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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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Önskas en flerfasdrift (2 faser) för aktivering och funktion av insatsen så måste följande villkor enligt  
DIN VDE 0100 absolut uppfyllas: 
 

 

Varning 
Livsfara! 
Tillåts olika faser vid insatsen av enheten så måste du se till att avstängningen vid felfall eller 
arbeten på anläggningen görs allpolig. Detta driftsläget är endast tillåtet i Tyskland. 

 

 

Hänvisningar rörande dokumentationen 
I den här bruksanvisningen beskrivs både standard- (art.-nr. 6810-xxx-101 ...), komfortsensorerna 
(art.-nr. 6800-xxx-104(M) ...) och "UP-sensorerna". Var uppmärksam på respektive typer i 
beskrivningen.  
Typbeteckningarna hittar du på respektive enhets baksida. 
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2 Miljö 
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Tänk på att skydda mil jön! 
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 Avfallshantering 
 
Pos: 12 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Umwelt (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise/Hinweis - Umwelt - Entsorgung Elektrogeräte @ 20\mod_1325760695972_162131.docx @ 172586 @  @ 1 
 

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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Huvudspänning: 230 V ~ ± 10% , 50 Hz 

Effektförbrukning: < 1 W max. 

Omkopplingsspänning: 250 V ~ 
max. omkopplingseffekt: 2300 W / VA 

max. pulsationsspänning i sidoanslutningen: 100 V vid 100 m ledningslängd 
Antal knappar: obegränsat 

Kapslingsklass: IP20 
Omgivningstemperatur: -25 – + 55 °C 
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4 Funktion 
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4.1 Användningsområden 
 Pos: 19 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Lastarten Einleitung/Waechter/Lastarten Einleitung - 6401 U-102 @ 20\mod_1325769887295_162131.docx @ 172589 @  @ 1 
 

Enheten är med en omformaringång en omkopplare för att koppla: 
Pos: 20 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Lastarten (--> Für alle Dokumente <--)/Lastarten 01 @ 20\mod_1326269154535_162131.docx @ 172614 @  @ 1 
 

 
Lastarter: 

 
230 V glödlampor  

 
230 V halogenlampor  

 
Lågvoltshalogenlampor med konventionella eller elektroniska 
transformatorer 

 Lysrör 
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6401 U-102 ... 

 
6455 ... 

X 

 
6813/11-xxx ... 

X 

 
6813-xxx-101 ... 

X 

 
6800-3x-102C ... 

X 

 
6800-xxx-104(M) ... 

X 

 
6810-21x ... 

X 

 
6067-xxx-xxx ... 

X 

 
6543-xxx-10x ... 

X 
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5 Anslutning 
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Obs! 
• Tillåts olika faser på insatsen 6401U-102 ... så måste du se till att anläggningen stängs av 

allpoligt vid felfall eller vid arbeten på den. Detta driftsläge är endast tillåtet i Tyskland. 
• Vid användning av belysta tryckknappar kan uteslutande tryckknappar med separat N-

anslutning användas. 
 Kontaktparallell belysning är ej tillåten. 

 
 

 
 6401 U-102 ...   

 
Bild. 1: universal-reläinsats med enskild drift med och låsningsknappstyrning 
 
 
 

 
  6805 U ...  6401 U-102 ... 

 
bild. 2: universal-reläinsats i förbindelse med aktiv sidoanslutning 6805U ... och låsningsbrytare. 
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6 Montering / installation 
 
Pos: 29 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Sicherheit (--> Für alle Dokumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit - Niederspannungs- und 230 V-Leitungen @ 18\mod_1302617821491_162131.docx @ 171684 @  @ 1 
 

 

 

Varning 
Elektrisk spänning! 
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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6.1 Krav på instal latören 
 

 

 

Varning 
Elektrisk spänning! 
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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6.2 Montering 
 
Pos: 33 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Montage/alle Geräte/Montage - UP-Dosen - DIN 49073-1 oder geeignetes Aufputzgehaeuse - Ohne Docvariable @ 20\mod_1325766034453_162131.docx @ 172587 @  @ 1 
 

Enheten får endast installeras i lämpliga UP-dosor (DIN 49073-1) eller en lämplig påputskåpa. 
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6.2.1 Monteringshöjd/användningsområde vid användning av underputssensorer 
 

För att säkerställa att UP-sensorerna fungerar optimalt ska du beakta följande tabell. 
 
UP-sensor typ Monteringshöjd för användingsområde Anslutningsskruvarnas 

inbyggnadsläge 

6810-xxx-10x … 
6800-xxx-10x … 

0,8–1,2 m Undre del 

6800-7x-10xM … 0,8 – 1,2 m (trapphus) Övre del 

2,0 – 2,5 m (rumövervakning) Övre del 

6800-2xx-10xM … 0,8 – 1,2 m (trapphus) Undre del 

2,0 – 2,5 m (rumövervakning) Undre del 
 

 
Bild 3: monteringshöjd i trapphus 
6810-xxx-10x … / 6800-xxx-10x … /  
6800-7x-10xM … 
6800-2xx-10xM … 
 
 

 
 
Bild 4: monteringshöjd, rumövervakning 
6800-7x-10xM … 
6800-2xx-10xM … 
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6.2.2 Montering i förbindelse med andra enheter   
 

 
6.2.2.1 Montering i förbindelse med ett styrelement  
I kombination med IR-styrelementet 6067-xxx-10x … bör monteringsplatsen ligga inom det angivna värdet för IT-
mottagningsområdet. Tänk även på att IR-området kan förändras av främmande ljus (t.ex. solstrålning, 
belysning). 
 
Sätta på styrelementet: 
Vid IR-styrelementet 6067-xxx-10x … ska du först ställa in den önskade adressen. Sätt på styrelementet på 
insatsen 6401U -102 …. 
 
Ta bort styrelementet: 
Använd spåren till vänster och höger för att lyfta det. 
 
6.2.2.2 Montering i förbindelse med närvarovakten 6813 …  
I kombination med närvarovakten 6813 … är endast takmonteringen rimligt. Närvarovakten 6813 … bör monteras 
direkt över arbetsplatsen.  
 
 
6.2.2.3 Montering i förbindelse med sidoanslutningar  
 

 

Varning! 
Belysningen av knappsidoanslutningen parallellt med omkopplarkontakten är inte tillåten: 
tryckknapp med separat "N"-anslutning. 

 

 

Anmärkning 
För att garantera en felfri funktion ska du lägga den kopplade ledningen skild från 
sidoanslutningsledningarna. 

 
Insatsen 6401U-102 … kan drivas via sidoanslutningar. Tänk då på följande:  
• Den maximala ledningslängden är beroende av den maximalt tillåtna pulsationsspänningen på omformarens 

ingångar. Pulsatiosnspänningen får dock inte överskrida 100 V (det motsvarar i praktiken minst en 
ledningslängd på 100 m).  

 
Sidoanslutningar kan vara: 
– låsningsbrytare (t.ex. 2020 … U eller  2021/6 … UK)  
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7 Betjäning 
 Pos: 37 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Bedienung/Waechter/Bedienung - 6401 U-102 @ 19\mod_1308654169343_162131.docx @ 172043 @ 222222222 @ 1 
 

Insatsen 6401U-102 ... registrerar automatiskt vilken typ av styrelement det handlar om när du sätter på det.  
 
7.1 Manövrering med en yta  
 

Manövrering via styrelementet 6543-xxx-10x ... 
• PÅ/AV: Tryck in knappen kort/håll den intryckt 
 – anslutna förbrukare sätts på resp. stängs av. 
 
Manövreringen via sidoanslutningsknappen är identisk.  
 
7.2 Manövrering med två ytor  
 

Manövrering via IR-styrelementet 6067-xxx-10x ...  
 
• I: tryck in/håll intryckt på den övre ytan 
 – anslutna förbrukare sätts på. 
• 0: tryck in/håll intryckt på den undre ytan 
 – anslutna förbrukare stängs av. 
 
LED:en på IR-styrelementet blinkar vid sändningsdrift. 
Manövreringen via sidoanslutningsknappen är identisk med manövreringen med en yta. 
 

 

Hänvisning 
•  Kommandot "Mörkerdimning" via IR-fjärrbetjäningen utlöser ingen koppling i insatsen 6401U-102 

.... Mer information om IR-drift får du t.ex. i bruksanvisningen till IR-fjärrkontrollen. 
• Den senaste manövreringen (även på sidoanslutningar) utlöser kopplingsförloppet, även om det 

verkar som att manövreringen inte är avslutad om du håller manöverytan tryckt länge. 
 
7.3 Busch-fjärrkontrol l  IR-drift  
 

MEMO-minnena M1 och M2 kan anropas via IR-hand- resp. väggsändaren - se de tillhörande bruksanvisningarna.  
• Sätta PÅ: Reläinsatsen sätter PÅ 
• Stänga AV: Reläinsatsen stänger AV 
• Ljusare: Reläinsattsen sätter PÅ 
• Mörkare: Ingen funktion 
• MEMO: – Skapa kopplingstillstånd 
 – Spara MEMO 
 – Öppna MEMO 1 eller 2 
• ALLT AVSTÄNGT: Reläinsatsen stänger AV 
 
7.4 Drift med UP-sensorer 
 

Efter avbrott av huvudspänningen eller nättillkopplingen 
sätter insatsen 6401U-102 ... på de anslutna förbrukarna 
– oberoende av den uppmätta ljusstyrkan 
– vid insats av UP-sensorerna 6810-2x-101 ... i 80 sekunder igen. 
– vid insats av UP-sensorerna 6800-xxx-104(M ...) för den valda längden  

(minst 1 minut vid tidsinställningen < 1 minut) (undantaget korttidsimpuls ) 
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7.5 Sidoanslutningsdrift med UP-sensorer 
 

Den här sidoanslutningsdriften är möjlig med 
– Aktivering via låsningsbrytare 
eller  
– Sidoanslutningsinsats 6805U .... 
 

7.6 Passiv sidoanslutningsdrift med tryckknapp 
 

Funktionen som utförs med låsningsbrytaren innebär att de anslutna förbrukarna kopplas  
• oberoende av den uppmätta ljusstyrkan 
 – vid insats av UP-sensorn 6810-2x-101 ... sätts den på ca. 80 sekunder. 
 – vid insats av UP-sensorerna 6800-xxx-104(M) ... sätts den på i den tid som är inställd på UP-sensorn (även 

vid tidsinställningar som är mindre än 1 minut). 
 

 

Hänvisningar 
– Vid manövrering av sidoanslutningen via låsningsbrytaren får sidoanslutningsledningens 

maximala längd inte överskrida 100 m. 
– Använd uteslutande tryckknappar utan kontaktparallell belysning. 
– För att undvika störningar p.g.a. pulsationsspänning ska den kopplade ledningen läggas skilt från 

sidoanslutningsledningen. 
– Det är inte möjligt att koppla från via sidoanslutningen. 
– Att flera gånger manövrera en påslagen belysning leder till en "nystart" av den inställda 

avstängningsfördröjningen. 
 
7.7 Aktiv sidoanslutningsdrift  med 6805U ... och UP-sensorer 
 

Beakta den tillhörande bruksanvisningen. 
Eftersom huvud- och sidoanslutningar har separata inställningar av skymningsvärdet kan de aktuella 
ljusstyrkeförhållandena på inbyggnadsstället tas i beaktande. 
Du får den effektiva efterlöptiden genom att addera huvud- och sidoanslutningarnas tider. I förbindelse med UP-
sensorena 6800-xxx-10x(M) ... rekommenderas att sidoanslutningarna används med tidsinställningen 
'korttidsimpuls'  när tiderna som är inställda på huvudanslutningen ska följas så exakt som möjligt. 
 
7.8 Drift med timer-styrelement 6455-10x ... 
 

Beakta den tillhörande bruksanvisningen.  
Med de båda tryckknapparna  går det att sätta på resp. stänga av belysningen. Manövreringen via 
sidoanslutningsknappen är identisk. 
 
7.9 Drift med närvarovakt  
 

Beakta den tillhörande bruksanvisningen.  
Med manövrering via sidoanslutningsknappen kan belysningen sättas på resp. stängas av oberoende av 
ljusstyrkan. Den aktiva sidoanslutningen med en närvarovakt som sensor gör att rörelsedetekteringen lämnas 
vidare till huvudanslutningen. Huvudanslutningen avgör, beroende på ljusstyrkan, om belysningen ska sättas 
på/förbli påsatt. 
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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  
 
(0,14 cent/minut) 

   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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