
1673-1-8035  │  Rev. 02  │  10.2012 

KNX:n tekninen käsikirja 
ABB i-Bus® KNX 

 

 

 

Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/KNX/Wächter AP/Titelblatt - Wächter 220 @ 19\mod_1321272701096_174011.docx @ 184146 @  @ 1 
 

Busch-Wächter® 
6179/01-...-500 
220 MasterLINE KNX 
6179/02-...-500 
220 MasterLINE KNX premium

 

 

 
Kaikki näkökentässä 
Busch-Wächter® valvoo luotettavasti rakennusten 
ulkotiloja ja kytkee valon automaattisesti päälle, mikäli 
valvonta-alueella havaitaan liikettä. Näin asukkaat 
toivotetaan tervetulleiksi - ja asiattomat henkilöt 
ajetaan tiehensä.  
 
Busch-Wächter® voidaan sijoittaa tontille minne vain. 
Näin mikään kohta ei jää valvomatta. 
 
Mukavuutta lisää etenkin ulko-oven alueelle sijoitettava 
taustavalvonta. Busch-Wächter® kytkee silloin valon 
päälle heti ovesta ulos tullessa, koske liike havaitaan jo 
liiketunnistimen takana. 
 

  
Myös silloin kun rakennus on tyhjänä useiden päivien 
ajan, Busch-Wächter® simuloi asukkaiden kotonaoloa 
itsestään suoritettavien kytkentöjen avulla. Mikäli 
Busch-Wächter® kytketään KNX-väyläjärjestelmään, 
ulkovalojen päällekytkennän lisäksi voidaan toteuttaa 
myös useita muita toimintoja. Se tarkoittaa, että mikäli 
ulkona havaitaan liikettä, talon sisätiloihin syttyy valo, 
kahdin nostetaan ylös tai musiikki laitetaan päälle. Se 
ajaa jokaisen mahdollisen murtovarkaan tiehensä. 
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1 Turvallisuus 
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Varoitus 
Sähköinen jännite! 
230 voltin sähköisen jännitteen aiheuttama hengen- ja palovaara. 
– 230 voltin sähköverkkoon kohdistuvia töitä saavat suorittaa vain valtuutetut sähköalan 

ammattilaiset!  
– Verkkojännite on katkaistava ennen asennusta / purkamista!! 
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2 Määräysten mukainen käyttö 
 
Pos: 7.2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bestimmungsgemäßer Gebrauch/Waechter/Bestimmungsgemaesser Gebrauch -  Waechter @ 24\mod_1338445013210_174011.docx @ 214461 @  @ 1  

Busch-Wächter®-laitteet ovat passiivisia infrapunaliiketunnistmia, jotka kytkevät KNX-väylään liitettyjä laitteita 
silloin kun havaintoalueella havaitaan lämmönlähteitä. 
Busch-Wächter®-tunnistimia ei ole tarkoitettu käytettäväksi murto- tai ryöstöhälyttiminä. 
 
 
Pos: 8.1 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Überschriften (Für alle Dokumente)/1. Ebene/A - F/Benutzerinformationen @ 20\mod_1324371581731_174011.docx @ 184440 @ 1 @ 1 
 

3 Käyttäjätiedot 
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Vastuunrajoitus 
Vaikka tämä julkaisu on tarkastettu ja sovitettu vastaamaan laitteistoa ja ohjelmistoa, se voi silti 
poiketa laitteistosta ja ohjelmistosta. Siksi emme voi ottaa vastuuta yhteensopivuudesta. 
Tarvittavat korjaukset päivitetään käsikirjan uuteen versioon. 
Ilmoita meille mahdolliset parannusehdotukset. 
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4 Ympäristö 
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Muista suojella ympäristöä! 
Käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden seassa. 
– Laitteessa on tärkeitä raaka-aineita, joita voi käyttää uudelleen. Laite on siksi luovutettava 

asianmukaiseen vastaanottopisteeseen.
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Kaikki pakkausmateriaalit ja laitteet ovat varustettu asianmukaista hävittämistä koskevilla merkinnöillä ja 
tarkastussineteillä. Pakkausmateriaalit ja sähkölaitteet ja/tai niiden osat on aina vietävä asianmukaiseen 
keräyspisteeseen tai hävitettävä valtuutetun jätehuoltoyrityksen kautta. 
Tuotteet vastaavat lakisääteisiä määräyksiä, erityisesti sähkö- ja elektroniikkalaitelakia ja REACH-säädöstä.  
(EU-direktiivi 2002/96/EY WEEE ja 2002/95/EY RoHS) 
(EU-REACH-säädös ja laki säädöksen noudattamisesta (EY) nro. 1907/2006) 
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5 Käyttö 
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5.1 Käyttöelementit 
 

 

 
 
Kuva 1: käyttöelementit 

 
Nro. Toiminto 
1 LED 

 220 MasterLINE 220 MasterLINE premium 
 Päälle  

– Ohjelmointitila 
Päälle  
– Ohjelmointitila 

 Erityinen vilkkuminen (toistuu syklisesti)  
– Havainto testitilassa 

Erityinen vilkkuminen (toistuu syklisesti)  
– Havainto testitilassa 

 — Lyhyt syttyminen palamaan  
– IP-signaalien vastaanotto 

 Jatkuva vilkkuminen  

– Erityinen boottaustila virhetapauksessa tai silloin kun 
potentiometri on resetin yhteydessä yhtäaikaa ohjelmointi- 

ja testaustilassa 

Jatkuva vilkkuminen  

– Erityinen boottaustila virhetapauksessa tai silloin kun 
potentiometri on resetin yhteydessä yhtäaikaa ohjelmointi- 

ja testaustilassa 

2 Linssi 

3 Jälkikäyntiajan asetuspotentiometri, ohjelmointitila 

4 Valoisuuden raja-arvon asetuspotentiometri, testaus- / vakiokäyttö 

5 Ruuvi irrotuksen varmistamiseksi 

 
 
5.2 Vakiokäyttö 
 

 

 
 
Kuva 2: vakiokäyttö 

 
Hämärän aikana valaistus jää päälle kolmeksi minuutiksi viimeisen havainnon jälkeen (hämäräarvon ollessa 
5 luksia). 
 

 

Ohje 
Laite on verkkojännitteen päällekytkeytymisen jälkeen 10 minuutin ajan testaustilassa (ks. luku 
”Toimintatesti”). 
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5.3 Normaalikäyttö (ajasta ja valoisuudesta riippuvainen) 
 

 
 

 
 
Kuva 3:  

 
Aseta laukaisukynnyksen (kirkkaus) ja jälkikäyntiajan (valaistuksen päällekytkentäaika viimeisen havainnon 
jälkeen) arvot. 
 
Symboli Toiminto 

 Kytkentä kirkkauden ollessa n. 300 luksia 

 
Kytkentä hämärän lisääntyessä (n. 5 luksia) 

 
Kytkentä pimeällä 

Prog. Ohjelmointitila 
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6 Käsilähetin 
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Busch-Wächter®  6179/02-...-500 220 MasterLINE premium -mallia voidaan kauko-ohjata käsilähettimellä. 
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6.1 Käsilähettimen käyttöelementit 
 

 

 
 
Kuva 4: käyttöelementit 

 
Painikkeet voi parametroida vapaasti ohjelmistosovelluksella (ETS / Power-Tool). 
 
 
6.2 Käsilähettimen tekniset tiedot 
 

 
Nimike Arvo 
Paristojännite: 3 V DC 

Paristotyyppi: CR 2025 

Pariston elinikä: n. 2 vuotta 

Toimintasäde: Enintään 6 m 

Kotelointiluokka: IP 40 

Käyttölämpötila: 0 … 45 °C 
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6.3 Käsilähettimen käyttöönotto 
 

 

 
 
Kuva 5: pariston suojakalvon poistaminen 

 
Poista pariston suojakalvo ennen käyttöönottoa. 
 
 

 
 
Kuva 6: käsilähettimen opettaminen 
 
Kytke Busch-Wächter® jännitteettömään tilaan vähintään 30 sekunnin ajaksi.  
• Paina 10 minuutin kuluessa jännitteen päällekytkemisestä Busch-Wächter®-laitteen kauko-ohjaimen jotain 

painiketta vähintään 3 sekunnin ajan.  
 – Kauko-ohjaus luo silloin automaattisesti yhteyden Busch-Wächter®-liikeilmaisimeen.  
 – Busch-Wächter® vilkkuu, mikäli tietojen vastaanotto onnistui. 
 – Toista työvaiheet enintään 14 muun kauko-ohjaimen opetusta varten. 
 
 
6.4 Käsilähettimen paristonvaihto 
 

 

 
 
Kuva 7: pariston vaihtaminen 

 
1. Vedä paristoalusta käsilähettimestä. 
2. Aseta uusi tyypin 2025 paristo sisään.  
 – Pariston positiivisen navan (+) tulee olla ylhäällä. 
3. Työnnä paristoalusta jälleen takaisin laitteeseen. 
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7 Tekniset tiedot 
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Nimike 220 MasterLINE 220 MasterLINE premium 
Jännitteensyöttö:  

(saadaan väylälinjasta) 

24 V DC 24 V DC 

Väylälaite: 1 ( < 12 mA) 1 ( < 12 mA) 

KNX-liitäntä: Väyläliitin, ilman ruuveja Väyläliitin, ilman ruuveja 

Valvontatiheys: 92 sektoria 368 kytkentäsegmentillä 92 sektoria 368 kytkentäsegmentillä 

Säädettävä poiskytkentäviive 
• potentiometrillä (vain liikeilmaisimelle) 

• ohjelmiston kautta parametroitava 

 
10 sekuntia … 30 minuuttia 

10 sekuntia … 18 tuntia 

 
10 sekuntia … 30 minuuttia 

10 sekuntia … 18 tuntia 

Uudelleenpäällekytkentäaika poiskytkennän 
jälkeen (parametroitava ohjelmiston kautta) 

 
0,1 sekuntia … 60 sekuntia 

 
0,1 sekuntia … 60 sekuntia 

Säädettävä valoisuusalue   

• potentiometrillä:  
 (vain liikeilmaisimelle) 

~ 1 … 300 luksia ~ 1 … 300 luksia 

• ohjelmiston kautta parametroitava: 
 (liiketunnistin) 

1 … 1000 luksia 1 … 1000 luksia 

• ohjelmiston kautta parametroitava: 
 (hämäräkytkin) 

1 … 1000 luksia 1 … 1000 luksia 

• ohjelmiston kautta parametroitava: 
 (kirkkauskytkin) 

— 1000 … 80000 luksia 

Vaakasuora rekisteröinti: 220° 220° 

Suurin kantama: 
(asennus 2,5 metrin korkeuteen) 

16 m 16 m 

Arviointialue: • etusuunnassa: 16 m  

• sivusuunnassa: 16 m 

• etusuunnassa: 16 m  

• sivusuunnassa: 16 m 

Käyttöelementit: 2 asetuspotentiometriä 

• Valoisuuden raja-arvo, 
 testaus- / vakiokäyttö 

• Jälkikäyntiaika, ohjelmointitila 

2 asetuspotentiometriä 

• Valoisuuden raja-arvo, 
 testaus- / vakiokäyttö 

• Jälkikäyntiaika, ohjelmointitila 

Kotelointiluokka: IP 55 IP 55 

Lämpötila-alue: -25 … 55 °C -25 … 55 °C 

Mitat: 

(K x L x S) 

 

115 mm x 125 mm x 141 mm 

 

115 mm x 125 mm x 141 mm 

Kauko-ohjauslaite: — 6179-500 

KNX-tuotestandardi EN 60669-2-1 EN 60669-2-1 
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8 Rakenne ja toiminta 
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8.1 Toiminta- ja varusteluominaisuudet 
 
Pos: 22 /#Neustruktur#/KNX-Produkthandbücher/Busch-Bewegungsmelder/Busch-Wächter AP/220 ProfessionalLINE/Funktionsübersicht/Funktionsübersicht @ 19\mod_1321280080759_174011.docx @ 184150 @  @ 1  

 
Busch-Wächter® 220 MasterLINE 220 MasterLINE premium 
Havaintokulma 220° 220° 

Valvontatasot 4 4 

Alleryömintäsuoja ● ● 

Taustavalvonta ● ● 

Alue 1 ● ● 

 Kantama etusuunnassa (enintään) 1 – 16 m 1 – 16 m 

 Kantama sivusuunnassa (enintään) 1 – 16 m 1 – 16 m 

Alue 2 ● ● 

 Kantama etusuunnassa (enintään) 1 m 1 m 

 Kantama sivusuunnassa (enintään) 1 m 1 m 

Herkkyys säädettävissä ● ● 

Automaattinen kantaman vakauttaminen ● ● 

Häikäisynesto ● ● 

Sisäänrakennettu testaustoiminto ● ● 

Lämpötila-alue –25 … 55 °C –25 … 55 °C 

Hämäräanturi ● ● 

Poiskytkentäviive / jälkikäyntiaika ● ● 

Pakkopysäytys 90 minuutin kuluttua ● ● 

Lyhytaikaimpulssi (1 s.) ● ● 

Vesisuojaus IP 55 IP 55 

Seinäasennus ● ● 

Kattoasennus1 ● ● 

Nurkka-asennus1 ● ● 

Kaihdin (peitekalvo) ● ● 

kauko-ohjattavissa — ● 

Lämpötilakytkin (kolmitasokytkin) — ● 

Valoisuuskytkin — ● 

Hämäräkytkin ● ● 

Liikekanavat 2 4 

Vapaasti ohjelmoitavat IP-kanavat — 7 

 
1 Varustettu katto- / kulma-adapterilla 6868-xxx 

 
Yksittäiset toiminnot on kuvattu seuraavassa yksityiskohtaisesti. 
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8.2 Tekniikka 
 
Pos: 24.2 /#Neustruktur#/Elektronik/Bewegungsmelder/Busch-Wächter AP/6179 -- 220 MasterLINE KNX/Technik/Technik @ 19\mod_1321340914186_174011.docx @ 184161 @  @ 1 
 

Yleistä 
Busch-Wächter® on passiivinen infrapunaliiketunnistin, joka havaitsee näkymättömän infrapunasäteilyn. Mikäli 
tunnistettu lämpökuva muuttuu liikkeen johdosta, tunnistin lähettää impulssin. Kantama riippuu infrapunasäteilyn 
voimakkuudesta ja liikesuunnasta. Myös sääolosuhteilla on vaikutusta havainto-olosuhteisiin. Huippuunsa 
kehitelty Busch-Wächter®-elektroniikka tunnistaa ulkoiset olosuhteet ja tasaa niistä aiheutuvia kantamavaihteluita. 
Esteet, kuten lasi tai kasvit, heikentävät tunnistimen havaintokykyä. 
 
Havaintoperiaate 
Kaikki lämpimät kappaleet luovuttavat infrapunalämpösäteilyä. Busch-Wächter®-laitteissa käytetyt anturit 
havaitsevat infrapunalämpösäteilyn sitä paremmin, mitä enemmän infrapunalämpösäteily erottuu ympäristöstä. 
Busch-Wächter® reagoi nopeisiin ja suuriin lämpötilamuutoksiin. Hitaat lämpötilamuutokset ja tasaiset lämpötilat, 
kuten esim. ajoneuvon moottorin jäähtyminen, eivät laukaise impulssia. Ihmisen lähestyessä anturia lämpösäteily 
lisääntyy hitaasti ja tasaisesti, mistä johtuen kytkentä ei tapahdu välittömästi. Siksi Busch-Wächter® tulee asentaa 
mieluiten poikittaissuunnassa kulkusuuntaan nähden. Ilmankosteus, kuten esim. sumu, voi heijastaa 
infrapunasäteilyä takaisin, mikä voi heikentää anturin herkkyyttä. 
 
Optiset ominaisuudet 
Liiketunnistimen optisilla ominaisuuksilla, esim. käytettävien antureiden ja linssin sijoittelulla, on olennainen 
merkitys kantamaan ja havaintokulmaan. Busch-Wächter®-laitteiden kahdella huippuherkällä anturilla saavutetaan 
yhdessä peilijärjestelmän ja siihen sovitetun linssin kanssa 220 asteen havaintoalue. Linssi ja peilijärjestelmä 
keräävät laitteeseen suuntautuvat infrapunasäteet ja heijastavat ne anturiin. Yksittäisten linssisegmenttien 
lukumäärällä ja optisella rakenteella saadaan aikaan tarvittava liikeherkkyys havaintoalueella. Järjestelmän 
kantama määräytyy linssisegmenttien koon (optinen vahvistus) sekä sähköisen vahvistuksen perusteella. 
Suoraan ovien tai ikkunoiden yläpuolelle asennettavilla Busch-Wächter®-laitteilla voidaan valvoa liikettä myös 
ovien ja ikkunoiden takana ilman että etusuuntainen kantama pienenee. Se lisää käyttömukavuutta rakennuksesta 
poistuttaessa. 
 
Seuraavat seikat tulee ottaa huomioon jo suunnittelun aikana: 
– Asennuspaikka tulee valita siten, että yleisin liikesuunta on poikittain havaintoalueeseen nähden. 
– Paras mahdollinen valvonta saavutetaan 2,5 m:n asennuskorkeudella, johon myös kantamien tekniset tiedot 

perustuvat. 
 
Itsetestaus 
Busch-Wächter®-tunnistimen lisäetuna on sisäänrakennettu testaustoiminto. Laite suorittaa täydellisen 
itsetestauksen aina kun jännitteensyöttö kytketään päälle tai laite käynnistetään. Heti kun Busch-Wächter® on 
täysin toimintakykyinen, se kytkeytyy vahvistukseksi päälle n. minuutiksi ja/tai asetetuksi jälkikäyntiajaksi. 
Testaustoiminto toimii valoisuudesta riippumatta. Normaalin käyttötilan testauksessa jälkikäyntiaika on laukaisun 
yhteydessä kaksi sekuntia. Toimintatestitoiminnon ollessa aktiivinen sisäänrakennettu punainen LED vilkkuu 
laukaisun yhteydessä. 
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Havaintotasot 
Jotta havaintoalue katetaan täydellisesti, Fresnel-linssi jakaa alueen useiksi päällekkäin sijaitseviksi alueiksi. 
 

 
 

Tason 1 + 2 kattavat kaukohavainnon ja varmistavat, että 
tunnistus tapahtuu aukottomasti, kun tunnistinta lähestytään 
ulkoapäin. 

 
 

Taso 3 toimii alleryömintäsuojauksena, jolloin 
havaintoaluetta ei voi ohittaa huomaamatta rakennuksen 
seinää pitkin liikuttaessa. 
 
Taso 4 toimii taustavalvontana ja varmistaa päällekytkennän 
heti, kun rakennuksen ovi avataan sisältäpäin. 

Taustavalvonnalla varmistetaan ikkunoiden ja ovien suojaus 
aina rakennuksen seinään saakka, myös silloin kun laite 
asennetaan suoraan ovien ja ikkunoiden yläpuolelle. 
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Hämäräkytkin (APWB-11) 
 
Busch-Wächter®-tunnistimeen sisäänrakennettu valinnainen hämäräkytkin kytkee valot päälle, mikäli ympäristön 
valomäärä on liian pieni. Busch-Wächter® reagoi hämärän tullessa heti liikkeistä riippumatta. Laitteessa on kolme 
kanavaa, joihin voi kytkeä toisistaan riippumatta ”Hämäräkytkin”-sovelluksen.  
Toimintoa käytettäessä on olemassa useita säätömahdollisuuksia. Sen ansiosta hämäräarvoa, jolla valo 
kytketään päälle, voi täydentää hystereesillä. 
 
Valo kytketään päälle, mikäli ympäristön valomäärä laskee alle asetetun arvon, josta on vähennetty hystereesi. 
Samoin Busch-Wächter® kytkeytyy pois päältä, mikäli ylitetään valoisuuskynnys, johon on lisätty hystereesi. 
Hystereesin arvo prosentteina sekä lisätään vastaavaan hämäräkynnykseen että myös vähennetään siitä. 
300  luksin ohjearvon ja 11 prosentin hystereesin perusteella saadaan siten 333 luksin yläraja ja 267 luksin 
alaraja. 
 

 
Kuva 8: hystereesi 

 
Busch-Wächter®-tunnistimen erityisen älykkäät toiminnot ottavat huomioon ympäristössä esiintyvän keinovalon 
määrän. Siten valaistus ei kytkeydy päälle tarpeettoman pitkäksi ajaksi. 
 
Hämäräkytkimeen sisältyy tilatuloja. Ne valvovat valoisuusanturin havaintoalueella sijaitsevien valojen 
kytkentätiloja. Mikäli jokin valoista kytketään päälle, Busch-Wächter® reagoi tunnistamalla päällekytketyn valon 
valoisuusarvon.  
Koska jotkut valot eivät saavuta täyttä kirkkautta heti päällekytkemisen jälkeen, myös päällekytkemisen ja täyden 
kirkkauden saavuttamisen välinen aika on otettava huomioon. Sama koskee poiskytkentää. Erilaisilla valoilla on 
eripituiset lämpiämis- ja/tai jäähtymisajat, jotka on otettava huomioon. 
 
On suositeltavaa, että päälle- ja poiskytkentäviestit lähetetään toimilaitteelle viivästetysti. Näin voidaan varmistaa, 
että valoja ei kytketä hetkeksi päälle tai pois, mikäli valoisuuskynnys ylitetään tai alitetaan hetkellisesti. Sellaisia 
lyhytaikaisia valo-olosuhteiden vaihteluita voi aiheutua esim. ajoneuvojen valoista tai pilvisyydestä johtuen. 
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9 Asennus ja sähköliitäntä  
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9.1 Käyttöturvallisuus / häiriötekijät 
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Vierasvalosuojaus 
Mikäli hämäräanturi on kytketty asentoon ”Pimeä”, Busch-Wächter®-tunnistimen voi mahdollisesti deaktivoida 
valolähteellä (esim. taskulampulla tai ajoneuvon valoilla). Busch-Wächter®-tunnistin säilyttää siksi 
valvontatoimintonsa manipuloinnin estämiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi vielä 90 sekunnin ajan, mikäli 
valo-olosuhteet muuttuvat äkillisesti.  
 
Virhekytkennät 
Passiivisen infrapunaliiketunnistimen toiminta riippuu sen periaatteesta johtuen havaintoalueella vallitsevista 
fysikaalisista olosuhteista. Liikkuvat lämpölähteet aiheuttavat laitteen reagoinnin aina silloin, kun Busch-
Wächter®-tunnistimen herkkyyskynnys ylitetään. Auringonvalo sisältää paljon luonnollista infrapunasäteilyä. Mikäli 
aurinko paistaa esim. havaintoalueella sijaitsevaan puuhun tai pensaaseen ja tuuli liikuttaa sitä, liiketunnistin voi 
reagoida. Samoin voi käydä lasi- tai vesipintojen heijastuksen, jäähtyvän lämpöheijastimen käytön (esim. erittäin 
lähelle sijoitetut valoheijastimet) tai havaintoalueella liikkuvien eläinten johdosta.  
 
Kantamavaihtelut  
Äärimmäiset sääolosuhteet voivat aiheuttaa havaintoalueen muutoksia. Korkeat ulkolämpötilat sekä huonot 
näköolosuhteet, jotka johtuvat sumusta, sateesta tai lumesta, voivat pienentää kantamaa hetkellisesti. Ylipitkiä 
kantamia syntyy aina silloin, mikäli ympäristössä on erittäin lämpimiä lämpölähteitä (esim. kuorma- / linja-autot) 
ja/tai ulkolämpötila on erittäin alhainen näköolosuhteiden ollessa erittäin hyvät. Siksi on tärkeää sovittaa 
havaintoalue jo asennuksen yhteydessä tarvittavaa aluetta vastaavaksi käyttämällä Busch-Wächter®-anturin 
sopivaa kallistuskulmaa ja mahdollisesti käyttämällä Busch-Wächter®-kaihdinta. Busch-Wächter®-tunnistimen 
automaattinen kantaman vakauttaminen torjuu yllä kuvattuja vaikutuksia mutta se ei kuitenkaan pysty 
fysikaalisista syistä takaamaan vakaata laukaisukäyttäytymistä kaikissa olosuhteissa.  
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9.2 Havaintoalueet 
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9.2.1 Kantama 
 

 
Antureiden kantama on vakio. Ainoastaan asennuskorkeus ja kallistuskulma aiheuttavat havaintotasolla erilaisia 
kantamapituuksia. Havaintotaso on n. 1,5 m. Ihanteellinen asennuskorkeus on n. 2,5 m. 
 
 

 
 

Kuva 9: kantama 

 
 
 
 
 
 

 
Kuva 10: kantaman pieneneminen asennuskorkeudesta riippuen 

Asennuskorkeus (m) Kantama (m) 
1,5 16,0 

2,5 15,8 

4,0 15,5 

5,0 15,2 

6,0 14,8 

8,0 13,9 

10,0 12,5 
 

 
Kantama pienenee, mikäli asennus tehdään yli 2,5 m:n korkeuteen. Mikäli liiketunnistin asennetaan kallelleen, se 
rajoittaa tunnistusta lähialueella. 
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9.2.2 Asennuspaikat 
 

 

 
 

Kuva 11: asennuspaikat 

 
• Pensaat, puut jne. rajoittavat havaintoaluetta. 
• Asennuksen aikana on varmistettava, että valolähteisiin jää vähintään 1,5 m:n vähimmäisetäisyys. 
• Laitteen liiketunnistus toimii parhaalla mahdollisella tavalla, mikäli tunnistettava henkilö ei leikkaa 

havaintoaluetta. Laitetta ei siksi saa asentaa suoraan oven yläpuolelle, vaan viistoon sen viereen. 
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9.3 Asennus 
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Huomio 

Laitevauriot ! 
Laitteen herkkä linssi voi vaurioitua 
helposti. 
– Linssiä ei saa painaa laitetta 

avatessa tai suljettaessa. 

 

 
 
9.3.1 Asennuksen valmistelu 
 

 
Suorita seuraavat vaiheet asennuksen valmistelemiseksi: 
 

 
 

Kuva. 12: asennuksen valmistelu 
 
– Poista varmistinruuvi (1) (mikäli olemassa). 
– Työnnä kotelon sivuilla olevat puristimet (2 – 5) sisään soveltuvalla työkalulla. 
– Irrota laitteen etuosa varovasti. 
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9.3.2 Veden ulosvalumisaukko 
 

 

 
 

Kuva 13: veden ulosvalumisaukko 

 
Asennuspaikasta riippuen voi olla tarpeen avata laitteessa oleva veden ulosvalumisaukko. 
– Puhkaise silloin laitteen alapuolella oleva muovikalvo. 
 
 
Asennus on valmisteltu. 
 
  



KNX:n tekninen käsikirja 
  

ABB i-Bus® KNX  Asennus ja sähköliitäntä
   
 
 

 
 
KNX:n tekninen käsikirja | 1673-1-8035 — 18 —

   

 
9.3.3 Asennusvaiheet 
 

 

 
 
Kuva 14: KNX-kaapeli 

 
• KNX-liitin sisältyy toimitukseen! 
 

 
 
Kuva 15: asennusruuvit 
 
• Seinään tapahtuvassa asennuksessa ei saa käyttää uppokantaruuveja. 

 
Kuva 16: laitteen alaosan asentaminen 

 
• Kannan ruuvausmitat voivat olla yhteensopivia aikaisemman Busch-Wächter®-ilmaisimen olemassa olevien 

porauksien kanssa. 

 
Kuva 17: laitteen yläosan kiinnittäminen 
 
• Kiinnitä laitteen yläosa alustaan. 
 
  

2x 2x 0,8 mm²

∅6,5 mm - 8,5 mm
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Kuva 18: laitteen suojaaminen 

 
• Vaihtoehtoisesti: 
 Mikäli laite halutaan suojata asiattomalta avaamiselta, toimitukseen sisältyvän ruuvin voi kiinnittää laitteen 

alapuolelle. 
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9.4 Sähköliitäntä 
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Kuva 19: liitäntä 

 
Sisäänrakennetun väyläliittimen liitäntä. 
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10 Käyttöönotto 
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10.1 Ulottuvuuden ja havaintoalueen säätäminen / rajoittaminen 
 

 

 

Huomio  

 

Laitevauriot ! 
Laitteen herkkä linssi voi vaurioitua 
helposti. 
– Linssiä ei saa painaa laitteen 

asetuksia tehtäessä. 

 
 
Suorita seuraavat vaiheet kantaman ja havaintoalueen säätämiseksi: 
 

 
Kuva 20: sivusuuntaisen havaintoalueen muuttaminen 
 
1. Muuta sivuttaista havaintoaluetta kääntämällä laitteen päätä. 
 

 
Kuva. 21: kantaman muuttaminen 
 
2. Kantamaa muutetaan nostamalla tai laskemalla laitteen päätä. 
 – Pienin kantama on 6 m. 
 

 
Kuva 22: havaintoalueen muuttaminen liimattavaa kalvoa käyttämällä 
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3. Havaintoaluetta voi rajoittaa käyttämällä toimitukseen sisältyvää liimattavaa kalvoa. 
 – Leikkaa toimitukseen sisältyvä kalvo sopivaksi. 
 – Yksittäiset anturit saa näkyviin myös Power-Tool-ohjelmistosovellusta käyttämällä. 
 
Kantama ja havaintoalue on asetettu. 
 
 
10.2 Ohjelmistosovellus 
 

Ohjelmistosovelluksen (ETS / Power Tool) avulla voi toteuttaa erilaisia toimintoja (yksityiskohtainen 
parametrikuvaus, ks. Power-Tool-ohjelmistossa oleva aputeksti ja sovelluskuvaukset alkaen luvusta 11). 
 
 
10.3 Ohjelmointitila 
 

 

 
 
Kuva 23: ohjelmointi 

 
Ohjelmointi käynnistetään ohjelmistosovelluksella (ETS). Punainen LED palaa sinä aikana. Ohjelmointitilasta 
poistutaan ohjelmoinnin lopettamisen jälkeen automaattisesti 15 minuutin kuluttua. 
Laite ei siirry resetin jälkeen automaattisesti ohjelmointitilaan, ei myöskään silloin kun valintakytkin on asennossa 
”Prog” (vain kun sitä ei käännetä asennosta ”Prog”). Valintakytkin on silloin käännettävä ensin pois asennosta 
”Prog” ja sen jälkeen takaisin. 
 
 

 

Ohje 
Testitila ei voi olla valittuna yhtäaikaa ohjelmointitilan kanssa. 
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10.4 Toimintatesti 
 

 
 

 

Ohje 
Toimintatesti toimii myös ilman ohjelmointia. 

 

 
 
Kuva 24: käyttöelementit 

 
Käy läpi seuraavat vaiheet toimintatestin suorittamiseksi: 
 
– Aseta valintakytkin asentoon T/S. 
 – Laite on nyt 10 minuutin ajan testaustilassa (päiväkäyttö, 2...9 sekunnin jälkikäyntiaika). Sen lisäksi 

jokainen havainto osoitetaan tila-LED:in erityisellä vilkkumisella. 
 – Laite kytkeytyy sen jälkeen takaisin vakiokäyttötavalle (vakiokäyttö = jälkikäyntiaika 3 min., 

valoisuus 5 luksia). 
 
– Mikäli halutaan suorittaa uusi toimintatesti, käännä valintakytkin pois asennosta T/S ja sen jälkeen takaisin tai 

katkaise käyttöjännitteen syöttö yli 15 sekunniksi. 
 – Laite on nyt uudelleen 10 minuutin ajan testitilassa. Testitilasta poistutaan automaattisesti 10 minuutin 

kuluttua tai kun haluttu kirkkaus asetetaan. 
 
 
=== Ende der Liste für Textmarke Content === 
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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) 2351 956-1600 
Faksi: +49 (0) 2351 956-1700 
 

   Ohje 

Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin ja tätä 

dokumenttia koskeviin muutoksiin milloin vain ja 

ilman erillistä ilmoitusta. 

Tilausten osalta pätevät sovitut yksityiskohtaiset 

tiedot. ABB ei ota minkäänlaista vastuuta tässä 

dokumentissa olevista mahdollisista virheistä tai 

puutteista. 
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