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1 Säkerhet 
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Varning 
E lek tris k  s pänning!  
Livsfara och brandrisk genom elektrisk spänning på 230 V. 
– Arbeten på 230 V-nätet får endast utföras av elektriker! 
– Bryt huvudspänningen före montering/demontering! 
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2 Miljö 
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T änk  på att s k ydda miljön!  
Använd elektronik- och elutrustning får inte slängas i hushållsavfallet. 
– Maskinen innehåller värdefulla material som kan återanvändas. Lämna därför maskinen till en 

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

Effektökning: max. 1 effektmodul 6594U ... 
Brytaringång: 230 V ~ ±10%, 50 / 60 Hz 

Max. ledningslängd per tangent: 100 m 
Max total ledarlängd mellan 
styrutgångarna (S-S, G-G): 

max. 30 cm från maskin till maskin 

Kapslingsklass: IP 20 

Omgivningens temperaturområde: 0 – +35 °C (se bild 1) 

 
 

A pparats pec ifik ation 

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

6594U ...: 230 V ~ ±10%, 50 Hz 

Nominell ström: 6593U ...: 1,83 A (universal-centraldimmer) 

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

Märkeffekt: 
(beroende av omgivningstemperaturen 
(se bild 1)) 

6593U ...: 420 W / VA 

6594U ...: 315 W / VA 

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

6594U ...: 200 W / VA 
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4 Minskning av den anslutna lasten (derating) 
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Dimmern värms upp under drift, då en del av den anslutna lasten omvandlas till värme som effektförlust. Angiven 
märkeffekt är beräknad på installering i en massiv murad vägg. 
Installera enheten i en vägg av gasbetong, trä eller gipskartong, måste den maximala anslutna lasten reduceras 
med minst 20%. 
Det krävs alltid att den anslutna lasten reduceras när flera dimrar har installerats tillsammans eller när andra 
värmekällor leder till ytterligare uppvärmning. I starkt uppvärmda rum måste man reducera den maximala 
påkopplingseffekten enligt diagrammet. 
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För att beräkna märkeffekten ska du använda följande formel:  
 
Märkeffekt = transformatorförlust* + ljuskällans effekt 
 
*vid elektroniska transformatorer är det 5% av transformatorns märkeffekt 
* vid konventionella transformatorer är det 20% av transformatorns märkeffekt 
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Bild 1: derating 
 
 
E nhet Innebörd 

% Märkeffekt 

°C Omgivningstemperatur 
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5 Funktion 
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5.1 L as tarter  
 Pos: 23 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Lastarten (--> Für alle Dokumente <--)/Lastarten 02 @ 20\mod_1326269868830_162131.docx @ 172616 @  @ 1 
 

 
Lastarter: 

 
230 V glödlampor  

 
230 V halogenlampor 

 
Lågvoltshalogenlampor med konventionella transformatorer  

 
Lågvoltshalogenlampor med elektroniska transformatorer  

 
 

 

Hänvis ning 
Konventionella och elektroniska transformatorer får inte användas tillsammans. Blandningslast av 
ohmska och induktiva förbrukare, och även ohmska och kapacitiva förbrukare är möjlig. 
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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 

 
Via sidoanslutningsknappens ingång finns det möjlighet att styra dimmern via andra styrelement. 
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5.2 Univers al-c entraldimmerfunk tion 
 

Enheten har följande funktioner: 
 
• Fasvinkel/-avsnitt (lastberoende) 
• Val av driftläge via ställhjul 
• Mörkstartsfunktion 
 
 
5.3 Driftläge 
 

Via ställhjulet går det att välja följande driftlägen: 
 
1  Minnesfunktion på, soft på / av inaktiv (grundfunktion) 
2  Minnesfunktion på, soft på / av aktiv* 
3  Minnesfunktion av, soft på / av  aktiv* 
4  Minnesfunktion på, soft på inaktiv, soft av aktiv 
5  Minnesfunktion på, soft på aktiv, soft av  inaktiv* 
 

 
 
Bild 2: ställhjul  

* inte i förbindelse med Busch-Wächter®-sensorer 
 
 
Minnesfunktion: 
Det aktuella värdet för ljusstyrka sparas som minnesvärde vid frånkopplingen. Vid nästa påslagning sätts 
dimmern på med det värdet. 
 
Soft-AV: 
Dimmern kör från den inställda ljusstyrkan långsamt till den lägsta ljusstyrkan och stänger sedan AV. 
 
Soft-PÅ: 
Dimmern sätts på vid den lägsta ljusstyrkan och ökar sedan långsamt till den inställda ljusstyrkans värde. 
 
 
5.4 E ffek tök ning 
 

Effektökningen görs via en effektmodul 6594U 
 
 
5.5 S k ydds funk tioner 
 

Enheten har följande skyddsfunktioner: 
 
• Strömbegränsning vid påsättningen softstart 
• Elektroniskt skydd mot överlast/övertemperatur 
• Elektroniskt kortslutningsskydd 
• Temperatursäkring 
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6 Anslutning 
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Obs! 
Vid användning av belysta tangenter kan uteslutande tangenter med separat N-anslutning 
användas. 
Kontaktparallell belysning är ej tillåten. 

 

 

Hänvis ningar rörande radioa vs törning 
Dimmern innehåller en elektronisk radioavstörning och är därför "ljudfattig". Dataledningarna S och 
G ska ses som interna förbindelseledningar och läggas så kort som möjligt (se kapitetl "Tekniska 
data" på sida 4). 

 

 
 6593U . . .   

 
Bild 3: Busch-universal-centraldimmer med tryckknappsstyrning 

 
N-inkopplingen krävs endast vid specialfall (t.ex. bullerutveckling vid en inkopplad elektronisk transformator i 
avstängt tillstånd! Den har ingen påverkan på buller från den inkopplade transformatorn i PÅ-tillstånd). 
 
 
 

 
 

 6593U . . .   6594U . . .  
 
Bild 4: effektökning av universal-centraldimmern med effektmodul, tryckknappsstyrning 
 
Vid drift med effektmodulen 6594U ... måste de styrda utgångarna anslutas för att garantera alla skyddsfunktioner 
i dimmersystemet. 
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  6805U . . .   6593U . . .  

 
Bild 5: dimmer 6593U ... med Busch-Wächter® sidoanslutning 6805U ... och stängningsknappsidoanslutning 
 
Vid tryckknappsdrift måste sidoapparaten och matningsspänningen ligga på samma fas. På sidoapparater med 
tryckknappar får knappens glimlampa inte parallellkopplas med huvudkontakterna  (använd knapp med N-
anslutning). Vid kabelförläggningen, se till att avståndet mellan styrledning och matningsledning aldrig understiger 
5 cm. 
– Sidoanslutningens maximala ledningslängd är 100 m. 
– Det är inte nödvändigt att ändra ledningsföringen vid befintliga växel- och korskopplingar. 
 
 

 

Hänvis ningar rörande k onventionella  trans formatorer  
Vid drift av konventionella transformatorer måste varje transformator säkras primärsidigt enligt 

tillverkarangivelserna. Använd endast säkerhetstransformatorer i enlighet med DIN EN 61558. 
• Det är inte tillåtet att koppla lasten via en seriell omkopplarkontakt eftersom det vid 

återpåslagningen kan uppträda överströmmar och överspänningar vilka eventuellt kan leda till 
att dimmern förstörs. 

• Sekundär tomkörning av konventionella tranformatorer är inte tillåten vid ibruktagningen eller 
under driften. 

• Driv alltid konventionella transformatorer med transformatorns nominella last. 
• För att man ska kunna uppnå samma ljusstyrka på hologenlamporna från ljust till mörkt, ska du 

använda halogenlampor med samma sekundärspänning och samma effekt. 
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7 Montering / installation 
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Varning 
E lek tris k  s pänning!  
Livsfara genom elektrisk spänning på 230 V. 
– Lågspännings- och 230 V-ledningar får inte läggas tillsammans i en UP-dosa!  
 Vid en kortslutning finns det en risk för 230 V på lågspänningsledningen. 
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7.1 K ra v på ins ta llatören 
 

 

 

Varning 
E lek tris k  s pänning!  
Installera endast enheterna om du har nödvändig elektroteknisk kunskap och erfarenhet. 
• Genom felaktig installation utsätter du dig själv och användaren av den elektriska anläggningen 

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

anslutningsvillkoren som kommer av det (klassisk nollning, skyddsjordning, nödvändiga 
tilläggsåtgärder etc.). 
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7.2 Montering 
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Enheten får endast installeras i lämpliga UP-dosor (DIN 49073-1) eller en lämplig påputskåpa. 
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7.3 Nät- oc h las tans lutning 
 

Nätförsörjningen görs via klämmorna L och N. Lasten ansluts till klämmorna  (styrda utgångar). Anslutningen 
till klämma N är valbar och är till för att minska bullret i transformatorlasten i läget AV. 
 
 
7.4 Montering i förbindels e med andra enheter   
 

7.4.1 Montering i förbindels e med en IR -s ty relement (fjärrk ontroll)   
 

I kombination med IR-styrelementet 6066 ... bör monteringsplatsen ligga inom det angivna värdet för IT-
mottagningsområdet. Tänk även på att IR-mottagningsområdet kan förändras av främmande ljus (t.ex. 
solstrålning, belysning). 
 
Sätta på styrelementet: 
Vid IR-styrelementet 6066 ... ska du först ställa in den önskade adressen. Sätt på styrelementet på dimmern. 
Kontrollera att IR-styrelementet inte kläms fast i ramen. 
 
Ta bort styrelementet: 
Använd spåren till vänster och höger för att lyfta det. 
 
 
7.5 Montering med B us c h-W äc hter®  UP -s ens orer  
 

Dimmern kan användas med Busch-Wächter® 180 UP-sensorerna 6810 ..., 6800-104(M) ... eller högre; härvid är 
en omkopplingsfunktion (PÅ/AV) - men ingen dimmerfunktion - möjlig! Monteringshöjden är beroende av valet 
av UP-sensorer. 
Ytterligare information om monteringshöjd, inställning av UP-sensorerna etc. hittar du i bruksanvisningarna för 
respektive UP-sensor. 
 
 
7.6 S idoans lutningar 
 

För att koppla och reglera belysningen via brytaringången klämma 1 går det att ansluta valfri mängd tryckknappar 
(t.ex. 2020 ...) parallellt. Växlingen sker mot L. 
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8 Ibruktagning 
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8.1 Univers al-c entraldimmer-funk tion 
 

När huvudspänningen har slagits till utvärderar en i dimmern integrerad mikroprocessor egenskaperna hos den 
anslutna och driftklara lasten och avgör om fasklippningen ska läggas i cykelns början eller slut. Under detta 
inmätningsförlopp tänds belysningen och förblir tänd under upp till 2 sekunder och därigenom spärras enheten. 
 

 

Hänvis ningar 
• För att garantera en exakt lastavkänning av dimmern får den, vid tillkoppling av 

huvudspänningen, varken drivas med kortslutning eller med sekundärt löpande konventionella 
transformatorer. 

• Universal-centraldimmern och effektmodulen värms upp under driften eftersom en del av den 
anslutna lasten omvandlas till värme under effektförlusten. 

• Stiger omgivningstemperaturen under driften över 35 °C så måste den anslutna lasten minskas i 
enlighet med diagrammet, se bild 1 på sida 5. 

 Vid en omgivningstemperatur på 50 °C reduceras den tillåtna effekten till 57%; vid 60 °C till 
28%. 

 
 
8.2 Ö verlas t 
 

Aktiveras det elektroniska överlastskyddet (överlast eller övertemperatur p.g.a. icke föreskriftmässig montering 
eller bristfällig kylning) minskas belysningsanläggningens inställda ljusstyrka. Föreligger 
överlasten/övertemperaturen längre än 10 minuter så stängs dimmern av. 
För att åtgärda felet ska du stänga av huvudspänningen. Kontrollera dimmerns belastning och minska den ev. När 
överlasten har åtgärdats och efter en viss avsvalningstid är dimmern redo att användas igen. 
 
 
8.3 K orts lutning 
 

Vid en kortfristig kortslutning av lasten stänger dimmern av den anslutna lasten och ansluter den sedan igen. Vid 
permanent kortslutning kopplar dimmern från helt och hållet. För att åtgärda felet ska du stänga av 
huvudspänningen. När kortslutningen åtgärdats är dimmern driftsklar igen. 
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9 Betjäning 
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9.1 Manövrering med s ty relementet try c k k napp (k nappdrift) 
 

 
9.1.1 Ink oppling 
 

• Tryck kort på sidoanslutningsknappen. 
 
9.1.2 P åk oppling med mörk s tarts funk tion 
 

• Håll sidoanslutningsknappen tryckt. 
Dimmern startar med grundljusstyrkan och dimmar i riktningen "ljusare" så länge knappen hålls nertryckt. 
 
9.1.3 Dimning  
 

• Håll sidoanslutningsknappen tryckt. 
Dimmern ändrar ljusstyrkan hos den anslutna belysningsanläggningen. Med varje stopp växlar dimriktningen. Vid 
maximal ljusstyrka stoppar dimmern och vid minimal ljusstyrka ändras dimriktningen. 
 
9.1.4 A V -s tängning 
 

• Tryck kort på styrelementet/sidoanslutningsknappen. 
 
9.1.5 S pec ialfunk tioner  
 

AV-stängning med soft-AV-funktion (ställhjul pos. 4): 
• Tryck kort på styrelementet/sidoanslutningsknappen.  
Det aktuella värdet för ljusstyrka sparas som minnesvärde. Dimmern kör från den inställda ljusstyrkan långsamt 
till den lägsta ljusstyrkan stänger sedan AV. 
 
Eller 
 
PÅ-koppling med soft-PÅ-funktion (ställhjul pos. 5): 
• Tryck kort på styrelementet/sidoanslutningsknappen.  
Det sparade värdet för ljusstyrkan (minne) börjar dimmas med den minsta ljusstyrkan. 
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9.2 Manövrering med B us c h-W äc hter®  UP -s ens orer  
 

 
9.2.1 T ypbetec k ning i programmet " B us c h-W äc hter® "  
 

I den här bruksanvisningen beskrivs både Busch-Wächter® standard- (art.-nr. 6810 ...), komfortsensorn (art.-nr. 
6800-104(M) ...) samt "UP-sensorer". Var uppmärksam på rätt typ i beskrivningen. Du hittar typbeteckningen på 
respektive enhets baksida. 
 
När huvudspänningen eller nättillkopplingen avbrutits kopplar dimmern på de anslutna förbrukarna – oberoende 
av ljusstyrkan som är inställd på sensorn 
– vid insats av UP-sensorer 6810 ... i 80 sekunder. 
– vid insats av UP-sensorn 6800-104(M) ... för den valda längden  

(minst 1 minut vid tidsinställning < 1 minut) (undantaget korttidsimpulsen ). 
 

 

Hänvis ning 
Soft-AV-funktionen är först tillgänglig i fullt omfång från version …-104(M) .... 

 
9.2.2 Drift med s idoapparater  
 

I kombination med UP-sensorn är drift med sidoapparater med 
– aktivering via låsningsbrytare 
– eller sidoanslutningsinsats 6805U ... möjlig. 
 
9.2.2.1 P as s iv s idoans lutnings drift med lås nings brytare 
Funktionen som utförs med låsningsbrytaren innebär att de anslutna förbrukarna kopplas oberoende av den 
uppmätta ljusstyrkan 
– vid insats av UP-sensorn 6810 ... sätts den på ca. 80 sekunder. 
– vid insats av UP-sensorn 6800-104(M) ... sätts den på, på den tid som ställts in på UP-sensorn. 
 

 

Hänvis ning 
– Det är inte möjligt att koppla från/dimma via sidoanslutningen. 
– Att flera gånger manövrera en påslagen belysning leder till en "återställning" av de redan förlöpta 

tiden. 
 
9.2.2.2 A k tiv s idoans lutnings drift (B us c h-W äc hter® ) med 6805U . . .  oc h UP -s ens orer  
Eftersom huvud- och sidoanslutningarna har separata inställningar av skymningsvärdet kan de aktuella 
ljusstyrkeförhållandena på inbyggnadsstället tas i beaktande. 
Du får de effektiva efterlöptiden genom att addera huvud- och sidoanslutningens tider. I förbindelse med UP-
sensorn 6800-104(M) ... rekommenderas att sidoanslutningarna används med tidsinställningen 'korttidsimpuls'  
när tiderna som är inställda på huvudapparaten ska följas så exakt som möjligt. 
 

 

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

 
9.3 Manövrering med B us c h-W äc hter® -närvarovak t 6813(-183)-101 . . . ,  6813/11-24 . . . ,  6813/11-183 . . .  
 

Detaljerad information hittar du i närvarovaktens tillhörande bruksanvisning. 
 
9.4 Manövrering med timer-s ty relement 6455 . . .  
 

Detaljerad information hittar du i styrelementets tillhörande bruksanvisning. 
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Ett företag i ABB-gruppen 
 
Busch-Jaeger Elektro GmbH 
Postfach 
58505 Lüdenscheid 
 
Freisenbergstraße 2 
58513 Lüdenscheid 
Germany 
 
www.BUSCH-JAEGER.de 
info.bje@de.abb.com 
 
Central försäljning: 
Tel.: +49 (0) 180 5 669900  
Fax: +49 (0) 180 5 669909  
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   Hänvisning 
Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar 
samt innehållsändringar i det här dokumentet 
utan att meddela det i förväg. 
Vid beställningar gäller den överenskomna 
detaljinformationen. ABB tar inget ansvar för 
eventuella fel eller ofullständigheter i det här 
dokumentet. 
 
Vi förbehåller oss alla rättigheter till det här 
dokumentet samt dess teman och bilder. All 
reproduktion, utlämning till tredje part eller 
användning av innehåll, även delvis, är förbjudet 
utan föregående skriftligt medgivande från ABB. 
 
Copyright© 2012 Busch-Jaeger Elektro GmbH 
Alla rättigheter förbehålles 
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