
1673-1-7871  │     │  29.03.2012 

  
Busch-Dimmer® 

 

 

 

Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Dimmer/Titelblatt - 6593 / 6594 U-101 -- ABB @ 23\mod_1333091750290_174011.docx @ 207097 @  @ 1 
 

Busch-yleiskeskushimmennin®  
Yksikkö 6593 U-500 
Tehorakenneosa 6594 U-500 
 
 

 
 

 

   
   

 
 
=== Ende der Liste für Textmarke Cover === 

 



  
  

Busch-Dimmer®   
   
   
 
 

  
  
  | 1673-1-7871 — 2 — 

   

Pos: 4 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Inhaltsverzeichnis (--> Für alle Dokumente <--)/Inhaltsverzeichnis @ 19\mod_1320649044386_174011.docx @ 184144 @  @ 1  

 
1 Turvallisuus .............................................................................................................................................................. 3 
2 Ympäristö ................................................................................................................................................................. 3 

2.1 Hävittäminen ........................................................................................................................................... 3 
3 Tekniset tiedot .......................................................................................................................................................... 4 
4 Liitäntätehon alentaminen (derating) ........................................................................................................................ 5 
5 Toiminta ................................................................................................................................................................... 6 

5.1 Kuormitustavat ........................................................................................................................................ 6 
5.2 Yhdistelymahdollisuudet ......................................................................................................................... 7 
5.3 Yleiskeskushimmennintoiminto ............................................................................................................... 8 
5.4 Käyttötapa ............................................................................................................................................... 8 
5.5 Teholaajennus ........................................................................................................................................ 8 
5.6 Suojatoiminnot ........................................................................................................................................ 8 

6 Liittäminen ............................................................................................................................................................... 9 
7 Asennus / liitäntä .................................................................................................................................................... 11 

7.1 Asentajaa koskevat vaatimukset ........................................................................................................... 11 
7.2 Asennus ................................................................................................................................................ 12 
7.3 Verkko- ja kuormaliitäntä ....................................................................................................................... 12 
7.4 Asennus muiden laitteiden kanssa ........................................................................................................ 12 
7.4.1 Asennus IP-käyttöelementin kanssa (etävalvonta) ............................................................................... 12 
7.5 Asennus uppoasennettavien Busch-Wächter®-antureiden kanssa ....................................................... 12 
7.6 Sivuliittymät ........................................................................................................................................... 12 

8 Käyttöönotto ........................................................................................................................................................... 13 
8.1 Yleiskeskushimmennintoiminto ............................................................................................................. 13 
8.2 Ylikuormitus .......................................................................................................................................... 13 
8.3 Oikosulku .............................................................................................................................................. 13 

9 Käyttö ..................................................................................................................................................................... 14 
9.1 Ohjaus käyttöelementin painikkeella (painikekäyttö) ............................................................................. 14 
9.1.1 Kytkentä päälle ..................................................................................................................................... 14 
9.1.2 Päällekytkentä pimeäkäynnistystoimintoa käyttämällä .......................................................................... 14 
9.1.3 Himmentäminen .................................................................................................................................... 14 
9.1.4 POIS-kytkeminen .................................................................................................................................. 14 
9.1.5 Erikoistoiminnot ..................................................................................................................................... 14 
9.2 Käyttö uppoasennettavien Busch-Wächter® -antureiden kanssa .......................................................... 15 
9.2.1 Tyyppimerkintä ”Busch-Wächter®” -ohjelmassa .................................................................................... 15 
9.2.2 Sivulaitekäyttö ....................................................................................................................................... 15 
9.2.2.1 Passiivinen sivulaiteohjaus sulkijakytkintä käyttäen .............................................................................. 15 
9.2.2.2 Aktiivinen sivulaitekäyttö (Busch-Wächter®) 6805U ...:n ja uppoasennettavien antureiden kanssa ...... 15 
9.3 Käyttö Busch-Wächter®-läsnäoloilmaisimen 6813(-183)-101 ..., 6813/11-24 ..., 6813/11-183 ... kanssa

 .............................................................................................................................................................. 15 
9.4 Käyttö ajastinkäyttöelementin 6455 ... kanssa ...................................................................................... 15 

 
=== Ende der Liste für Textmarke TOC === 

 



  
  

Busch-Dimmer®  Turvallisuus 
   
   
 
 

  
  
  | 1673-1-7871 — 3 — 

   

Pos: 6 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/S - T/Sicherheit @ 18\mod_1302612791790_174011.docx @ 183551 @ 1 @ 1  

1 Turvallisuus 
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Varoitus 
S ähk öinen 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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2 Ympäristö 
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Muis ta  s uojella  ympäris töä !  
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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2.1 Hä vittäminen 
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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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3 Tekniset tiedot 
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Y leis tä  

Tehonlaajennus: maks. 1 tehorakenneosa 6594U ... 
Painikkeen sisääntulo: 230 V ~ ±10 %, 50 / 60 Hz 

Painikkeen maks. johtopituus: 100 m 
Johdon suurin kokonaispituus 
ohjauslähtöjen välillä (S-S, G-G): 

enint. 30 cm laitteesta laitteeseen 

Kotelointiluokka: IP 20 

Ympäristön lämpötila-alue: 0 – +35 °C (ks. kuva 1) 

 
 

L aitek ohtainen 

Nimellisjännite: 6593U ...: 230 V ~ ±10 %, 50 Hz 

6594U ...: 230 V ~ ±10 %, 50 Hz 

Nimellisvirta: 6593U ...: 1,83 A (yleiskeskushimmennin) 

6594U ...: 1,37 A (tehorakenneosa) 

Nimellisteho: 
(ympäristölämpötilasta riippuen (ks. kuva 
1)) 

6593U ...: 420 W / VA 

6594U ...: 315 W / VA 

Minimikuormitus: 6593U ...: 60 W / VA 

6594U ...: 200 W / VA 
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4 Liitäntätehon alentaminen (derating) 
 
Pos: 17 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Derating (--> Für alle Dokumente <--)/Derating - Leistungsminderung 20 prozent @ 20\mod_1327310948240_174011.docx @ 184507 @  @ 1 
 

Himmennin kuumenee käytössä, koska osa kytkentätehosta muuttuu tehonhäviönä lämmöksi. Mainittu 
nimellisteho pätee kun himmennin asennetaan  massiiviseen kiviseinään. 
Jos himmennin asennetaan kaasubetoni-, puu- tai kipsilevyseinään, maksimiliitäntätehoa on alennettava 20 
prosentilla. 
Liitäntätehoa on aina pienennettävä silloin kun useita himmentimiä on asennettu alekkain tai muut lämpölähteet 
voivat aiheuttaa lisälämpenemistä. Voimakkaasti lämmitetyissä huoneissa maksimaalista liitäntätehoa on 
pienennettävä diagrammin mukaisesti. 
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Nimellisteho lasketaan seuraavan kaavan perusteella: 
 
Nimellisteho = muuntajahävikit* + valaisinteho 
 
* elektronisissa muuntajissa 5 % muuntajan tehosta 
* tavallisissa muuntajissa 20 % muuntajan nimellistehosta 
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Kuva 1: Pienentäminen 
 
 
Y k s ik k ö Merk itys  

% Nimellisteho 

°C Ympäristön lämpötila 
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5 Toiminta 
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5.1 K uormitus ta vat 
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Kuormitustyypit: 

 
230 V:n hehkulamput  

 
230 V:n halogeenilamput 

 
Pienjännitehalogeenilamput ja tavalliset muuntajat  

 
Pienjännitehalogeenilamput ja elektroniikkamuuntajat  

 
 

 

O hje 
Tavallisia ja elektroniikkamuuntajia ei saa himmentää yhdessä. Ohmisten ja induktiivisten ja myös 
ohmisten ja kapasitiivisten laitteiden sekakuorma on mahdollinen. 
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5.2 Y hdis tely mahdollis uudet 
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6593 U . . .  

 
6455 ... 

X 

 
6813/11-xxx ... 

X 

 
6813-xxx-101 ... 

X 

 
6800-xxx-104(M) ... 

X 

 
6810-21x ... 

X 

 
6066-xxx-xxx ... 

X 

 
6543-xxx-10x ... 

X 

 
Painikkeen sivusisääntulon kautta on olemassa mahdollisuus ohjata himmennintä muilla käyttöelementeillä. 
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5.3 Y leis k es k us himmennintoiminto 
 

Laitteessa on seuraavat toiminnot: 
 
• Vaihekulmasäätö (kuormasta riippuvainen) 
• Käyttötavan valinta säätöpyörän avulla 
• Pimeäkäynnistystoiminto 
 
 
5.4 K äy ttötapa 
 

Säätöpyörällä voi valita seuraavat käyttötavat: 
 
1  Muistitoiminto päälle, pehmeä-PÄÄLLE / -POIS ei 

aktiivisena (perustoiminto) 
2  Muistitoiminto päälle, pehmeä-PÄÄLLE / POIS aktiivinen* 
3  Muistitoiminto pois, pehmeä-PÄÄLLE / -POIS aktiivinen* 
4  Muistitoiminto päälle, pehmeä-PÄÄLLE ei aktiivisena, 

pehmeä-POIS aktiivinen 
5  Muistitoiminto päälle, pehmeä-PÄÄLLE aktiivinen, pehmeä-

POIS ei aktiivisena* 
 

 
 
Kuva 2: Säätöpyörä  

* ei Busch-Wächter®-antureiden kanssa 
 
 
Muistitoiminto: 
Sen hetkinen kirkkausarvo tallennetaan poiskytkennän yhteydessä muistiarvona. Himmennin kytkeytyy 
seuraavalla kerralla päälle kyseistä arvoa käyttäen. 
 
Pehmeä-POIS: 
Himmennin säätää kirkkautta hitaasti asetetulta kirkkaudelta minimaaliselle kirkkaudelle ja kytkeytyy sen jälkeen 

pois päältä. 
 
Pehmeä-PÄÄLLE: 
Himmennin säätää kirkkautta hitaasti minimaalikirkkaudelta asetetulle kirkkausarvolle. 
 
 
5.5 T eholaajennus  
 

Tehonlaajennus tehdään tehorakenneosalla 6594U  
 
 
5.6 S uojatoiminnot 
 

Laitteessa on seuraavat suojatoiminnot: 
 
• Kytkentävirranrajoitus pehmeän käynnistyksen avulla 
• Sähköinen ylikuumenenis-/ylilämpösuoja 
• Sähköinen oikosulkusuoja 
• Lämpötilavaroke 
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6 Liittäminen 
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Huomio 
Valaistujen painikkeiden yhteydessä voidaan käyttää ainoastaan painikkeita, joissa on erillinen N-
liitäntä. 
Kosketusrinnakkainen valaistus ei ole sallittua. 

 

 

R adiohäiriönpois toa k os k eva  huomautus :  
Himmentimessä on sähköinen radiohäiriönpoisto ja se on siksi ”äänetön”. Tietojohdot S ja G ovat 
sisäisiä liitosjohtoja ja siksi ne tulee pitää mahdollisimman lyhyinä (ks. luku ”Tekniset tiedot” sivulla 
4). 

 

 
 6593U . . .   

 
Kuva. 3: Painikekäyttöinen Busch-yleishimmennin 

 
N-liitäntää käytetään vain erikoistapauksissa (esim. kun melua syntyy sähköisen muuntajan ollessa kytkettynä 
poiskytketyssä tilassa! Sillä ei ole vaikutusta kytketyn muuntajan ääniin päällä-tilassa). 
 
 
 

 
 

 6593U . . .   6594U . . .  
 
Kuva 4: Tehorakenneosalla varustetun, painikekäyttöisen tehorakenneosan tehonlaajennus 
 
Kun ohjaus tapahtuu tehorakenneosalla 6594U ..., ohjatut lähdöt on liitettävä himmenninjärjestelmän kaikkien 
suojatoimintojen varmistamiseksi. 
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  6805U . . .   6593U . . .  

 
Kuva 5: Himmennin 6593U ... ja Busch-Wächter®-sivulaite 6805U ... sekä lisäsulkukytkimellä varustettu sivulaite 
 
Sivulaitteen vaiheen ja syöttöjännitteen vaiheen tulee olla painikekäytössä sama. Painikesivulaitteita käytettäessä 
valaistushohtolamppua ei saa liittää koskettimet rinnakkain (käytä painiketta N-liitännän kanssa). Johtoja 
asennettaessa on jätettävä riittävästi etäisyyttä ohjaus- ja tehojohtojen väliin (vähintään 5 cm). 
– Sivulaitteen painikkeen suurin johdonpituus on 100 m. 
– Johtojen sijoittelua ei tarvitse muuttaa olemassa olevissa vaihto- tai ristiinkytkennöissä. 
 
 

 

T a vallis ia  muuntajia  k os k eva  ohje 
• Tavallisia muuntajia käytettäessä jokainen muuntaja on suojattava primääripuolelta valmistajan 

ohjeiden mukaisesti. Vain standardin DIN EN 61558 mukaisia turvamuuntajia saa käyttää. 
• Kuorman kytkeminen sarjakäyttöisen kytkentäkoskettimen kautta ei ole sallittua, koska uuden 

päällekytkennän yhteydessä voi ilmetä ylivirtoja ja ylijännitteitä, jotka voivat tuhota 
himmentimen. 

• Tavallisten muuntajien sekundääripuoleinen tyhjäkäynti ei ole sallittua käyttöönoton eikä käytön 
yhteydessä. 

• Tavallisia muuntajia on aina käytettävä muuntajan nimelliskuormalla. 
• Jotta saadaan sama halogeenilamppujen valoisuus koko asetusaluella valoisa pimeään, on 

käytettävä muuntimia, joilla on sama sekundaarijännite ja sama teho. 
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7 Asennus / liitäntä 
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Varoitus 
S ähk öinen jännite!  
230 voltin sähköisen jännitteen aiheuttama hengenvaara. 
– Pienjännitejohtoja ja 230 voltin johtoja ei saa sijoittaa yhdessä uppoasennettavaan rasiaan!  
 Oikosulku voi aiheuttaa pienjännitejohdossa 230 voltin jännitteen. 
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7.1 A s entajaa k os k evat vaatimuk s et 
 

 

 

Varoitus 
S ähk öinen jännite!  
Laitteet saa asentaa vain, mikäli asentajalla on tarvittavat sähkötekniset tiedot ja taidot. 
• Virheellinen asennus voi vaarantaa asentajan ja sähköisen laitteiston käyttäjän 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 syöttöverkon tyyppi (TN-järjestelmä, IT-järjestelmä, TT-järjestelmä) varmistaaksesi, 

että sitä koskevia liitäntäedellytyksiä noudatetaan (klassinen nollaus, suojamaadoitus, 
tarvittavat lisätoimenpiteet jne.). 
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7.2 A s ennus  
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Laitteen saa asentaa vain soveltuviin uppoasennettaviin rasioihin (DIN 49073-1) tai soveltuvaan pinta-
asennettavaan rasiaan. 
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7.3 V erk k o- ja  k uormaliitäntä  
 

Verkkoliitäntä kytketään liittimiin L ja N. Kuorma kytketään liittimiin  (ohjatut lähdöt). Liittimeen N tehty liitäntä 
on valinnainen ja sitä käytetään muuntajan kuorman äänenvaimennukseen pois-tilassa. 
 
 
7.4 A s ennus  muiden la itteiden k ans s a   
 

7.4.1 A s ennus  IP -k äyttöelementin k ans s a (etävalvonta)  
 

Kun asennus tapahtuu yhdessä IP-käyttöelementin 6066 ... kanssa, asennuspaikan tulee olla IP-
vastaanottoalueelle määritettyjen arvojen sisäpuolella. Ota huomioon, että IP-vastaanottoalue voi muuttua vieraan 
valon (esim. auringonsäteilyn, valaistuksen) johdosta. 
 
Käyttöelementin kiinnittäminen: 
IP-käyttöelementistä 6066 ... asetetaan ensin haluttu osoite. Kiinnitä käyttöelementti himmentimeen. Varmista, 
että IP-käyttöelementti ei jää kiinni kehykseen. 
 
Käyttöelementin irrottaminen: 
Käytä nostamiseen vasemmalle ja oikealle tehtyjä syvennyksiä. 
 
 
7.5 A s ennus  uppoas ennetta vien B us c h-W äc hter® -antureiden k ans s a  
 

Himmennintä voi käyttää uppoasennettavien Busch-Wächter®-antureiden 6810 ..., 6800-104(M) ... tai 
korkeampien kanssa, tosin silloin vain kytkentätoiminto (PÄÄLLE/POIS) on mahdollinen, himmennystoiminto ei 
ole käytettävissä! Asennuskorkeus riippuu uppoasennettavasta anturista. 
Asennuskorkeutta, uppoasennettavien antureiden asetusten tekoa jne. koskevia lisätietoja on aina kulloisenkin 
uppoasennettavan anturin käyttöohjeessa. 
 
 
7.6 S ivuliitty mät 
 

Kytkentään ja himmennykseen painikesisääntulon liittimen 1 kautta voidaan liittää rinnakkain haluttu määrä 
painikkeita (esim. 2020 ...). Painikkeilla kytketään liitintä L: 
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8 Käyttöönotto 
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8.1 Y leis k es k us himmennintoiminto 
 

Verkkojännitteen kytkennän jälkeen himmentimeen integroitu mikroprosessori arvioi liitetyn käyttövalmiin 
kuormituksen ominaisuudet ja päättää, käytetäänkö yleistä vai osittaista vaihevalvontaa. Mittaustapahtuman 
aikana valaistuslaitteisto kytkeytyy enintään n. 2 sekunniksi päälle ja laite on lukittuna. 
 

 

O hjeet 
• Jotta varmistetaan, että himmennin tunnistaa kuorman oikein, sitä ei saa käyttää 

verkkojännitteen päällekytkemisen yhteydessä oikosululla eikä myöskään sekundäärisesti 
tyhjäkäynnillä toimivilla tavallisilla muuntajilla. 

• Yleiskeskushimmennin ja tehorakenneosa lämpenee käytössä, koska osa liitäntätehosta 
muutetaan häviötehona lämmöksi. 

• Mikäli ympäristön lämpötila ylittää käytön aikana 35 °C, kytkentätehoa on alennettava 
diagrammin mukaisesti, ks. kuva 1 sivulla 5. 

 Ympäristön lämpötilan ollessa 50 °C sallittu teho laskee 57 prosenttiin; lämpötilan ollessa 60 °C 
teho laskee 28 prosenttiin. 

 
 
8.2 Y lik uormitus  
 

Mikäli sähköinen ylikuormitussuoja aktivoidaan (ylikuormitus tai ylilämpötila ohjeiden vastaisen asennuksen 
vuoksi tai riittämätön jäähdytys), valaistuslaitteiston asetettu kirkkaus vähenee. Mikäli ylikuorma/ylilämpötila 
kestää yli n. 10 minuutin ajan, himmennin kytkeytyy pois päältä. 
Verkkojännite tulee kytkeä pois päältä virheen korjaamiseksi. Tarkista himmentimen kuormitus ja pienennä sitä, 
mikäli se on liian korkea. Himmennin on jälleen käyttövalmis ylikuormituksen korjaamisen ja riittävän 
jäähdytysvaiheen jälkeen. 
 
 
8.3 O ik os ulk u 
 

Kuorman lyhytaikaisessa oikosulussa himmennin kytkee liitetyt kuormat pois päältä ja lopuksi jälleen päälle. 
Jatkuvassa oikosulussa himmennin kytkeytyy kokonaan pois päältä. Verkkojännite tulee kytkeä pois päältä 
virheen korjaamiseksi. Himmennin on jälleen käyttövalmis oikosulun korjaamisen jälkeen. 
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9 Käyttö 
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9.1 O hjaus  k äy ttöelementin painik k eella  (painik ek äy ttö) 
 

 
9.1.1 K ytk entä päälle 
 

• Painele sivulaitepainiketta lyhyesti. 
 
9.1.2 P äällek y tk entä pimeäk äynnis tys toimintoa k äy ttämällä  
 

• Pidä sivulaitepainiketta painettuna. 
Himmennin käynnistyy peruskirkkaudella ja himmentää suuntaan ”kirkkaampi” niin kauan kuin painiketta 
painetaan. 
 
9.1.3 Himmentäminen 
 

• Pidä sivulaitepainiketta painettuna. 
Himmennin muuttaa liitetyn valaistuslaitteiston kirkkautta. Himmennyssuuntaa vaihdetaan jokaisen pysäytyksen 
yhteydessä. Kun maksimaalinen kirkkaus on saavutettu, himmennin pysähtyy. Kun minimaalinen kirkkaus on 
saavutettu, himmennyssuuntaa vaihdetaan. 
 
9.1.4 P O IS -k ytk eminen 
 

• Painele käyttöelementtiä/sivulaitepainiketta lyhyesti. 
 
9.1.5 E rik ois toiminnot 
 

POIS-kytkeminen pehmeä-POIS-toiminnolla (säätöpyörä, kohta 4): 
• Painele käyttöelementtiä/sivulaitepainiketta lyhyesti.  
Sen hetkinen kirkkausarvo tallennetaan muistiarvona. Himmennin säätää kirkkautta hitaasti asetetulta 
kirkkaudelta minimaaliselle kirkkaudelle ja kytkeytyy sen jälkeen pois päältä. 
 
tai 
 
PÄÄLLE-kytkeminen pehmeä-PÄÄLLE-toiminnolla (säätöpyörä, kohta 5): 
• Painele käyttöelementtiä/sivulaitepainiketta lyhyesti.  
Tallennettua kirkkausarvoa (muisti) himmennetään minimaalikirkkaudesta alkaen. 
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9.2 K äy ttö uppoas ennetta vien B us c h-W äc hter®  -antureiden k ans s a  
 

 
9.2.1 T y y ppimerk intä  ” B us c h-W äc hter® ”  -ohjelmas s a  
 

Tässä käyttöohjeessa on kuvattu sekä Busch-Wächter® -vakioanturit (tuotenro. 6810 ...) että myös 
mukavuusanturit (tuotenro. 6800-104(M) ...) uppoasennettuina antureina. Varmista, että kuvauksessa on kyse 
oikeasta tyypistä. Tyyppimerkintä on kulloinkin kyseessä olevan laitteen taustapuolella. 
 
Himmennin kytkee liitetyt laitteet verkkojännitteen tai sen kytkennän katkeamisen jälkeen anturista asetetusta 
kirkkaudesta riippumatta 
– 80 sekunnin ajaksi käytettäessä uppoasennettavia 6810 ...-antureita. 
– halutuksi ajaksi käytettäessä uppoasennettavia 6800-104(M) ...-antureita  

(vähintään yksi minuutti aika-asetuksen ollessa < 1 minuutti) (poikkeuksena lyhytaikaimpulssi ). 
 

 

O hje 
Pehmeä-POIS-toiminto on käytettävissä kokonaisuudessaan vasta versiosta …-104(M) ... lähtien. 

 
9.2.2 S ivulaitek äyttö 
 

Uppoasennettavien antureiden yhteydessä sivulaitekäyttö on mahdollista 
– sulkijakytkimellä tapahtuvassa aktivoinnissa 
– tai sivulaiteyksikön 6805U ... kautta tapahtuvassa aktivoinnissa. 
 
9.2.2.1 P as s iivinen s ivula iteohjaus  s ulk ijak y tk intä  k äy ttäen  
Sulkijakytkimellä suoritettu toiminto saa aikaan sen, että liitetyt laitteet voidaan kytkeä mitatusta 
valovoimakkuudesta riippumatta 
– päälle n. 80 sekunnin ajaksi käytettäessä uppoasennettavia antureita 6810 .... 
– päälle uppoasennettavista antureista asetetuksi ajaksi käytettäessä uppoasennettavia antureita  

6800-104(M) .... 
 

 

O hje 
– Poiskytkentä/himmennys ei ole mahdollista sivulaitteen kautta. 
– Moninkertainen käyttö valaistuksen ollessa päällä johtaa jo kuluneen ajan nollaamiseen. 

 
9.2.2.2 A k tiivinen s ivula itek äy ttö (B us c h-W äc hter® ) 6805U . . . : n ja  uppoas ennetta vien antureiden k ans s a  
Koska kullakin pää- ja sivulaitteella on erillinen hämäräarvon asetus, asennuspaikan senhetkiset valo-olosuhteet 
voidaan ottaa yksilöllisesti huomioon. 
Todellinen viive saadaan  laskemalla yhteen pää- ja sivulaitteen ajat. Uppoasennettavia antureita 6800-104(M) ... 
käytettäessä on suositeltavaa käyttää sivulaitteita lyhytaikaimpulssin aika-asetuksella , mikäli päälaitteesta 
asetettuja aikoja on tarkoitus noudattaa lähes täsmälleen. 
 

 

O hje 
Lisätietoja on aina kulloisenkin uppoasennettavan anturin käyttöohjeessa. 

 
9.3 K äy ttö B us c h-W äc hter® -läs näoloilmais imen 6813(-183)-101 . . . ,  6813/11-24 . . . ,  6813/11-183 . . .  

k ans s a  
 

Yksityiskohtaisia tietoja on läsnäoloilmaisimeen sisältyvässä käyttöohjeessa. 
 
9.4 K äy ttö a jas tink äy ttöelementin 6455 . . .  k ans s a  
 

Yksityiskohtaisia tietoja on käyttöelementtiin sisältyvässä käyttöohjeessa. 
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ABB-ryhmään kuuluva yritys 
 
Busch-Jaeger Elektro GmbH 
Postfach 
58505 Lüdenscheid 
 
Freisenbergstraße 2 
58513 Lüdenscheid 
 
www.BUSCH-JAEGER.de 
info.bje@de.abb.com 
Germany 
 
Keskusmyyntipalvelu: 
Puh.: +49 (0) 180 5 669900  
Faksi: +49 (0) 180 5 669909  
 
(0,14 snt/minuutti Saksan sisäisestä verkosta) 

   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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