy centralnych należy stosować 
moduł 6583 a przy pracy wielofazowej/sterowaniu pojedynczym lub centralnym moduł sterowania 
6597 / 6197/11- … lub 6997/60. 
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Tryb ściemniacza obrotowego (zacisk 2) 
W celu ściemniania przez wejście ściemniacza (zacisk 2) można podłączyć do 5 mechanizmów rozszerzających 
ściemniaczy obrotowych 6592 U. 
 

 
 6592 U 6583 6584 

Rys. 5: Rozszerzenie mocy ściemniaczy centralnych firmy 6583 przy pomocy modułu mocy 6584, eksploatacja jako ściemniacz 
1  Przewód transmisji danych RJ 12 (25 cm) 
2  Mechanizm rozszerzający ściemniacza (maksymalnie 5 urządzeń dodatkowych do jednego ściemniacza) 
3  Opcjonalne podłączenie przewodu neutralnego do 6592 U 
4  Moduły sterowania 6597, 6997/60, 6197/11- … 
 

 

Wskazówka na temat podłączania modułów sterowania 
W przypadku podłączenia modułu sterowania obsługa lokalna i urządzenia dodatkowe zostają 
automatycznie zablokowane. 

 
 
Przewód transmisji danych (zacisk D) 
Do przełączania i ściemniania przez przewód transmisji danych na zacisku D można eksploatować ściemniacz 
przy pomocy modułów sterowania. Możliwe są następujące kombinacje do regulacji przez KNX ABB i-bus® lub 
ABB Powernet KNX: 
 
Regulacja przez Nr artykułu 
Sposób konwencjonalny Moduł sterowania 6597 

ABB i-bus® KNX Moduł sterowania 6197/11- … 

ABB Powernet KNX Moduł sterowania 6997/60 

 

 

Wskazówka 
Schematy połączeń znajdują się w odpowiednich instrukcjach eksploatacji tych urządzeń. 

 
– Przewód transmisji danych winien być jak najkrótszy. 
 
Rozszerzenie mocy 
W celu synchronicznego przełączania i ściemniania systemu oświetleniowego z mocą przyłączową na poziomie 
powyżej 500 VA stosowane jest rozszerzenie mocy. 
1. Połączyć ściemniacz 6583 i moduł mocy 6584 przewodem do transmisji danych RJ12; patrz Rys. 4 i Rys. 5. 
 Przewód do transmisji danych RJ12 dostarczany jest razem z modułem mocy. 
2. Połączyć ze sobą wyjścia  ściemniacza centralnego 6583 i modułu mocy 6584. 
3. Przewód prowadzący napięcie sieciowe podłączać zawsze do ostatniego modułu mocy. 
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9 Uruchomienie 
 
Pos: 54 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Inbetriebnahme/Di mmer/Inbetriebnahme - 6583/6584 @ 22\mod_1331903887347_124510.docx @ 203972 @  @ 1 
 

Uniwersalny ściemniacz centralny 
Po włączeniu napięcia sieciowego mikroprocesor, który jest częścią składową ściemniacza, ocenia właściwości 
podłączonego i gotowego do eksploatacji obciążenia i decyduje na tej podstawie, czy zostaje zastosowany 
system sterowania z nacinaniem czy też odcinaniem fazy. Podczas tego procesu pomiaru system oświetleniowy 
włącza się na okres do 2 sekund, a urządzenie jest w tym czasie zablokowane. 
 

 

Uwaga! 
Błędy w działaniu przez niedopuszczalne podłączenie obciążenia! 
W celu zapewnienia poprawnego rozpoznania obciążenia przez ściemniacz nie wolno 
eksploatować go przy włączaniu napięcia sieciowego ani przez zwarcie ani z biegiem jałowym 
konwencjonalnego transformatora po stronie wtórnej. 

 
Po skutecznym rozpoznaniu obciążenia kolor wskaźnika stanu eksploatacyjnego zmienia się na zielony. 
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10 Usuwanie usterek 
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Diagnoza Możliwa przyczyna Usuwanie usterek 
Oświetlenie świeci się stale na 
maksymalnym stopniu jasności: 

Za wysoko ustawiona jasność 
podstawowa 

Zmniejszyć jasność podstawową 

Lampka neonowa podłączona na stykach 
równoległych w dodatkowym przycisku 

Usunąć podświetlenie w dodatkowym 
przycisku 

– Zresetować urządzenie 

Nie można włączyć oświetlenia, wskaźnik 
stanu "wyłączony": 

Uszkodzenie bezpiecznika Włączyć/wymienić bezpiecznik wstępny 

Błędnie podłączone przewody 
doprowadzające/okablowanie 

Sprawdzić przewody 
doprowadzające/okablowanie, w razie 
potrzeby podłączyć w poprawny sposób 

Uszkodzony ściemniacz/moduł mocy Wymienić uszkodzony ściemniacz/moduł 
mocy 

Nie można włączyć oświetlenia, wskaźnik 
stanu "zielony" 

Uszkodzona lampa Wymienić lampę 

Uszkodzony transformator Sprawdzić transformator, w razie potrzeby 
wymienić 

Nie można włączyć oświetlenia, wskaźnik 
stanu "czerwony" 

Zwarcie Usunąć zwarcie na obciążeniu 

Oświetlenie ściemnia się w sposób 
automatyczny lub wyłącza się, wskaźnik 
stanu "czerwony": 

Przeciążenie Redukcja obciążenia przy przeciążeniu 

Przegrzanie Polepszenie odprowadzenia ciepła przy 
pomocy wentylacji 

Montaż urządzeń z odstępem pomiędzy 
sobą 

Oświetlenie migocze Za małe obciążenie Przestrzegać wartości obciążenia 
minimalnego 

Wahania napięcia sieciowego Sprawdzić wahania napięcia sieciowego 

Przydźwięk systemu ELA Uszkodzony system eliminacji zakłóceń 
sieci wejściowej wzmacniacza. 

Sprawdzić wzmacniacz  

Przydźwięk urządzeń stereo/domofonu Za mały odstęp pomiędzy przewodem 
ściemniacza i równolegle położonymi 
przewodami głośników 

Zwiększyć odstęp przynajmniej do 10 cm 

 

 

Wskazówka 
Po usunięciu zakłócenia i ewentualnej fazie schłodzenia (ok. 30 minut) krótko nacisnąć na klawisz 
funkcyjny.  
• Wskazanie stanu zmienia kolor z czerwonego na zielony. 
• Ściemniacz jest gotowy do eksploatacji. 
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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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