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1 Veiligheid 
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Waarschuwing 
E lek tris c he s panning!  
Levensgevaar en brandgevaar door elektrische spanning van 230 V. 
– Werkzaamheden aan het 230 V-net mogen uitsluitend worden uitgevoerd door erkende 

elektrotechnische installateurs.  
– Voor montage / demontage eerst de netspanning uitschakelen! 
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2 Milieu 
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Denk  aan de bes c herming van het milieu!  
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten mogen niet bij het huishoudelijke afval worden 
gegooid. 
– Het toestel bevat waardevolle grondstoffen die kunnen worden hergebruikt. Geef het toestel 

daarom af bij een verzamelpunt voor afgedankte apparatuur.  
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2.1 A fvalverwijdering 
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Alle verpakkingsmaterialen en apparaten zijn voorzien van markeringen en keuringszegels voor correcte en 
vakkundige afvalverwijdering. Verwijder het verpakkingsmateriaal en elektrische apparatuur, inclusief de 
componenten ervan altijd via de hiertoe bevoegde verzamelpunten of afvalbedrijven. 
De producten voldoen aan de wettelijke vereisten, in het bijzondere de wetgeving betreffende elektrische en 
elektronische apparatuur en de REACH-verordening.  
(EU-richtlijn 2002/96/EG WEEE en 2002/95/EG RoHS) 
(EU-REACH-verordening en de wetgeving voor omzetting van de verordening (EG) nr. 1907/2006) 
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3 Technische gegevens 
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A lgemeen 

Vermogensuitbreiding max. 1 vermogensuitbreider 6594U ... 
Schakelaaringang: 230 V ~ ±10%, 50 / 60 Hz 

Max. kabellengte impulsdrukker: 100 m 
Max. totale leidingslengte tussen 
stuuruitgangen: 

max. 30 cm van apparaat tot apparaat 

Beschermingsgraad: IP 20 

Omgevingstemperatuurbereik: 0 – +35 °C (zie afb. 1) 

 
 

S pec ifiek  voor a pparaat 

Nominale spanning: 6593U ...: 230 V ~ ±10%, 50 Hz 

6594U ...: 230 V ~ ±10%, 50 Hz 

Nominale stroom: 6593U ...: 1,83 A (universele centraaldimmer) 

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

Nominaal vermogen: 
(afhankelijk van de 
omgevingstemperatuur (zie afb. 1)) 

6593U ...: 420 W / VA 

6594U ...: 315 W / VA 

Min. belasting: 6593U ...: 60 W / VA 

6594U ...: 200 W / VA 
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4 Verlaging van het aansluitvermogen (derating) 
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In het bedrijf wordt de dimmer warm, doordat een deel van het toegevoerde vermogen als verliesvermogen in 
warmte wordt omgezet. Het vermelde max. nominale vermogen is gebaseerd op montage van de dimmer in een 
massief stenen muur. 
Indien de dimmer in een muur van gasbeton, hout of gipsplaat gemonteerd wordt, moet het maximale 
aansluitvermogen met 20% worden gereduceerd. 
Een vermindering van het aansluitvermogen is altijd noodzakelijk wanneer meerdere dimmers onder elkaar 
worden geïnstalleerd of andere warmtebronnen een verdere opwarming tot gevolg hebben. In sterk opgewarmde 
vertrekken moet het maximale aansluitvermogen worden verminderd in overeenstemming met het diagram. 
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Voor de berekening van het nominale vermogen gebruikt u de volgende formule:  
 
Nominaal vermogen = transformatorverliezen* + gemiddeld lampvermogen 
 
* bij elektronische transformatoren 5% van het nominale transformatorvermogen 
* bij conventionele transformatoren 20% van het nominale transformatorvermogen 
 
Pos: 19 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Derating (--> Für alle Dokumente <--)/Derating - Kurve 01 -- 35-70 -- Kurve @ 19\mod_1311948779960_71511.docx @ 108280 @  @ 1 
 

 

 
 
Afb. 1: Derating 
 
 
E enheid B etek enis  

% Nominaal vermogen 
°C Omgevingstemperatuur 
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5 Functie 
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5.1 S oort belas ting 
 Pos: 23 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Lastarten (--> Für alle Dokumente <--)/Lastarten 02 @ 20\mod_1326269868830_71511.docx @ 136919 @  @ 1 
 

 
Soort belasting: 

 
230 V gloeilampen  

 
230 V halogeenlampen  

 
Laagspannings-halogeenlampen met conventionele transformatoren  

 
Laagspannings-halogeenlampen met elektronische transformatoren  

 
 

 

O pmerk ing 
Conventionele en elektronische transformatoren mogen niet samen worden gebruikt. 
Gecombineerde belasting van ohmsche en inductieve, of ohmsche en capacitieve verbruikers is 
mogelijk. 
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5.2 C ombinatiemogelijk heden 
 
Pos: 26 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Kombinationsmöglichkeiten/Dimmer/Kombinationsmöglichkeiten -  6593 U / 6594 U @ 23\mod_1333093514932_71511.docx @ 207121 @  @ 1 
 

 

 

 
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 de ingang van de tasternevenpost is het mogelijk de dimmer met bedieningselementen te besturen. 
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5.3 F unc tie univers ele c entraa ldimmer 
 

Het apparaat biedt de volgende functies: 
 
• faseaansnijding/-afsnijding (afhankelijk van de belasting) 
• kiezen van de bedrijfsmodus met instelwiel 
• functie donker starten 
 
 
5.4 B edrijfs modus  
 

Met het instelwiel kunnen de volgende bedrijfsmodi worden gekozen: 
 
1  memory-functie aan, soft aan / uit inactief (basisfunctie) 
2  memory-functie aan, soft aan / uit actief* 
3  memory-functie uit, soft aan / uit actief* 
4  memory-functie aan, soft aan inactief, soft uit actief 
5  memory-functie aan, soft aan actief, soft uit inactief* 
 

 
 
Afb. 2: Instelwiel  

* niet in combinatie met Busch-Wächter®-sensoren 
 
 
Memory-functie: 
De actuele helderheidswaarde wordt bij het uitschakelen in het geheugen opgeslagen. Wanneer de dimmer weer 
wordt ingeschakeld gebruikt hij deze waarde. 
 
Soft-UIT: 
De dimmer schakelt van de ingestelde helderheid langzaam naar de minimale helderheid en schakelt daarna UIT. 
 
Soft-AAN: 
De dimmer schakelt beginnend met de minimale helderheid in en schakelt daarna langzaam naar de ingestelde 
helderheidswaarde. 
 
 
5.5 V ermogens uitbreiding 
 

De vermogensuitbreiding vind plaats via een vermogensuitbreider 6594U  
 
 
5.6 B es c hermfunc ties  
 

Het apparaat biedt de volgende beschermfuncties: 
 
• Inschakelstroombegrenzing met softstart 
• Elektronische beveiliging tegen overbelasting/te hoge temperatuur 
• Elektronische kortsluitbeveiliging 
• Temperatuurbeveiliging 
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6 Aansluiting 
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Waarschuwing 
Bij verlichte toetsen kunnen uitsluitend impulsdrukkers met afzonderlijke N-aansluiting worden 
gebruikt. 
Gebruik met parallel over de contacten geschakelde verlichting is niet toegestaan. 

 

 

A anwijz ing over  onderdruk k ing van radios toringen 
De dimmer bevat een elektronische onderdrukking van radiostoringen en is daarom “geluidarm”. De 
dataleidingen S en G moeten worden gezien als interne verbindingsleidingen en moeten zo kort 
mogelijk worden gelegd (zie hoofdstuk “Technische gegevens” op pagina 4). 

 

 
 6593U . . .   

 
Afb. 3: Gebruik van de universele Busch-centraaldimmer met impulsdrukker 

 
De N-aansluiting is alleen in uitzonderingsgevallen nodig (bijvoorbeeld bij geruisontwikkeling wanneer er een 
elektronische transformator is aangesloten in uitgeschakelde toestand! Deze heeft geen invloed op geluiden van 
de aangesloten transformator in ingeschakelde toestand). 
 
 
 

 
 

 6593U . . .   6594U . . .  
 
Afb. 4: Vermogensuitbreiding van de universele centraaldimmer met vermogensuitbreider, gebruik met impulsdrukker 
 
Bij gebruik met vermogensuitbreider 6594U ... moeten de gestuurde uitgangen worden verbonden, om alle 
veiligheidsfuncties van het dimmersysteem te garanderen. 
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  6805U . . .   6593U . . .  

 
Afb. 5: Dimmer 6593U ... met Busch-Wächter®-nevenpost 6805U ... en impulsdrukkernevenpost met maakcontact 
 
In het bedrijf met impulsdrukkers moeten de fase van de nevenpost en de fase van de voedingsspanning identiek 
zijn. Bij impulsdrukker-nevenposten mag de glimlamp van de verlichting niet met parallelle contacten worden 
aangesloten (impulsdrukker-nevenpost met N-aansluiting gebruiken). Bij het leggen van de leidingen dient u op 
een voldoende afstand tussen stuur- en lastleidingen te letten (min. 5 cm). 
– De maximale lengte van de leiding van de impulsdrukkernevenpost bedraagt 100 m. 
– Een verandering van het leidingtraject bij aanwezige wissel- en kruisschakelingen is niet noodzakelijk. 
 
 

 

A anwijz ing voor c onventionele trans formatoren 
• Bij het gebruik van conventionele transformatoren moet iedere transformator aan de primaire 

zijde worden afgezekerd. Er mogen uitsluitend veiligheidstransformatoren volgens DIN EN 
61558 worden gebruikt. 

• Het schakelen van de belasting via een serieel schakelcontact is niet toegestaan, omdat bij het 
herinschakelen overstromen en overspanningen kunnen optreden, die de dimmer onherstelbaar 
beschadigen. 

• Het onbelaste gebruik aan de secundaire zijde van conventionele transformatoren is noch bij de 
inbedrijfname noch tijdens de werking toegestaan. 

• Gebruik conventionele transformatoren altijd met de nominale transformatorbelasting. 
• Om over het gehele regelbereik van helder tot donker dezelfde helderheid van de 

halogeenlampen te bereiken, moeten transformatoren met dezelfde secundaire spanning en met 
hetzelfde vermogen worden gebruikt. 
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7 Montage / installatie 
 
Pos: 34 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Sicherheit (--> Für alle Dokumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit - Niederspannungs- und 230 V-Leitungen @ 18\mod_1302617821491_71511.docx @ 103469 @  @ 1 
 

 

 

Waarschuwing 
E lek tris c he s panning!  
Levensgevaar door elektrische spanning van 230 V. 
– Laagspannings- en 230 V-leidingen mogen niet samen in een inbouwdoos worden gelegd!  
 Bij een kortsluiting bestaat het gevaar dat er 230 V komt te staan op de laagspanningsleiding. 
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7.1 Ins truc ties  voor de ins tallateur 
 

 

 

Waarschuwing 
E lek tris c he s panning!  
Installeer de toestellen uitsluitend wanneer u over de vereiste elektronische kennis en ervaring 
beschikt. 
• Door een niet vakkundig uitgevoerde installatie brengt u het eigen leven en dat van de 

gebruikers van de elektrische installatie in gevaar. 
• Door een niet vakkundig uitgevoerde installatie kan aanzienlijke materiële schade ontstaan, 

bijvoorbeeld brand. 
 
Benodigde vakkennis en voorwaarden voor de installatie zijn minimaal: 
• Houdt u zich aan de “vijf veiligheidsregels” (DIN VDE 0105, EN 50110):  
 1. vrijschakelen;  
 2. beveiligen tegen herinschakelen;  
 3. spanningsvrijheid vaststellen;  
 4. aarden en kortsluiten;  
 5. naastgelegen onder spanning staande componenten afdekken of afsluiten. 
• Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. 
• Gebruik uitsluitend geschikt gereedschap en meetapparatuur. 
• Controleer het type stroomnet (TN-systeem, IT-systeem, TT-systeem) om de daaruit 

resulterende aansluitvoorwaarden te bepalen (klassieke aansluiting aan nulleider, aarding, 
extra maatregelen etc.). 
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7.2 Montage 
 
Pos: 38 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Montage/alle Geräte/Montage - UP-Dosen - DIN 49073-1 oder geeignetes Aufputzgehaeuse - Ohne Docvariable @ 20\mod_1325766034453_71511.docx @ 136597 @  @ 1 
 

Het apparaat mag uitsluitend in geschikte inbouwdozen (DIN 49073-1) of een geschikte opbouwbehuizing worden 
geïnstalleerd. 
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7.3 Net- en las taans luiting 
 

De netaansluiting wordt aangesloten op de klemmen L en N. De last wordt aangesloten aan de klemmen  
(geregelde uitgangen). De aansluiting op de klem N is optioneel en dient ter vermindering van het geluid aan de 
transformatorbelasting in uitgeschakelde toestand. 
 
 
7.4 Montage in c ombinatie met andere apparaten  
 

7.4.1 Montage in c ombinatie met een IR -bedienings element (afs tands bediening)  
 

In combinatie met het IR-bedieningselement 6066 ... moet de montageplaats binnen de aangegeven waarde voor 
het IR-ontvangstbereik liggen. Hierbij dient u er rekening mee te houden dat het IR-ontvangstbereik door externe 
verlichting (bijvoorbeeld zonnestralen, verlichting) veranderen kan. 
 
Aanbrengen van het bedieningselement: 
U stelt eerst het gewenste adres in op het IR-bedieningselement 6066 .... Steek vervolgens het 
bedieningselement op de dimmer. Let erop dat het IR-bedieningselement niet in het afdekraam klemt. 
 
Verwijderen van het bedieningselement: 
Gebruik voor het eraf halen de daarvoor bestemde inkervingen aan de linker- en rechterkant. 
 
 
7.5 Montage met B us c h-W äc hter®  inbouws ens oren 
 

De dimmer kan worden gebruikt met Busch-Wächter® 180 inbouwsensoren 6810 ..., 6800-104(M) ... of hoger, 
daarbij is de schakelfunctie (AAN/UIT) mogelijk; de dimfunctie is echter niet mogelijk! De montagehoogte is 
afhankelijk van de gekozen inbouwsensoren. 
Meer informatie over de montagehoogte, instelling van de inbouwsensoren vindt u in de bijbehorende 
bedrijfshandleiding van de betreffende inbouwsensor. 
 
 
7.6 Nevenpos ten 
 

Voor het schakelen en dimmen via de impulsdrukkeringang klem 1 kunnen een willekeurig aantal impulsdrukkers 
(bijvoorbeeld 2020 ...) parallel worden aangesloten. Er wordt getast tegen L. 
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8 Inbedrijfstelling 
 
Pos: 42 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Inbetriebnahme/Dimmer/Inbetriebnahme - 6593 U / 6594 U @ 19\mod_1311257293574_71511.docx @ 107999 @ 222 @ 1 
 

8.1 F unc tie univers ele c entraa ldimmer 
 

Nadat de netspanning ingeschakeld is, analyseert de in de dimmer geïntegreerde microprocessor de 
eigenschappen van de aangesloten bedrijfsklare belasting en stelt vast of besturing d.m.v. fase-aansnijding of 
fase-afsnijding gebruikt moet worden. Gedurende dit kalibreerproces schakelt de verlichtingsinstallatie in tot 2 
seconden en is het toestel geblokkeerd. 
 

 

O pmerk ing 
• Om een exacte lastherkenning door de dimmer te garanderen mag deze bij het inschakelen van 

de netspanning noch met kortsluiting, noch met secundair onbelaste conventionele 
transformatoren worden gebruikt. 

• Universele centraaldimmers en vermogensuitbreider s worden tijdens de werking warm, omdat 
een deel van het aansluitvermogen als vermogensverlies in warmte wordt omgezet. 

• Wanneer tijdens het gebruik de omgevingstemperatuur stijgt tot boven de 35 °C moet het 
aansluitvermogen aan de hand van het diagram worden verlaagd, zie afb. 1 op pagina 5. 

 Bij een omgevingstemperatuur van 50°C daalt het toelaatbare vermogen tot 57%; bij 60°C tot 
28%. 

 
 
8.2 O verbelas ting 
 

Wanneer de elektronische overbelastingsbeveiliging wordt geactiveerd (overbelasting of te hoge temperatuur 
door niet volgens de voorschriften doorgevoerde inbouw of gebrekkige koeling) wordt de ingestelde helderheid 
van de verlichtingsinstallatie gereduceerd. Wanneer de overbelasting/overtemperatuur langer dan ca. 10 minuten 
duurt schakelt de dimmer uit. 
Voor het verhelpen van fouten moet de netspanning worden uitgeschakeld. De belasting van de dimmer moet 
worden gecontroleerd en indien nodig worden verlaagd. Na het verhelpen van de overbelasting en een voldoende 
lange afkoelfase is de dimmer weer klaar voor gebruik. 
 
 
8.3 K orts luiting 
 

Bij een kortdurende kortsluiting van de belasting schakelt de dimmer de aangesloten belastingen uit en 
vervolgens weer aan. Bij een voortdurende kortsluiting schakelt de dimmer helemaal uit. Voor het verhelpen van 
fouten moet de netspanning worden uitgeschakeld. De dimmer is klaar voor gebruik na het verhelpen van de 
kortsluiting. 
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9 Bediening 
 
Pos: 45 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Bedienung/Dimmer/Bedienung - 6593 U / 6594 U @ 23\mod_1333095443607_71511.docx @ 207181 @ 2333332334422 @ 1 
 

 
9.1 B ediening met bedienings element impuls druk k er (impuls druk k ermodus ) 
 

 
9.1.1 Ins c hak elen 
 

• Kort op impulsdrukkernevenpost tikken. 
 
9.1.2 Ins c hak elen met donk ers tartfunc tie 
 

• Impulsdrukkernevenpost ingedrukt houden. 
De dimmer start met de basishelderheid en dimt richting “helderder” zolang de impulsdrukker wordt ingedrukt. 
 
9.1.3 Dimmen 
 

• Impulsdrukkernevenpost ingedrukt houden. 
De dimmer verandert de helderheid van de aangesloten verlichtingsinstallatie. Met iedere stop wordt de 
dimrichting omgekeerd. Bij maximale helderheid stopt de dimmer, bij minimale helderheid verandert de 
dimrichting. 
 
9.1.4 Uits c hak elen 
 

• Kort op bedieningselement/impulsdrukkernevenpost tikken. 
 
9.1.5 S P E C IA L E  F UNC T IE S  
 

Uitschakelen met SOFT-UIT-functie (instelwiel pos. 4): 
• Bedieningselement/kort op de impulsdrukkernevenpost tikken. 
De actuele helderheidswaarde wordt in het geheugen opgeslagen. De dimmer schakelt van de ingestelde 
helderheid langzaam naar de minimale helderheid en schakelt daarna UIT. 
 
OF 
 
Inschakelen met SOFT-AAN-functie (instelwiel pos. 5): 
• Kort op bedieningselement/impulsdrukkernevenpost tikken.  
De opgeslagen helderheidswaarde (memory) wordt beginnend met de minimale helderheid gedimd. 
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9.2 B ediening met B us c h-W äc hter®  inbouws ens oren 
 

 
9.2.1 T ypeaanduiding in programma “ B us c h-W äc hter® ”  
 

In deze bedrijfshandleiding worden zowel de Busch-Wächter® standaard- (artikelnr. 6810 ...) als de 
comfortsensoren (artikelnr. 6800-104(M) ...) “inbouwsensoren” genoemd. Let op de juiste typeaanduiding in de 
beschrijving. De typeaanduiding vindt u op de achterkant van het apparaat. 
 
Na onderbreking van de netspanning of netinschakeling schakelt de dimmer de aangesloten verbruikers – 
onafhankelijk van de op de sensor ingestelde helderheid 
– bij gebruik van de inbouwsensoren 6810 ... 80 seconden in. 
– bij gebruik van de inbouwsensoren 6800-104(M) ... voor de gekozen duur (minimaal 1 bij tijdsinstelling < 1 

minuut) in (uitzondering ). 
 

 

O pmerk ing 
De Soft-UIT-functie is in volle omvang pas vanaf versie ... -104(M) ... mogelijk. 

 
9.2.2 Nevenpos tbedrijf 
 

In combinatie met inbouwsensoren is een nevenpostbedrijf middels 
– activering met impulsdrukker met maakcontact (NO) 
– of nevenpostsokkel 6805U ... mogelijk. 
 
9.2.2.1 P as s ief nevenpos tbedrijf met impuls druk k er met maak c ontac t (NO ) 
De functie die op de impulsdrukker met maakcontact (NO) uitgevoerd wordt, zorgt ervoor dat de aangesloten 
verbruikers – onafhankelijk van de gemeten helderheid 
– bij gebruik van de inbouwsensoren 6810 ... ca. 80 seconden ingeschakeld worden. 
– bij gebruik van de inbouwsensoren 6800-104(M) ... voor de op de inbouwsensor ingestelde tijd ingeschakeld 

worden. 
 

 

O pmerk ing 
– Uitschakelen/dimmen via de nevenpost is niet mogelijk. 
– Meerdere keren bedienen bij ingeschakelde verlichting leidt tot een “terugzetten” van de reeds 

verstreken tijd. 
 
9.2.2.2 A c tief nevenpos tbedrijf (B us c h-W äc hter® ) met 6805U . . .  en inbouws ens oren 
Omdat hoofd- en nevenposten ieder over een aparte instelling van de schemerwaarde beschikken, kan er 
rekening worden gehouden met de actuele helderheidsverhoudingen op de plaats van inbouw. 
De effectieve nalooptijd resulteert uit de optelling van de tijden van hoofd- en nevenposten. Wanneer ook de 
inbouwsensoren 6800-104(M) ... worden aangesloten, wordt aangeraden, de nevenposten met de tijdsinstelling 
korte impuls  te gebruiken, wanneer de op de hoofdpost ingestelde tijden vrijwel exact moeten worden 
aangehouden. 
 

 

O pmerk ing 
Meer informatie vindt u in de bijbehorende bedrijfshandleiding van de betreffende inbouwsensor. 

 
9.3 B ediening met de B us c h-W äc hter®  aanwezigheids melder  6813(-183)-101 . . . ,  6813/11-24 . . . ,  

6813/11-183 . . .  
 

Gedetailleerde informatie vindt u in de bedrijfshandleiding van de aanwezigheidsmelder. 
 
9.4 B ediening met timer-bedienings element 6455 . . .  
 

Gedetailleerd informatie vindt u in de bedrijfshandleiding van het bedieningselement. 
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Een onderneming van de ABB-groep 
 
Busch-Jaeger Elektro GmbH 
Postbus  
58505 Lüdenscheid 
 
Freisenbergstraße 2 
58513 Lüdenscheid 
 
www.BUSCH-JAEGER.com 
info.bje@de.abb.com 
 
Centrale verkoopservice: 
Tel.: +49 (0) 180 5 669900  
Fax: +49 (0) 180 5 669909  
 
(0,14 /minuut) 

   Aanwijzing 
Wij behouden ons te allen tijde het recht voor 
technische wijzigingen en wijzigingen van de 
inhoud  van dit document aan te brengen zonder 
voorafgaande melding. Bij bestelingen gelden de 
overeengekomen gedetailleerde opgaven. ABB 
aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor 
eventuele fouten of 
onvolledige gegevens in dit document. 
 
Wij behouden ons alle rechten op dit document 
en de zich daarin bevindende thema's en 
afbeeldingen voor. Vermenigvuldiging, 
bekendmaking aan derden of toepassing van de 
inhoud, ook als uittreksel, is zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van ABB verboden. 
 
Copyright© 2012 Busch-Jaeger Elektro GmbH 
Alle rechten voorbehouden  
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