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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! 
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2 Środowisko 
 Pos: 9 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Umwelt (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise/Hinweis - Umwelt - Hinweis Elektrogeräte @ 18\mod_1302763973434_124510.docx @ 134087 @  @ 1 
 

 

 

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.  
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2.1 Usuwanie odpadów 
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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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3 Dane techniczne 
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Uwagi ogólne 
Rozszerzenie mocy: maks. 1 moduł mocy 6594 U ... 
Wejście przycisku: 230 V ~ ±10%, 50 / 60 Hz 
Maks. długość przewodu przycisku: 100 m 
Maks. długość przewodu między 
wyjściami sterowania (S-S, G-G): 

od urządzenia do urządzenia maks. 30 cm 

Rodzaj zabezpieczenia: IP 20 
Zakres temperatur otoczenia: 0 – +35 °C (patrz rys. 1) 
 
 

Specyficzne dla urządzenia 
Napięcie znamionowe: 6593U ...: 230 V ~ ±10%, 50 Hz 

6594U ...: 230 V ~ ±10%, 50 Hz 
Prąd znamionowy: 6593U ...: 1,83 A (uniwersalny ściemniacz centralny) 

6594U ...: 1,37 A (moduł mocy) 
Moc znamionowa: 
(w zależności od temperatury otoczenia 
(patrz rys. 1)) 

6593U ...: 420 W / VA 
6594U ...: 315 W / VA 

Obciążenie minimalne: 6593U ...: 60 W / VA 
6594U ...: 200 W / VA 
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4 Zmniejszenie mocy przyłączowej (derating)  
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Ściemniacz ogrzewa się podczas eksploatacji, ponieważ część mocy przyłączowej zostaje przekształcana jako 
strata mocy w ciepło. Podana moc nominalna została przyjęta jako moc w przypadku montażu ściemniacza w 
masywnej ścianie z cegieł. 
Jeżeli ściemniacz zostanie zamontowany w ścianie z betonu komórkowego, drewna lub płyt gipsowo-
kartonowych, to maksymalną moc przyłączową należy zredukować o 20 %. 
Zredukowanie mocy przyłączowej jest zawsze wtedy konieczne, kiedy zainstalowano kilka ściemniaczy jeden pod 
drugim lub jeżeli inne źródła ciepła wywołują dalsze ocieplenie. W pomieszczeniach silnie ogrzewanych 
maksymalna moc przyłączowa musi zostać odpowiednio zredukowana stosownie do wykresu graficznego. 
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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 
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Rys. 1: Derating/utrata mocy 
 
 

Jednostka Znaczenie 
% Moc nominalna 
°C Temperatura otoczenia 
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5 Sposób działania 
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5.1 Rodzaje obciążenia 
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Rodzaje obciążenia: 

 
Żarówki 230 V 

 
Lampy halogenowe 230 V  

 
Lampy halogenowe niskonapięciowe z konwencjonalnymi 
transformatorami  

 
Lampy halogenowe niskonapięciowe z elektronicznymi 
transformatorami  

 
 

 

Wskazówka 
Nie wolno stosować transformatorów konwencjonalnych wraz z transformatorami elektronicznymi. 
Możliwe jest obciążenie mieszane odbiornikami z obciążeniami czynnymi i indukcyjnymi oraz z 
obciążeniami czynnymi i pojemnościowymi. 
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5.2 Możliwości kombinacji 
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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 

 
Przez wejście obwodu dodatkowego przycisku istnieje możliwość sterowania ściemniacza przy pomocy 
dalszych elementów obsługowych. 
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5.3 Działanie uniwersalnego ściemniacza centralnego 
 

Urządzenie posiada następujące funkcje: 
 
• nacinanie/odcinanie fazy (zależnie od rodzaju obciążenia) 
• wybór rodzaju eksploatacji kółkiem nastawczym 
• funkcja uruchamiania z ciemności 
 
 
5.4 Tryb pracy 
 

Kółkiem nastawczym można wybrać następujące tryby pracy: 
 
1  Funkcja pamięci włączona, płynne wł./wył. nieaktywne 

(funkcja podstawowa) 
2  Funkcja pamięci włączona, płynne wł./wył. aktywne* 
3  Funkcja pamięci wyłączona, płynne wł./wył. aktywne* 
4  Funkcja pamięci włączona, płynne wł. nieaktywne, płynne 

wył. aktywne 
5  Funkcja pamięci włączona, płynne wł. aktywne, płynne wył. 

nieaktywne 
 

 
 
Rys. 2: Kółko nastawcze  

* nie w połączeniu z czujnikami Busch-Wächter® 
 
 
Funkcja pamięci 
Aktualna wartość jasności zostaje zapisana przy wyłączeniu. Po następnym włączeniu ściemniacz wyłącza 
odbiorniki z tą jasnością. 
 
Płynne wyłączenie: 
Ściemniacz powoli redukuje jasność od nastawionej do minimalnej i następnie wyłącza się. 
 
Płynne włączenie: 
Ściemniacz włącza odbiorniki z minimalną jasnością i powoli podnosi ją do nastawionej jasności. 
 
 
5.5 Rozszerzenie mocy 
 

Rozszerzenie mocy odbywa się za pomocą modułu mocy 6594U 
 
 
5.6 Funkcje ochronne 
 

Urządzenie posiada następujące funkcje ochronne: 
 
• ograniczenie prądu włączeniowego przez płynny rozruch 
• elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem i nadmierną temperaturą 
• elektroniczne zabezpieczenie zwarciowe 
• zabezpieczenie temperaturowe 
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6 Sposób podłączenia 
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Uwaga 
Przy przyciskach podświetlanych używać można wyłącznie przycisków z oddzielnym przyłączem N. 
Używanie podświetlenia ze styków równoległych jest niedopuszczalne! 

 

 

Wskazówka na temat eliminacji zakłóceń radiowych 
Śiemniacz posiada elektroniczny układ eliminacji zakłóceń radiowych, dlatego jest „niskoszumowy“. 
Magistrale danych S i G należy traktować jako wewnętrzne przewody łączące i dbać o to, by były 
możliwie krótkie (patrz rozdział „Dane techniczne“ na stronie 4). 

 

 
 6593U ...  

 
Rys. 3 Centralny ściemniacz uniwersalny Busch z obsługą przyciskiem 

 

Przyłącze N jest konieczne jedynie w szczególnych przypadkach (przykładowo hałas przy podłączonym 
transformatorze elektronicznym w stanie wyłączonym! Nie ma wpływu na odgłosy podłączonego transformatora w 
stanie włączonym). 
 

 
 

 6593U ...  6594U ... 
 
Rys. 4 Rozszerzenie mocy centralnego ściemniacza uniwersalnego przy pomocy modułu mocy, obsługa przyciskiem  

 
W przypadku eksploatacji z modułem mocy 6594U ... należy połączyć sterowane wyjścia, aby zapewnić poprawny 
sposób działania wszystkich funkcji ochronnych ściemniacza. 
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  6805U ...  6593U ... 

 
Rys. 5: Ściemniacz 6593U ... z urządzeniem dodatkowym Busch-Wächter® 6805U ... i obwodem dodatkowym przycisku zwiernego 

 
W przypadku obsługi przyciskiem faza urządzenia dodatkowego musi być taka sama, jak faza napięcia zasilania. 
W przypadku urządzeń dodatkowych w postaci przycisków lampka neonowa nie może być podłączona na stykach 
równoległych (należy zastosować przycisk z przyłączem N). Przy układaniu przewodów należy przewidzieć 
wystarczający odstęp pomiędzy przewodami sterowniczymi i obwodu obciążenia (przynajmniej 5 cm). 
– Maksymalna długość przewodu dodatkowego przycisku wynosi 100 m. 
– W przypadku istniejących schodowych i krzyżowych układów połączeń zmiana prowadzenia przewodów nie 

jest konieczna. 
 
 

 

Wskazówka dotycząca konwencjonalnych transformatorów 
• W przypadku eksploatacji z transformatorami konwencjonalnymi, każdy transformator musi 

zostać zabezpieczony od strony pierwotnej według instrukcji producenta. Należy stosować 
jedynie transformatory według DIN EN 61558. 

• Włączanie mocy przez szeregowy styk rozdzielczy nie jest dopuszczalne, ponieważ podczas 
procesu ponownego załączania mogą powstać prądy przeciążeniowe i przepięcia, które mogą 
ewentualnie spowodować zniszczenie ściemniacza. 

• 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. 
• W celu osiągania jednakowej jasności lamp halogenowych w całym zakresie regulacji od 

poziomu jasnego do ciemnego, należy stosować transformatory o jednakowym napięciu 
wtórnym i jednakowej mocy.  
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7 Montaż / instalacja 
 Pos: 34 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Sicherheit (--> Für alle Dokumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit - Niederspannungs- und 230 V-Leitungen @ 18\mod_1302617821491_124510.docx @ 134083 @  @ 1 
 

 

 

Ostrzeżenie 
Napięcie elektryczne! 
Zagrożenie życia i przez napięcie elektryczne 230 V. 
– Przewodów niskonapięciowych i 230 V nie wolno układać razem w jednej puszce podtynkowej!  
 W przypadku zwarcia istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia napięcia 230 V w przewodach 

niskonapięciowych. 
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7.1 Wymogi stawiane instalatorowi 
 

 

 

Ostrzeżenie 
Napięcie elektryczne! 
Urządzenie wolno instalować jedynie osobom posiadającym konieczną wiedzę i doświadczenie w 
dziedzinie elektrotechniki. 
• Niefachowa instalacja zagraża życiu instalatora i użytkowników instalacji elektrycznej. 
• Niefachowa instalacja może prowadzić do ciężkich 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.). 

 
Pos: 36 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 134985 @  @ 1 
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7.2 Montaż 
 
Pos: 38 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Montage/alle Geräte/Montage - UP-Dosen - DIN 49073-1 oder geeignetes Aufputzgehaeuse - Ohne Docvariable @ 20\mod_1325766034453_124510.docx @ 136599 @  @ 1  

Urządzenie wolno instalować tylko w odpowiednich puszkach podtynkowych (DIN 49073-1), lub w odpowiedniej 
obudowie natynkowej. 
 
Pos: 39 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Montage/Dimmer/Montage -  6593 U / 6594 U @ 23\mod_1333095068818_124510.docx @ 207168 @ 22322 @ 1 
 

7.3 Podłączenie sieciowe i obciążeniowe 
 

Podłączenie sieciowe przeprowadza sie przez zaciski L i N. Obciążenie podłącza się do zacisków  (wyjścia 
sterowane). Podłączenie do zacisku N jest opcjonalne i służy jedynie redukcji hałasu obciążenia transformatora w 
stanie wyłączonym. 
 
 
7.4 Montaż w połączeniu z innymi urządzeniami   
 

7.4.1 Montaż w połączeniu z elementem obsługowym na podczerwień (Ferncontrol)  
 

W przypadku kombinacji z elementem obsługowym na podczerwień 6066 ... miejsce montażu powinno się 
znajdować w zakresie podanych wartości dla zakresu odbieranych częstotliwości podczerwieni. Należy pamiętać 
przy tym, że zasięg odbioru sygnału podczerwieni może ulec zmianie wskutek zmiany oświetlenia zewnętrznego 
(np. światło słoneczne, sztuczne oświetlenie pomieszczenia). 
 
Umieszczanie elementu obsługowego: 
W przypadku elementu obsługowego na podczerwień 6066 ... ustawić uprzednio żądany adres. Nasadzić element 
obsługowy na ściemniacz. Przy zakładaniu należy uważać, aby odbiornik podczerwieni IR nie zaciął się w ramie. 
 
Zdejmowanie elementu obsługowego: 
Należy wykorzystać nacięcia po lewej i prawej stronie do zdejmowania. 
 
 
7.5 Montaż z czujnikami podtynkowymi Busch-Wächter® 
 

Ściemniacz można używać w połączeniu z czujnikami podtynkowymi Busch-Wächter® 180 serii 6810 ..., 6800-
104(M) ... lub wyższej; w tym przypadku możliwa jest jedynie funkcja przełączania (WŁ/WYŁ) – nie ma możliwości 
zrealizowania funkcji ściemniania! Wysokość montażowa jest zależna od wyboru czujnika podtynkowego. 
Więcej informacji na temat wysokości montażu, ustawienia czujników podtynkowych itd. można znaleźć w 
instrukcji obsługi, dołączanej do czujnika podtynkowego. 
 
 
7.6 Urządzenia dodatkowe 
 

W celu przełączania i ściemniania przez wejście przycisku zacisk 1 można podłączyć równolegle dowolną liczbę 
przycisków(np. 2020 ...). Impulsowanie odbywa się do zacisku L. 
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8 Uruchomienie 
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8.1 Działanie uniwersalnego ściemniacza centralnego 
 

Po podłączeniu 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 dla obciążenia indukcyjnego czy też pojemnościowego. Podczas tego procesu pomiaru 
instalacja oświetleniowa włącza się na okres do 2 sekund, a urządzenie jest w tym czasie zablokowane. 
 

 

Wskazówki 
• W celu zapewnienia poprawnego rozpoznania obciążenia przez ściemniacz nie wolno 

eksploatować go podczas podłączania napięcia sieciowego ani przez zwarcie, ani z biegiem 
jałowym konwencjonalnego  transformatora od strony wtórnej. 

• Uniwersalny ściemniacz centralny i moduł mocy ogrzewają się podczas eksploatacji, ponieważ 
część mocy przyłączowej zostaje przekształcana jako strata mocy w ciepło. 

• Jeżeli podczas eksploatacji temperatura otoczenia przekroczy 35 °C, to należy zredukować moc 
przyłączową stosownie do wykresu, patrz rys. 1 na stronie 5. 

 W przypadku temperatury otoczenia na poziomie 50 °C dopuszczalna moc spada do poziomu 
57 %, przy 60 °C do 28 %. 

 
 
8.2 Przeciążenie 
 

W przypadku aktywacji elektronicznego zabezpieczenia przeciążeniowego (przeciążenie lub nadmierna 
temperatura na skutek niepoprawnego sposobu zabudowy lub niewystarczającego chłodzenia) nastawiona 
jasność instalacji oświetleniowej ulega redukcji. Jeżeli przeciążenie/nadmierna temperatura trwa dłużej niż ok. 10 
minut, wtedy ściemniacz wyłącza się. 
W celu usunięcia usterki należy odłączyć napięcie sieciowe. Należy sprawdzić obciążenie ściemniacza i je 
ewentualnie zmniejszyć. Ściemniacz jest gotów do eksploatacji po usunięciu przeciążenia i odczekaniu 
odpowiedniej fazy chłodzenia. 
 
 
8.3 Zwarcie 
 

Po krótkotrwałym zwarciu ściemniacz odłącza podłączone obciążenia i je ponownie włącza. W przypadku 
długotrwałego zwarcia ściemniacz wyłącza całkowicie. W celu usunięcia usterki należy odłączyć napięcie 
sieciowe. Po usunięciu zwarcia ściemniacz jest gotowy do eksploatacji. 
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9 Obsługa 
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9.1 Sterowanie przy pomocy przycisku (obsługa przyciskiem) 
 

 
9.1.1 Włączanie 
 

• Nacisnąć krótko na przycisk 
 
9.1.2 Włączanie z funkcją startu z ciemności 
 

• Przytrzymać naciśnięty przycisk. 
Ściemniacz podejmuje pracę z jasnością podstawową i rozjaśnia w kierunku „jaśniej” do chwili zwolnienia łącznika 
samopowrotnego. 
 
9.1.3 Ściemnianie  
 

• Przytrzymać naciśnięty przycisk. 
Ściemniacz zmienia jasność podłączonego systemu oświetleniowego. Po każdym zatrzymaniu kierunek 
ściemniania ulega zmianie. Ściemniacz zatrzymuje się w przypadku osiągnięcia jasności maksymalnej, w 
przypadku jasności minimalnej zmienia kierunek ściemniania. 
 
9.1.4 WYŁĄCZANIE: 
 

• Nacisnąć krótko na element obsługowy/przycisk obwodu dodatkowego. 
 
9.1.5 Funkcje specjalne 
 

Wyłączanie z funkcją wyłączania płynnego (kółko nastawcze w poz. 4) 
• Nacisnąć krótko na element obsługowy/przycisk obwodu dodatkowego.  
Aktualna wartość jasności zostaje zapisana w pamięci. Ściemniacz powoli redukuje jasność od nastawionej do 
minimalnej i następnie wyłącza się. 
 
lub 
 
Włączanie z funkcją włączania płynnego (kółko nastawcze w poz. 5) 
• Nacisnąć krótko na element obsługowy/przycisk obwodu dodatkowego.  
Zapisana w pamięci jasność zostaje osiągana, poczynając od jasności minimalnej. 
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9.2 O bs ługa z  c zujnik ami podtynk owymi B us c h-W äc hter®  
 

 
9.2.1 Oznaczenie typów w ramach programu „Busch-Wächter®“ 
 

W niniejszej instrukcji eksploatacji opisano zarówno czujniki Busch-Wächter® Standard (nr art. 6810 ..., jak i 
czujniki komfortowe (nr art. 6800-104(M) ...) jako “czujniki podtynkowe (UP). Pamiętać o przyporządkowaniu 
odpowiedniego typu w opisie. Oznaczenie typu znajduje się z tyłu danego urządzenia. 
 
Po przerwaniu napięcia zasilającego lub podłączeniu do sieci elektrycznej ściemniacz włącza podłączone 
odbiorniki niezależnie od jasności ustawionej na czujniku: 
– w przypadku zastosowania czujników podtynkowych 6810 ... na 80 sekund. 
– w przypadku zastosowania czujników podtynkowych 6800-104(M) ... na wybrany okres czasu  

(minimum 1 minuta przy ustawieniu czasu < 1 minuty) (wyjątek: impuls krótkotrwały ). 
 

 

Wskazówka 
Funkcja płynnego wyłączania jest możliwa w pełnym zakresie dopiero od wersji …-104(M) .... 

 
9.2.2 Praca z urządzeniami dodatkowymi 
 

Przy czujnikach podtynkowych możliwa jest praca ze sterowaniem dodatkowym za pomocą 
– aktywacji przyciskiem zwiernym 
– lub mechanizmu rozszerzającego 6805U .... 
 
9.2.2.1 Pasywna praca urządzeń dodatkowych z obwodem dodatkowym przycisku zwiernego  
Funkcja wykonana przyciskiem zwiernym sprawia, że podłączone odbiorniki są włączane niezależnie od 
zmierzonego poziomu jasności: 
– w przypadku zastosowania czujników podtynkowych UP 6810 ... zostaną włączone na czas ok. 80 sekund. 
– w przypadku zastosowania czujników podtynkowych 6800-104(M) ... na czas ustawiony na czujniku. 
 

 

Wskazówka 
– Nie jest możliwe wyłączanie/ściemnianie za pośrednictwem urządzenia dodatkowego. 
– Kilkakrotne naciśnięcie przy włączonym oświetleniu spowoduje „skasowanie” upłyniętego już 

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

 

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

 
9.3 Obsługa za pomocą czujnków obecności Busch-Wächter® 6813(-183)-101 ..., 6813/11-24 ..., 6813/11-

183 ... 
 

Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi, dołączona do czujnika obecności. 
 
9.4 Obsługa za pomocą timera 6455 ... 
 

Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi, dołączona do elementu obsługowego. 
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Przedsiębiorstwo Grupy ABB 
 
Busch-Jaeger Elektro GmbH 
Postfach 
58505 Lüdenscheid 
 
Freisenbergstraße 2 
58513 Lüdenscheid 
 
www.BUSCH-JAEGER.de 
info.bje@de.abb.com 
 
Centralny dział dystrybucji: 
Tel.: +49 180 5 669900 
Faks: +49 180 5 669909 

 
(0,14 ct/minutę) 

   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© 2011 Busch-Jaeger Elektro GmbH 

Wszelkie prawa zastrzeżone 
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