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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 
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Laite on tarkoitettu ainoastaan luvussa ”Rakenne ja toiminta” kuvattuun käyttöön toimitukseen sisältyviä ja 
hyväksyttyjä komponenttejä käyttäen. 
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3 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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4 Käyttö 
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4.1 Yleistä tietoa 
 

Valaistuslaitteita voi kytkeä ja/tai himmentää suoraan painikeohjauslaitteen kautta tai vaihtoehtoisesti tai lisäksi 
järjestelmään kytkettyjen painikkeiden (sivulaitteiden) avulla. Uppoasennettavan mallin käyttöelementit on 
kiinnitetty alustaan käyttöä varten. 
 

 

Ohje 
Viimeksi asetettu kirkkausarvo jää voimaan poiskytkennän jälkeen (memory-muistitoiminto). 
Memory-painikeohjauslaite ohjaa ensimmäisen käytön yhteydessä ”kirkkaalta” ”pimeälle”, ja 
himmennyssuunta muuttuu jokaisen pysäytyksen yhteydessä. Memory-painikeohjauslaite 
pysähtyy, kun maksimaalinen kirkkausarvo on saavutettu, ja vaihtaa himmennyssuuntaa, kun 
minimaalinen kirkkausarvo on saavutettu. 
Mikäli valaistusta kytketään himmennettäessä ”kirkkaammalle”, himmennyssuunta on 
minimaaliselta kirkkaudelta maksimaaliselle kirkkaudelle. 

 
 
4.2 Normaalikäyttö 
 

”Normaalikäyttö”-käyttötavalla liukukytkimen on oltava asennossa I – ks. luku ”Käyttöönotto”. 
 
Kytkentä päälle 
• Paina käyttöelementtiä lyhyesti. 
 Viimeksi asetettu kirkkausarvo (Memory-arvo) asetetaan automaattisesti. 
 
Himmennyssuunta vaihtuu jokaisen himmennyksen yhteydessä ja valaistusta kytketään kirkkaammaksi tai 
pimeämmäksi. 
 
Kirkkauden lisääminen 
• Pidä käyttöelementtiä painettuna. 
 Kirkkautta korotetaan sen hetkiseltä kirkkaudelta niin kauan, kunnes maksimaalinen kirkkausarvo on 

saavutettu. 
 
Kirkkauden alentaminen 
• Pidä käyttöelementtiä painettuna. 
 Kirkkautta alennetaan sen hetkiseltä kirkkaudelta niin kauan, kunnes minimaalinen kirkkausarvo on 

saavutettu. Mikäli käyttöelementtiä painetaan edelleen, himmennyssuunta muuttuu ja kirkkautta kytketään 
kirkkaammalle niin kauan, kunnes maksimaalinen kirkkausarvo on saavutettu. 

 
Poiskytkeminen 
• Paina käyttöelementtiä lyhyesti. 
 Sen hetkinen kirkkausarvo tallennetaan muistiarvona ja valaistusjärjestelmä kytketään pois päältä. 
 
 
4.3 Rinnakkaislaite (sivulaite) 
 

• Paina sivulaitteen käyttöelementtiä. 
 Kaikkia memory-painikeohjauslaitteita himmennetään ja/tai kytketään sivulaitteen kautta yhtäaikaa. 
 
Valaistuslaitteistoja voi käyttää myös yhtenäisellä kirkkausarvolla: 
• Pidä sivulaitteen käyttöelementtiä painettuna n. 10 sekunnin ajan. 
 Valaistuslaitteistoihin asetetaan maksimaalinen kirkkausarvo ja niitä voi käyttää sen jälkeen  ”synkronoidusti”. 
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4.4 Painikekäyttö 
 

Koskee vain mallia 6550 U … 
”Painikekäyttö”-käyttötavassa liukukytkimen on oltava asennossa II – ks. luku ”Käyttöönotto”. 
 
Painikekäytössä relelähtö käyttäytyy kuten sulkeva painike. Painikekäytön voi toteuttaa sekä mekaanisten 
käyttöelementtien, IP-käyttöelementin 6066- … että sivulaitetulon kautta. 
• Painelu: rele on kytketty päälle lyhyen ajanjakson ajan. 
• Pito: rele kytkee käytön ajan. 
 
 
4.5 Käyttö Busch-Wächter® UA-antureiden kanssa, tyyppimerkintä Busch-Wächter® -ohjelmassa 
 

 
 

 

Ohje 
Tässä käyttöohjeessa on kuvattu sekä Busch-Wächter® -vakioanturit (tuotenro. 6810-21 … -10 …) 
että myös mukavuusanturit (tuotenro. 6800- … -10 …(M)) uppoasennettavina antureina. 
• Varmista, että kuvauksessa puhutaan aina oikeasta tyypistä. 
 Tyyppimerkintä on aina laitteen taustapuolella. 

 
Memory-painikeohjauslaite kytkee liitettyjä laitteita verkkojännitteen katkeamisen tai verkon päällekytkennän 
jälkeen käytetystä anturityypistä riippuen seuraavasti: 
 
Uppoasennettavan anturin tyyppi Päällekytkentäaika 
6810-21 … -10 … 80 sekuntia 

6800- … -104(M) tai enemmän UA-antureiden asetuksesta riippuen (vähintään 1 minuutti, kun 
aika-asetuksena on < 1 minuutti). Poikkeuksena lyhytaikaimpulssi 

. 

 

 

Ohje 
Päällekytkentäaika on anturiin asetusta kirkkaudesta riippuvainen. 

 
 
4.6 Sivuliittymät 
 

Sivulaitteita voivat olla: 
– Sulkijalaite, esim. 2020 US (kytkeminen / himmentäminen mahdollista sivulaitepainikkeella. Mikäli mallissa 

6550 U-10 …käytetään Busch-Wächter-lisäosaa, vain kytkeminen on mahdollista). 
– UA-yksikkö 6805 U yhdessä Busch-Wächter 180°-antureiden kanssa 
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4.7 Sivulaiteohjaus 
 

Uppoasennettavia antureita käytettäessä sivulaitekäyttö on mahdollista kahdella tavalla: 
– Aktivointi sulkevalla koskettimella 
– Sivulaiteyksikkö 6805 U- … 
 
Passiivinen sivulaitekäyttö sulkevaa painiketta käyttäen 
Sulkevalla painikkeella suoritettava toiminto aiheuttaa, että liitettyjä laitteita kytketään seuraavalla tavalla: 
 
Uppoasennettavan anturin tyyppi Päällekytkentäaika 
6810-21… - 10 … 80 sekuntia 

6800- … - 104(M) tai korkeampi UA-anturin asetuksista riippuvainen 

 

 

Ohje 
Päällekytkentäaika on anturiin asetusta kirkkaudesta riippuvainen. 
Poiskytkentä/himmennys ei ole mahdollista sivulaitteen kautta. Moninkertainen painaminen 
valaistuksen ollessa päällä johtaa jo kuluneen ajan nollaamiseen. 

 
 
Aktiivinen sivulaitekäyttö (Busch-Wächter®) 6805U:n ja uppoasennettavien antureiden kanssa 
Koska kullakin pää- ja sivulaitteella on erillinen hämäräarvon asetus, asennuspaikan senhetkiset valo-olosuhteet 
voidaan ottaa yksilöllisesti huomioon. 
Todellinen viive saadaan  laskemalla yhteen pää- ja sivulaitteen ajat. Uppoasennettavia antureita 6800-104(M) tai 
korkeampia malleja käytettäessä on suositeltavaa käyttää sivulaitteita lyhytaikaimpulssin aika-asetuksella , 
mikäli päälaitteesta asetettuja aikoja on tarkoitus noudattaa lähes täsmälleen. 
 

 

Ohje 
Lisätietoja on aina kulloinkin käytettävän UA-anturin käyttöohjeessa. 

 
 
4.8 Käyttö Busch-Wächter®-läsnäoloilmaisimen 6813- … tai 6813/11- … 
 

Yksityiskohtaisia tietoja on aina kulloinkin käytettävän uppoasennettavan anturin käyttöohjeessa. 
 
 
4.9 Mukavuusajastin-käyttöelementti 6455 
 

Yksityiskohtaisia tietoja on aina kulloinkin käytettävän uppoasennettavan anturin käyttöohjeessa. 
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4.10 Peruskirkkauden asettaminen (mikäli tarpeen) 
 

Peruskirkkaus asetetaan mallissa 6550 U-10 … siihen kiinnitetyllä käyttöelementillä. Mallissa 6550 asetus 
tehdään liittimeen 1 kytketyllä painikkeella. 
1. Pidä käyttöelementtiä painettuna n. 30 sekunnin ajan siirtyäksesi ohjelmointitilaan.  
 Memory-painikeohjauslaite on siirtynyt ”ohjelmointitilaan”, mikäli se hyppää automaattisesti minimaaliselle 

kirkkausarvolle. 
2. Aseta valaistus halutulle kirkkausarvolle ja vapauta painike sen jälkeen.  
 Memory-painikeohjauslaite hyppää n. 30 sekuntia vapauttamisen jälkeen automaattisesti takaisin maksimille. 

Se on merkki asetustöiden asianmukaisesta suorittamisesta. 
 
Mikäli niin ei tapahdu, toista peruskirkkauden asettaminen. 
 
 
4.11 Memory-toiminnon palauttaminen verkkokatkoksen jälkeen 
 

Mikäli verkkojännite katkeaa, aikaisemmin asetettu kirkkausarvo häviää Memory-painikeohjauslaitteesta ja laite 
kytkeytyy seuraavan päällekytkennän yhteydessä päälle maksimikirkkaudella. Memory-toiminto ei ole silloin 
käytettävissä. 
 
Menettelytapa Memory-toiminnon palauttamiseksi: 
1. Säädä valaistus halutulle kirkkaudelle. 
2. Kytke valaistus pois päältä. 
 
Edellinen arvo on tallennettu seuraavan päällekytkennän yhteydessä ja se asetetaan automaattisesti. 
 
Pos: 16 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Steuer modul e - Online-Dokumentation (--> Für  alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 184562 @  @ 1 
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5 Tekniset tiedot 
 
Pos: 18 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Technische Daten/Di mmer/Technische Daten - 6550 @ 22\mod_1331882282394_174011.docx @ 203408 @  @ 1 
 

 
Yleistä 
Nimellisjännite 230 V AC ±10 %, 50 Hz 

Nimellisteho 700 W / VA 

Nimellisvirta 4 A cos ϕ 0,9  tai  3 A cos ϕ 0,5 

Tehonotto 1 W / VA 

Sivulaitetulo 230 V AC ±10 %, 50 Hz 

Ohjausjännite 1 … 10 V DC 

Ohjausvirta Enintään 50 mA DC 

Jakoyksikkö 2 TE (1 TE = 18 mm) pätee vain sarja-asennettavalle laitteelle (REG) 

Ympäristön lämpötila-alue 0 ... 35 °C 

 
Pos: 19 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Steuer modul e - Online-Dokumentation (--> Für  alle Dokumente <--)/++++++++++++ 1 Leerzeil e Abs tand ++++++++++++ @ 24\mod_1337929289045_0.docx @ 213683 @  @ 1 
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6 Rakenne ja toiminta 
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Laitteella voi ohjata seuraavia kuormatyyppejä: 
 

 
230 V -hehkulamput 

 
230 V -halogeenilamput 

 
Pienjännitehalogeenilamput tavanomaisella muuntajalla 
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6.1 Toiminta- ja varusteluominaisuudet 
 
Pos : 24 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Aufbau und Funkti on/Di mmer/Funkti onen - 6550 @ 22\mod_1331886596807_174011.docx @ 203544 @  @ 1 
 

• 3-johdinliitäntätekniikka (nollajohdin tarvitaan) 
• Esikytkentälaitteilla tapahtuvalle LED-ohjaukselle 
• Ilman käyttöelementtiä 
• Ei valaistavissa 
• Varustettu sisäänrakennetulla päällekytkentävirran rajoittimella 
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6.2 Yhdistelymahdollisuudet 
 Pos : 27 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Kombi nationsmöglichkeiten/Di mmer/Kombinati onsmöglichkeiten - 6550 @ 22\mod_1331886640744_174011.docx @ 203559 @  @ 1 
 

 
 UA   REG 

 

 
6550 U-101 

 

 

 
6550 

 
6597 

X 

 

 
6597 

X 

 
2020 US 

X 

 

 
3099 

X 

 
2021/6 UK 

X 

 

  

 
6066- … 

X 

 

  

 
6543- … 

X 

 

  

 

 

Ohje 
Poista käyttöelementtiä 6543- … käytettäessä paikalleen kiinnitetty valaistuselementti, koska sitä 
ei voi valaista käytettäessä Memory-painikeohjauslaitetta 6550 U-10 …. 
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7 Asennus ja sähköliitäntä  
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Varoitus 
Sähköinen jännite! 
230 voltin sähköisen jännitteen aiheuttama hengenvaara pienjännitejohdon oikosulun yhteydessä. 
– Pienjännitejohtoja ja 230 voltin johtoja ei saa sijoittaa yhdessä uppoasennettavaan rasiaan! 
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7.1 Asentajaa koskevat vaatimukset 
 

 

 

Varoitus 
Sähköinen jännite! 
Laitteet saa asentaa vain, mikäli asentajalla on tarvittavat sähkötekniset tiedot ja taidot. 
• Virheellinen asennus voi vaarantaa asentajan ja sähköisen laitteiston käyttäjien hengen. 
• Virheellinen asennus voi aiheuttaa vakavia esinevahinkoja, kuten esim. tulipalon. 
 
Asennuksessa tarvitaan vähintään seuraavia tietoja/taitoja ja seuraavat olosuhteet: 
• Noudata nk. ”viittä asennussääntöä” (DIN VDE 0105, EN 50110): 
 1. Irtikytkentä; 
 2. suojaaminen uudelta päällekytkennältä; 
 3. jännitteettömän tilan toteaminen; 
 4. maadoitus ja oikosulku; 
 5. vieressä sijaitsevien, jännitteen alaisten osien peittäminen tai suojaaminen. 
• Käytä soveltuvia henkilökohtaisia suojavarusteita. 
• Käytä vain tarkoitukseen soveltuvia työkaluja ja mittausvälineitä. 
• Tarkista jännitteensyöttöverkon tyyppi (TN-järjestelmä, IT-järjestelmä, TT-järjestelmä) 

varmistaaksesi, että sitä koskevia liitäntäedellytyksiä noudatetaan (klassinen nollaus, 
suojamaadoitus, tarvittavat lisätoimenpiteet jne.). 
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7.2 Asennus 
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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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UA-yksikön saa asentaa vain standardin DIN 49073-1, osa 1, mukaisiin uppoasennettaviin laiterasioihin tai 
soveltuviin pinta-asennettaviin rasioihin. 
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REG-laitteen saa asentaa vain standardin DIN EN 500022 mukaisiin hattukiskoihin. REG-laite painetaan kiinni 
hattukiskoon. 
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Ohje 
On suositeltavaa käyttää uppoasennettavaa rasiaa, jonka asennussyvyys on 60 mm. Mikäli 
laitetta halutaan käyttää yhdessä läsnäoloilmaisimen 6813-... kanssa, asennus tulee tehdä 
huoneen kattoon. 

 

 

Varoitus 
Sähköinen jännite! 
Henkilö- ja esinevahinkojen vaara. Memory-painikeohjauslaitteen ohjauslähtö (1 … 10 V) ei ole 
suojajännite (SELV). 
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7.3 Asennus Ferncontrol® IP -etävalvonnan kanssa 
 

Memory-painikeohjauslaitetta 6550 U-10 … voidaan käyttää IP-Ferncontrol-etävalvontajärjestelmän 
komponenttina. Memory-painikeohjauslaite tulee silloin liittää Ferncontrol® IP -käyttöelementtiin 6066- …. 
Asennuspaikan tulee sijaita IP-vastaanottoalueen sisäpuolella – ks. Kuva 1 ja Kuva 2. Huomaa, että IP-
vastaanottoalue voi muuttua vierasvalon (esim. auringonpaiste, valaistus) johdosta. 
 
Ulottuvuus käytettäessä IP-käyttöelementtiä 6066- … 

 
 
Kuva 1: Ulottuvuus 

 
Ulottuvuus IP-käyttöelementin 6066- … kanssa 

 
 
Kuva 2: Havaintoalue 
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7.4 Asennus uppoasennettavien Busch-Wächter®-antureiden kanssa 
 

Memory-painikeohjauslaitetta 6550 U-10 … voi käyttää yhdessä Busch-Wächter® 180 UA-antureiden 6810-21 … -
10 …, 6800- … -104(M) tai korkeampien kanssa. Silloin kytkentätoiminto on käytössä mutta himmennystoiminto 
ei. 
Asennuskorkeus riippuu uppoasennettavasta anturista - ks. taulukko. Asennuskorkeutta, uppoasennettavien 
antureiden asetusten tekoa jne. koskevia lisätietoja on aina kulloinkin käytettävän uppoasennettavan anturin 
käyttöohjeessa. Painikekäytössä on otettava huomioon seuraavat seikat: 
– Sivulaitteen ja syöttöjännitteen vaiheen tulee olla sama ja liitettynä samaan virtapiiriin. 
– Johtoja asennettaessa ohjaus- ja tehojohtojen väliin on jätettävä riittävä etäisyys (vähintään 5 cm). 
– Sivulaitteen suurin johdonpituus on 100 m. 
– Johtojen sijoittelua ei tarvitse muuttaa olemassa olevissa vaihto- tai ristiinkytkennöissä. 
 
 
7.4.1 Asennuskorkeus / käyttöalue 
 

Jotta vältetään UA-antureiden paras mahdollinen toiminta, on noudatettava seuraavaa taulukkoa. 
Uppoas ennettavan 

anturin tyyppi 

K äyttöalueen as ennus k ork eus  L iitäntäruuvien as ennus as ento 6550U-

10 … 

6810-21…-101, 
6800- … -104 

0,8 - 1,2 m Alhaalla 

 

6800- … -104M 

0,8 - 1,2 m (portaikko) 

Ylhäällä 

 

2,0 - 2,5 m (tilavalvonta) 
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7.5 Sähköliitäntä 
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Huomio 
Liian korkean jännitteen aiheuttamat laitevauriot! 
Mikäli syöttötulossa L ja sivulaitetulossa 1 käytetään erilaisia vaiheita, niissä oleva jännite voi olla 
liian korkea (380 V). 
– Kytke syöttötulo L ja sivulaitetulon 1 painikkeet samaan vaiheeseen. 

 

 

 

Ohje 
Mahdollisesti olemassa olevan suojajohdinliitännän yhteydessä on varmistettava, että liitäntä 
lamppuun ja elektronisiin esikytkentälaitteisiin on tehty määräysten mukaisesti. 

 
 
7.6 Sivulaitetulo (rinnakkaiskäyttö) 
 

Rinnakkaiskäyttö – ks. Kuva 3 ja Kuva 4. 
Memory-painikeohjauslaitetta voi ohjata sivulaitteen kautta. Silloin on otettava huomioon seuraavat seikat: 
– Suurin johdon pituus riippuu suurimmasta sallitusta jyrinäjännitteestä sivulaitteiden tuloissa. Jyrinäjännite ei 

saa kuitenkaan olla yli 100 V. Se vastaa käytännössä enintään 100 metrin johtopituutta. 
– Painikkeiden (esim. 2020 US) lukumäärä on rajoittamaton johtopituuden ollessa 100 m. 
– Valaistujen painikkeiden (esim. 2020 USGL) yhteydessä voi käyttää ainoastaan painikkeita, joilla on erillinen 

N-liitäntä. Kosketusrinnakkainen valaistus ei ole sallittua. 
– Ohjaus- ja kuormajohtoa ei saa sijoittaa samaan kaapeliin tahattomien kytkentöjen estämiseksi. 
 

 

 

yhdelle esikytkentälaitteelle 

usealle esikytkentälaitteelle 

Kuva 3: Mallin 6550 U-10 … ohjaus (uppoasennettava versio) 
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yhdelle esikytkentälaitteelle 

usealle esikytkentälaitteelle 

Kuva 4: Mallin 6550 ohjaus (riviasennusversio) 
 

 
Kuva 5: 6550 U-10 … useita elektronisia esikytkentälaitteita käytettäessä >= 50 mA 
 
 

 

Ohje 
Relettä a käytetään kosketusvahvistukseen eikä se sisälly toimitussisältöön. 
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8 Käyttöönotto 
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8.1 Käyttötavan asettaminen liukukytkimestä 
 

 
Koskee vain mallia 6550 U-10… 
Memory-painikeohjauslaitteessa on kaksi erilaista käyttötapaa 
- ks. myös luku ”Käyttö”. 
– Normaalikäyttö = asento alhaalla I (toimitustila) 
– Painikekäyttö = asento ylhäällä II 

 
Kuva 6: Liukukytkin 

 
 
8.2 IP-käyttöelementti 
 

 
Koskee vain etävalvontatoimintoista Ferncontrol®-IP-laitetta 
IP-käyttöelementin kiinnittäminen 
1. Aseta IR-käyttöelementistä 6066-… ensin haluttu osoite – ks. Kuva 7. 
2. Kiinnitä käyttöelementti memory-painikeohjauslaitteen uppoasennettavaan versioon. 
Varmista, että IP-käyttöelementti ei jää kiinni kehykseen. 
 
IP-käyttöelementin irrottaminen 
Käytä nostamiseen käyttöelementtiin vasemmalle ja oikealle tehtyjä syvennyksiä. 
 
IP-käyttöelementin osoitteen asettaminen 
IP-käyttöelementin 6066-… osoitteeksi on asetettu tehtaalla 
luku 1. 
1. Osoitetta voi muuttaa tarvittaessa käyttöelementin 

taustapuolella olevasta osoitepyörästä. 
2. Osoitteen asettamisessa on otettava huomioon 

”IP-vastaanottoalue”, ks. Kuva 1 ja Kuva 2. 

 
 
Kuva 7: Osoitteiden asettaminen 
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8.3 Häiriöiden poisto 
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Diagnoosi Mahdollinen syy Häiriöiden poisto 
Laite kytkee jatkuvasti maksimaaliselle 
kirkkaudelle 

Ohjausjännitettä (1V … 10 V) ei kytketty Kytke (1V … 10 V) ohjausjännite. 

– Kytke verkkojännite POIS/PÄÄLLE 

Vähimmäiskirkkaus asetettu liian 
korkeaksi 

Aseta kirkkaus uudelleen 

Valo ei pala Ohjausjännitteen (1V … 10 V) oikosulku Korjaa oikosulku 

– Kytke verkkojännite POIS/PÄÄLLE 

Vähimmäiskirkkaus asetettu liian 
alhaiseksi 

Aseta kirkkaus uudelleen 

Eteenkytketty sulake viallinen Vaihda sulake 

Viallinen loistelamppu Vaihda loistelamppu 

Elektroninen esikytkentälaite (EVG) 
viallinen 

Vaihda EVG 

Ohjauslaite viallinen Vaihda ohjauslaite 

 
Koskee vain mallia 6550 U-10… 
Diagnoosi Mahdollinen syy Häiriöiden poisto 
Käyttöelementin (6066-…) valodiodi POIS 
PÄÄLTÄ 

Infrapunahavaintoalueen häirintä vieraalla 
valonlähteellä (esim. auringonpaiste, 
valaistus) 

Poista vieras valonlähde 

Verkkovirtaa ei ole kytketty Kytke verkkojännite 

Mallin 6066-… valodiodi vilkkuu jatkuvasti Infrapunahavaintoalueen häirintä vieraalla 
valonlähteellä (esim. auringonpaiste, 
valaistus) 

Poista vieras valonlähde 

Mallin 6066-… valodiodi ei vilku 
lähetyssignaalin yhteydessä 

Ei signaalin vastaanottoa Tarkasta infrapunasignaalin vastaanotto 

IP-käsi- tai seinälähettimen paristo 
kulunut 

Vaihda paristo 

Vastaanotin lähetyssignaalin ulkopuolella Tarkasta infrapunahavaintoalue 
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ABB-ryhmään kuuluva yritys 
 
Busch-Jaeger Elektro GmbH 
Postfach 
58505 Lüdenscheid 
 
Freisenbergstraße 2 
58513 Lüdenscheid 
Germany 
 
www.BUSCH-JAEGER.de 
info.bje@de.abb.com 
Germany 
 
Keskusmyyntipalvelu: 
Puh.: +49 (0) 2351 956-1600 
Faksi: +49 (0) 2351 956-1700 
 

   Ohje 
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ilman erillistä ilmoitusta. 
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