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

 

 

 
Översikt över allt 
Busch-Vakten övervakar pålitligt byggnaders utsida 
och sätter automatiskt på ljuset vid rörelser i 
övervakningsområdet. På det sättet hälsas boende och 
gäster välkomna – och oönskade besökare avskräcks. 
 
Busch-Vakten kan placeras var som helst på tomten så 
att ingen vinkel förblir oövervakad. 
 
Extra bekvämt i husdörrens område är den 
bakåtgående registreringen. Med den sörjer Busch-
Vakten för ljus när man kliver ut genom dörren och 
fortfarande befinner sig "bakom" rörelsevakten. 
 

  
Även om man inte är hemma några dagar så skapar 
Busch-Vakten en övertygande närvarosimulering tack 
vare självständiga kopplingar. Tack vare anslutningen 
av Busch-Vakten till bussystemet KNX så går det att 
skapa fler funktioner än koppling av ytterbelysningen. 
Vid registrering av rörelser kan även ljus tändas 
inomhus, en jalusi köras upp eller ner eller musik 
sättas på. De här "livsteckningen" får potentiella 
inkräktare att vända om. 
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1 Säkerhet 
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Varning 
Elektrisk spänning! 
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 Ändamålsenlig användning 
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Busch-Vakter är passiva infraröda rörelsevakter som kopplar förbrukare som är anslutna via KNX-bussen när det 
rör sig värmekällor inom detekteringsområdet. 
Busch-Vakter är inte inbrotts- eller överfallslarm. 
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3 Användarinformation 
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Ansvarsfrihet 
Trots kontroll av att innehållet i den här texten stämmer överens med hård- och mjukvaran går det 
inte att utesluta avvikelser. Därför kan vi inte lämna någon garanti för det. Nödvändiga 
korrigeringar tas med i nya versioner av manualen. 
Dela med dig av dina förbättringsförslag. 
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4 Miljö 
 
Pos: 9.2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise/Hinweis - Umwelt - Hinweis Elektrogeräte @ 18\mod_1302763973434_162131.docx @ 171688 @  @ 1 
 

 

 

Tänk på att skydda 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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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) 
 
 
Pos: 10 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 172682 @  @ 1 
 
  



KNX teknisk handbok 
  

ABB i-Bus® KNX  Betjäning
   
 
 

 
 
KNX teknisk handbok | 2673-1-8035 — 4 —

   

Pos: 11 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/A - F/Bedienung @ 11\mod_1279185541649_162131.docx @ 169710 @ 1 @ 1 

5 Betjäning 
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5.1 Styrelement 
 

 

 
 
Bild 1: Styrelement 

 
Nummer Funktion 
1 LED 

 220 MasterLINE 220 MasterLINE premium 
 På  

– Programmeringstillstånd 
På  
– Programmeringstillstånd 

 Speciell blinkning (upprepas cykliskt)  
– Registrering i testläge 

Speciell blinkning (upprepas cykliskt)  
– Registrering i testläge 

 — Kort tändning  
– Mottagning av IR-signaler  

 Permanent blinkning  

– Speciellt boot-läge vid fel eller om prog- och testläge hos 
potentiometern föreligger samtidigt vid återställning 

Permanent blinkning  

– Speciellt boot-läge vid fel eller om prog- och testläge hos 
potentiometern föreligger samtidigt vid återställning 

2 Lins 

3 Inställningspotentiometerns efterlöptid, programmeringstillstånd 

4 Inställningspotentiometerns gränsvärden för ljusstyrka, test-/standarddrift 

5 Skruv för demonteringssäkring 

 
 
5.2 Standarddrift 
 

 

 
 
Bild 2: Standarddrift 
 
Under skymningen så förblir belysningen tänd 3 minuter efter den sista registreringen (vid 
skymningsvärdet 5 Lux). 
 

 

Hänvisning
Efter en nätspänningskoppling så är apparaten i testdrift under 10 minuter (se kapitlet 
"Funktionstest"). 
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5.3 Normaldrift (beroende på tid och ljusstyrka) 
 

 
 

 
 
Bild 3:  

 
Ställ in värdet för aktiveringströskeln (ljusstyrka) och efterlöptiden (belysningens inkopplingstid efter den sista 
registreringen). 
 
Symbol Funktion 

 Omkoppling vid ca 300 Lux 

 
Omkoppling längre fram under skymningen (ca. 5 Lux) 

 
Omkoppling endast vid mörker 

Prog. Programmeringstillstånd 
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6 Fjärrkontroll 
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Busch-Vakten 6179/02-...-500 220 MasterLINE premium kan manövreras via fjärrkontroll. 
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6.1 Styrelement på fjärrkontrollen 
 

 

 
 
Bild 4: Styrelement 

 
Tryckknapparna är fritt parameterbara via mjukvaruapplikationen (ETS / Power-Tool). 
 
 
6.2 Tekniska data för fjärrkontroll 
 

 
Beteckning Värde 
Batterispänning: 3 V DC 

Batterityp: CR 2025 

Batteriets livslängd: Ca 2 år 

Räckvidd: Maximalt 6 m 

Kapslingsklass: IP 40 

Driftstemperatur: 0 … 45 °C 
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6.3 Ibruktagning av fjärrkontroll 
 

 

 
 
Bild 5: Ta bort batteriets skyddsfolie 

 
Ta bort batteriets skyddsfolie före ibruktagningen. 
 
 

 
 
Bild 6: Programmera fjärrkontrollen 
 
Koppla Busch-Vakten spänningsfri i minst 30 sekunder.  
• Efter spänningsåterkopplingen ska du inom 10 minuter trycka på en valfri knapp på fjärrkontrollen till Busch-

Vakten i minst 3 sekunder.  
 – Fjärrbetjäningen skapar då automatiskt en förbindelse med Busch-Vakten.  
 – Vid korrekt mottagning så blinkar Busch-Vakten. 
 – För att programmera maximalt 14 ytterligare fjärrkontroller ska du upprepa de här stegen. 
 
 
6.4 Batteribyte hos fjärrkontroll 
 

 

 
 
Bild 7: Batteribyte 

 
1. Dra ut batterihållaren från fjärrkontrollen. 
2. Lägg in ett nytt batteri av typen 2025.  
 – Batteriets pluspol (+) måste ligga uppåt. 
3. Skjut tillbaka batterihållaren i enheten. 
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7 Tekniska data 
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Beteckning 220 MasterLINE 220 MasterLINE premium 
Spänningsförsörjning:  

(sker via bussen) 

24 V DC 24 V DC 

Bussdeltagare: 1 (< 12 mA) 1 (< 12 mA) 

KNX-inkoppling: Bussanslutningsklämma, skruvlös Bussanslutningsklämma, skruvlös 

Övervakningstäthet: 92 sektorer med 368 

kopplingssegment 

92 sektorer med 368 

kopplingssegment 

Justerbar inställning av avstängningsfördröjning 

• via potentiometer (endast för rörelsevakter) 
• parameterbar via mjukvaran 

 

10 sekunder … 30 minuter 
10 sekunder … 18 timmar 

 

10 sekunder … 30 minuter 
10 sekunder … 18 timmar 

Återinkopplingstid efter frånkoppling (parmeterbart 

via mjukvaran) 

 

0,1 sekunder … 60 sekunder 

 

0,1 sekunder … 60 sekunder 

Justerbar inställning av ljusstyrkans område   
• via potentiometer:  

 (endast för rörelsevakt) 

~ 1 … 300 Lux ~ 1 … 300 Lux 

• parameterbart via mjukvaran: 

 (rörelsevakt) 

1 … 1000 Lux 1 … 1000 Lux 

• parameterbart via mjukvaran: 

 (skymningsbrytare) 

1 … 1000 Lux 1 … 1000 Lux 

• parameterbart via mjukvaran: 

 (ljusstyrkebrytare) 

— 1000 … 80000 Lux 

Horisontell registrering: 220° 220° 

Maximal räckvidd: 

(montering på 2,5 m höjd) 

16 m 16 m 

Detekteringsområde: • Framåt: 16 m  
• Åt sidan: 16 m 

• Framåt: 16 m  
• Åt sidan: 16 m 

Styrelement: 2 inställningspotentiometer 
• Ljusstyrkans gränsvärde, 

 Test-/standarddrift 
• Efterlöptid, programmeringstillstånd 

2 inställningspotentiometer 
• Ljusstyrkans gränsvärde, 

 Test-/standarddrift 
• Efterlöptid, programmeringstillstånd 

Kapslingsklass: IP 55 IP 55 

Temperaturområde: -25 … 55 °C -25 … 55 °C 

Mått: 
(H x B x D) 

 
115 mm x 125 mm x 141 mm 

 
115 mm x 125 mm x 141 mm 

Fjärrdrift via: — 6179-500 

KNX-produktnorm EN 60669-2-1 EN 60669-2-1 
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8 Konstruktion och funktion 
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8.1 Funktions- och utrustningskännetecken 
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Busch-Vakt 220 MasterLINE 220 MasterLINE premium 
Registreringsvinkel 220° 220° 

Övervakningsnivåer 4 4 

Underkrypskydd ● ● 

Bakfältsdetektion ● ● 

Zon 1 ● ● 

 Räckvidd framåt (maximal) 1 – 16 m 1 – 16 m 

 Räckvidd åt sidan (maximal) 1 – 16 m 1 – 16 m 

Zon 2 ● ● 

 Räckvidd framåt (maximal) 1 m 1 m 

 Räckvidd åt sidan (maximal) 1 m 1 m 

Justerbar inställning av känslighet ● ● 

Automatisk räckviddsstabilisering ● ● 

Panelsäkeret ● ● 

Integrerad testfunktion ● ● 

Temperaturområde –25 … 55 °C –25 … 55 °C 

Skymningssensor ● ● 

Avstängningsfördröjning/efterlöptid ● ● 

Autom. frånkoppling efter 90 minuter ● ● 

Korttidsimpuls (1 s) ● ● 

Vattenskydd IP 55 IP 55 

Väggmontering ● ● 

Takmontering1 ● ● 

Vinkelmontering1 ● ● 

Jalusi (täckfolie) ● ● 

Fjärrdrift — ● 

Temperaturbrytare (tretröskelbrytare) — ● 

Ljusstyrkebrytare — ● 

Skymningsbrytare ● ● 

Rörelsekanaler 2 4 

Fritt programmerbara IR-kanaler — 7 

 
1 Med tak-/vinkeladapter 6868-xxx 

 
I det följande beskrivs de enskilda funktionerna utförligt. 
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8.2 Teknik 
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Grundläggande 
Busch-Vakten är en passiv-infraröd-rörelsevakt och registrerar den osynliga infraröda värmestrålningen. 
Förändras den detekterade värmebilden genom rörelser så utlöses en impuls. Räckvidden är då beroende av den 
infraröda strålningens intensitet samt rörelseriktningen. Detekteringsvillkoren påverkas av väderförhållanden. Den 
avancerade elektroniken i Busch-Vakten kan känna av det och utjämna svängningar i räckvidden. Detekteringen 
påverkas av hinder som glas eller växtlighet. 
 
Detekteringsprincipen 
Alla varma kroppar avger infraröd värmestrålning. Sensorerna i Busch-Vakten registrerar denna infraröda 
värmestrålning bättre ju tydligare den skiljer sig från omgivningen. Busch-Vakten reagerar på snabba och stora 
temperaturförändringar. Långsamma temperaturändringar och konstanta temperaturer som t.ex. kylning av en 
bilmotor utlöser inte någon impuls. Rör sig en person direkt mot sensorn så blir värmestrålningen långsamt och 
konstant intensivare och därför följer inte en koppling direkt. Därför bör Busch-Vakten monteras på tvären mot 
gångriktningen. Luftfuktighet som t.ex. dimma kan reflektera den infraröda strålningen varigenom sensorns 
känslighet kan minskas. 
 
Optiken 
En rörelsevakts optik, d.v.s. anordning och uppbyggnad av de använda sensorerna och linsen bestämmer i hög 
grad både räckvidd samt detekteringsvinkel. I Busch-Vakten sörjer två mycket känsliga sensorer i kombination 
med ett spegelsystem samt en optimalt anpassad lins för detekteringsområdet på 220°. Via linsen och 
spegelsystemet samlas de infraröda strålarna ihop och projiceras på sensorn. Antalet och det optiska konceptet 
av enskilda linssegment sörjer för rörelsekänsligheten i detekteringsområdet. Den tillgängliga räckvidden beror på 
linssegmentets storlek (optisk förstärkning) samt den elektriska förstärkningsfaktorn. Busch-Vakten erbjuder en 
möjlighet att vid montering direkt ovanför dörrar eller fönster övervaka ramen "bakåt" utan att det påverkar den 
frontala räckvidden. Detta höjer komforten när man lämnar huset. 
 
Följande faktorer bör beaktas redan vid planeringen: 
– Monteringsplatsen bör väljas så att den vanligaste rörelseriktningen går på tvären mot detekteringsområdet. 
– En monteringshöjd på 2,5 m garanterar en optimal övervakningsfunktion och är bashöjden för räckviddens 

tekniska angivelser. 
 
Egentest 
En ytterligare fördel med Busch-Vakten är den integrerade testfunktionen. Varje gång försörjningsspänningen 
sätts på resp. efter en återpåslagning så genomförs ett fullständigt egentest. När Busch-Vakten är fullt 
funktionsduglig sätts den för bekräftelse på i ca en minut resp. under din inställa efterlöptiden. 
Testfunktionen arbetar oberoende av ljusstyrka. Vid test av det normala driftläget är efterlöptiden två sekunder vid 
en utlösning. Vid en aktiv funktionstestfunktion så blinkar den integrerade, röda LED:en vid en utlösning. 
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Registreringsnivåer 
För att täcka registreringsnivåerna fullständigt så delar Fresnel-linsen in detekteringsområdet i flera överlappande 
nivåer. 
 

 
 

Nivåerna 1 + 2 täcker fjärrdetekteringen och sörjer för en 
lucklös detektering vid närmande utifrån. 

 
 

Nivå 3 bildar underkrypskyddet så att det inte är möjligt att 
obemärkt närma sig detekteringsområdet från sidan tätt till 
husväggen. 
 
Nivå 4 är ansvarig för bakfältsdetekteringen och gör att 
ljusets tänds direkt när husdörren öppnas. 

Tack vare bakfältsdetekteringen garanteras ett ytterligare 
skydd för fönster och dörrar fram till husväggen – redan vid 
monteringen direkt ovanför dörrar och fönster. 
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Skymningsbrytare (APWB-11) 
 
Den valbart integrerade skymningsbrytaren i Busch-Vakten sörjer för ljus när omgivningens ljusstyrka blir för låg. 
Så snart skymningen sätter in så reagerar Busch-Vakten oberoende av rörelser. Apparaten har tre kanaler som 
kan beläggas oberoende av varandra med hjälp av applikationen "Skymningsbrytare".  
För att omsätta den här funktionen står olika inställningsmöjligheter till förfogande. Därigenom kan ljusstyrkans 
värde från vilket ljuset ska sättas på kompletteras med en hysteres. 
 
Sjunker omgivningens ljusstyrka under det inställda värdet minus hysteresen så sätts det konstgjorda ljuset på. 
Omvänt så stängs Busch-Vakten av när ljusstyrkans tröskel plus hysteresen överskrids. Värdet för hysteresen i 
procent läggs både till och dras ifrån motsvarande skymningströskel. Ett börvärde på 300 Lux med en hysteres på 
11 % ger därmed en övre gräns på 333 Lux och en nedre gräns på 267 lx. 
 

 
Bild 8: Hysteres 
 
Tack vare en särskild intelligens hos Busch-Vakten så tas även hänsyn till den konstgjorda belysningen i 
omgivningen. På det sätter förblir lamporna inte tända längre än nödvändigt. 
 
Skymningsbrytaren ställer statusingångar till förfogande. Dessa måste övervaka kopplingstillståndet hos de 
lampor som befinner sig i ljusstyrkesensorns detekteringsområde. När en sådan lampa tänds så reagerar Busch-
Vakten genom att den märker av det ökade ljusstyrkevärdet.  
Eftersom vissa lampor inte lyser med full ljusstyrka direkt efter tändningen så måst tiden mellan tändningen och 
att den fulla ljusstyrkan nås beaktas. Det samma gäller för frånkopplingen. Olika lampor har även olika 
uppvärmnings- resp. kylningstider vilka måste beaktas. 
 
Vi rekommenderar att skicka på- och avstängningsmeddelandena tidsfördröjt till aktorn. Därigenom går det att 
säkerställa att lamporna inte sätts på resp. stängs av direkt efter varandra vid kort över- eller underskrivning av 
ljuströskeln. Sådana korta svängningar i ljusförhållandena kan t.ex. komma av fordon eller moln.  
 
Pos: 27 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 172682 @  @ 1  
  

+ %

- %



KNX teknisk handbok 
  

ABB i-Bus® KNX  Montering och elanslutning
   
 
 

 
 
KNX teknisk handbok | 2673-1-8035 — 13 —

   

Pos: 28 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/M - O/Montage und elektrischer Anschluss @ 23\mod_1336477157864_162131.docx @ 209042 @ 1 @ 1 
 

9 Montering och elanslutning  
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9.1 Driftssäkerhet/störningsfaktorer 
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Ströljussäkerhet 
Om skymningssensorn är satt på "Mörk" så kan Busch-Vakten eventuellt avaktiveras med en ljuskälla (ficklampa 
eller bilstrålkastare). För att utesluta sådan manipulation så behåller Busch-Vakten sin övervakningsfunktion 
under 90 s efter plötsligt förändrad ljusstyrka och höjer därmed säkerheten.  
 
Felkopplingar 
Genom principen hos den passiv-infraröda rörelsevakten är dess funktion beroende av de fysikaliska villkoren 
som råder i detekteringsområdet. Rörliga värmekäller leder alltid till ett utlösande när känslighetströskeln hos 
Busch-Vakten överskrids. Solljus har en hög andel naturlig infraröd strålning. Lyser solen t.ex. på en buske eller 
ett träd i detekteringsområdet och rör sig det p.g.a. vinden så kan en rörelsevakt utlösas av det. Samma sak kan 
även förekomma vid reflekterande glas- eller vattenytor, en strålkastare som svalnar (t.ex. mycket nära monterad 
strålkastare) eller genom djur i detekteringsområdet.   
 
Räckviddssvängningar 
Extrema väderförhållanden kan leda till förändringar i detekteringsområdet. Höga yttertemperaturer samt dåliga 
"siktvillkor" p.g.a. dimma, regn eller snö kan minska räckvidden temporärt. Det leder alltid till överräckvidder när 
mycket varma värmekällor (t.ex. lastbilar/bussar) finns i närheten resp. mycket låga yttertemperaturer när goda 
"siktförhållanden" föreligger. Då är det viktigt att vid monteringen anpassa detekteringsområdet genom en 
motsvarande tvärställning hos Busch-Vaktens sensors och eventuellt användningen av Busch-Vaktens jalusi. Den 
automatiska räckviddsstabiliseringen hos Busch-Vakten motverkar de ovan angivna effekterna, men kan av 
fysikaliska skäl inte garantera ett konstant utlösningsförhållande vid alla villkor.  
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9.2 Detekteringsområden 
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9.2.1 Räckvidd 
 

 
Sensorernas räckvidd är konstant. Det är genom monteringshöjden och tvärställningen som det går att få olika 
stora detekteringsnivåer. Den ska planeras in på ca 1,5 m höjd. Den optimala monteringshöjden är på 2,5 m. 
 
 

 
 

Bild 9: Räckvidd 

 
 
 
 
 
 

 
Bild 10: Räckviddsförlust beroende på monteringshöjden 

Monteringshöjd (m) Räckvidd (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 
 

 
Vid en monteringshöjd över 2,5 m minskas räckvidden. En lutning av rörelsevakten leder till förlust i närområdet. 
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9.2.2 Monteringsplatser 
 

 

 
 

Bild 11: Monteringsplatser 

 
• Buskar, träd etc. begränsar detekteringsområdet. 
• Vid montering i närheten av ljuskäller ska du hålla ett minsta avstånd på 1,5 m. 
• Apparatens rörelsedetektering är optimal när detekteringsområdet skärs av av personen som detekteras. 

Montera därför inte apparaten ovanför en dörr, utan bredvid den. 
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9.3 Montering 
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Varning! 

Apparatskador! 
Apparatens lins är känslig och kan 
skadas. 
– Tryck inte på linsen när du öppnar 

och stänger maskinen. 

 

 
 
9.3.1 Monteringsförberedelse 
 

 
Genomför följande steg för att förbereda monteringen: 
 

 
 

Bild 12: Förbereda monteringen 
 
– Ta bort säkringsskruven (1) (om finnes). 
– Tryck in klämmorna (2 – 5) på apparatsidorna med ett lämpligt verktyg. 
– Ta försiktigt av apparatens front. 
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9.3.2 Vattenutlopp 
 

 

 
 

Bild 13: Vattenutlopp 

 
Beroende på monteringsplats kan det vara nödvändigt att öppna apparatens vattenutlopp. 
– Tryck då igenom plastmembranet på apparatens undersida. 
 
 
Monteringen är förberedd. 
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9.3.3 Monteringssteg 
 

 

 
 
Bild 14: KNX-kabel 

 
• Det följer med en KNX-hylsa! 
 

 
 
Bild 15: Monteringsskruva 
 
• Använd inte skruvar med försänkt skalle vid väggmontering. 

 
Bild 16: Montera apparatens undersida 

 
• Sockelns befintliga skruvmot är även kompatibla med ev. befintliga borrhål från en gammal Busch-Vakt. 

 
Bild 17: Sätt på apparatens överdel 

 
• Snäpp fast apparatens överdel på sockeln. 
 
  

2x 2x 0,8 mm²

∅6,5 mm - 8,5 mm
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Bild 18: Apparatens säkring 

 
• Valbart: 
 För att säkra apparaten mot otillåten öppning så går det att skruva in den medlevererade skruven på 

undersidan. 
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9.4 Elanslutning 
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Bild 19: Inkoppling 

 
Inkoppling av den integrerade bussinkopplaren. 
Pos: 39 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 172682 @  @ 1 
   

+
–

KNX



KNX teknisk handbok 
  

ABB i-Bus® KNX  Ibruktagning
   
 
 

 
 
KNX teknisk handbok | 2673-1-8035 — 20 —

   

Pos: 40 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/G - L/Inbetriebnahme @ 11\mod_1279185496977_162131.docx @ 169709 @ 1 @ 1 
 

10 Ibruktagning 
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10.1 Inställning/begränsning av räckvidden och detekteringsområdet 
 

 

 

Varning!  

 

Apparatskador! 
Apparatens lins är känslig och kan 
skadas. 
– Tryck inte på linsen när du ställer 

in enheten. 

 
 
Utför följande steg för att ställa in räckvidd och detekteringsområde: 
 

 
Bild 20: Ändra detekteringsområdet åt sidan 
 
1. Ändra detekteringsområdet åt sidan genom att vrida apparathuvudet. 
 

 
Bild 21: Ändra räckvidden 
 
2. Förändra räckvidden genom att höja eller sänka apparathuvudet. 
 – Den minst vidden är 6 m. 
 

 
Bild 22: Ändra detekteringsområdet genom tejpning 

 
  

30°
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3. Genom att tejpa fast den medlevererade folien kan detekteringsområdet begränsas målriktat. 
 – Skär då av folien efter behov. 
 – De enskilda sensorerna kan även stängas av via mjukvaruapplikationen Power-Tool. 
 
Räckvidd och detekteringsområde är inställda. 
 
 
10.2 Mjukvaruapplikation 
 

Via mjukvaruapplikationen (ETS/Power-Tool) går det att realisera olika funktioner (för en detaljerad 
parameterbeskrivning, se hjälptexten i mjukvaran Power-Tool och applikationsbeskrivningen från kapitlet 11). 
 
 
10.3 Programmeringstillstånd 
 

 

 
 
Bild 23: Programmera 

 
Programmeringen startas via mjukvaruapplikationen (ETS). Under processen så lyser den röda LED:en. Efter 
avslutande lämnas programmeringslätet automatiskt efter 15 min. 
Efter en återställning så går apparaten inte automatiskt till programmeringstillståndet, även om omställaren står 
på "Prog" (endast om man inte vrider bort från positionen "Prog"). Omställaren måste då först vridas bort från 
positionen "Prog" och sedan tillbaka igen. 
 
 

 

Hänvisning
Det går inte att välja testläget samtidigt som programmeringstillståndet är aktivt. 

 
  

10
Prog. 30sek

1
min

30

5

20
15



KNX teknisk handbok 
  

ABB i-Bus® KNX  Ibruktagning
   
 
 

 
 
KNX teknisk handbok | 2673-1-8035 — 22 —

   

10.4 Funktionstest 
 

 
 

 

Hänvisning
Funktionstestet fungerar även utan programmering. 

 

 
 
Bild 24: Styrelement 

 
Genomför följande steg för att genomföra funktionstestet: 
 
– Ställ valbrytaren på T/S. 
 – Apparaten är nu i testläge i 10 minuter (dagdrift, 2 … 9 sekunders efterlöp). Dessutom visas varje 

registrering genom en särskild blinkning hos status-LED:en. 
 – Sedan kopplar apparaten tillbaka till standarddrift (standarddrift = efterlöptid 3 min, ljusstyrka 5 Lux). 
 
– För att genomföra ett ytterligare funktionstest ska du ställa tillbaka valbrytaren från positionen T/S eller 

avbryta driftsspänningsförsörjningen längre än 15 sekunder. 
– Apparaten är nu i testläge ytterligare 10 minuter. Du lämnar testfunktionen automatiskt efter 10 minuter eller när 

du ställer in en valfri ljusstyrka. 
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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) 2351 956-1600 
Fax: +49 (0) 2351 956-1700 
 

   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.
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