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Stmívací akční člen 4x210 W, REG 
Stmívací akční člen 4x315 W, REG 
Stmívací akční člen 6x210 W, REG  
 

 NEBEZPEČÍ 

 

 

Při přímém nebo nepřímém kontaktu s díly pod napětím 
dochází k nebezpečnému průchodu proudu tělem. 
Následkem může být zásah elektrickým proudem, 
popáleniny nebo smrt. Pokud nejsou práce na dílech pod 
napětím prováděny správně, hrozí nebezpečí požáru. 
– Před montáží a demontáží odpojte síťové a ovládací 

napětí! 
– Práce v síti s napětím 110 ... 240 V nechte provádět 

jen odborným personálem. 
 

 NEBEZPEČÍ 

 

Přehřátí a zničení přístroje 
– V případě provozu s transformátory musí být každý 

transformátor podle údajů výrobce jištěn na primární 
straně jednotlivě nebo pomocí tepelné pojistky. 

– Je nutno používat pouze vinuté oddělovací 
transformátory podle DIN EN 61558. 

 
■ Pečlivě si přečtěte návod k montáži a uschovejte jej pro budoucí 

použití. 
■ Další informace pro uživatele a informace o plánování jsou 

k dispozici na stránkách www.BUSCH-JAEGER.com nebo 
naskenováním QR kódu. 

 
Použití v souladu s určením 
Přístroj je primárně koncipován pro provoz stmívatelných LEDi 230 V. 
Provoz probíhá volitelně na začátku nebo konci fáze. Říditelné jsou 
veškeré osvětlovací prostředky, které jsou uvedeny v části „Typy 
zatížení“, zejména zátěže LEDi (LED osvětlovací prostředky 
s integrovaným předřadným přístrojem). 
■ Podrobné informace o rozsahu funkcí jsou k dispozici v technické 

příručce (viz QR kód). 
 
Technické údaje free@home 
 

Napájení 
(přes vedení sběrnice): 24 V DC  

Účastník sběrnice: 1 (12 mA) 
Připojení  
■ Svorka pro připojení 

sběrnice:  0,6 … 0,8 mm 

■ Typ vedení: J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8 mm 
■ Izolace [4]: 5 … 6 mm 

 

Technické údaje 
 

Připojení k síti  
■ Širokonapěťový vstup: 110 … 230 V AC ±10 % 

50 / 60 Hz +4 % -6 %
Šroubové svorky: 
– Izolace [4]:

1,5 … 4 mm2 

8 mm
Dělicí jednotky/kanály
■ 6 DJ DA/M.4.210.2.1x 

DA/M.4.315.2.1x
4 kanály 

■ 8 DJ DA/M.6.210.2.1x 6 kanálů 
Ochranná třída: IP20
Okolní teplota: -5 °C…+45 °C
Skladovací teplota: -20 °C…+70 °C

 

 Typy zatížení 
 

[A] Minimální zatížení 
[B] Maximální zatížení při 110, 127 V na kanál 
[C] Maximální zatížení při 230 V na kanál 
[D] Typ zatížení 
 

L
Začátek fáze 

R,C
Konec fáze 

 
■ Přípustné typy zatížení viz tabulky v grafickém bloku. 
■ U DA/M.4.210.2.1x I DA/M.6.210.2.1x při 230 V/60 Hz činí 

maximální zatížení 200 W/VA. 
■ Automatické rozpoznání vlastností zatížení (lze deaktivovat). 
■ 1) V režimu začátku fáze používejte pouze transformátory L nebo 

LC. Čisté transformátory C nejsou přípustné. 
■ Dodržujte údaje výrobce zatížení pro provozní režim (LEDi) a 

minimální zatížení (transformátory). 
■ Provozní režim, maximální a minimální jas lze parametrizovat 

podle typu zatížení. 
■ U konvenčních transformátorů zohledněte ztráty transformátoru 

~20 % a u elektronických transformátorů ~5 %. 

 Montáž 
■ Přístroj pro řadovou montáž se smí montovat pouze na montážní 

lišty podle DIN EN 50022 / DIN 60715 TH 35 (včetně 
průmyslového provedení). Přístroj pro řadovou montáž se 
zacvakne na montážní lištu. 

■ Montáž pouze v suchých vnitřních prostorech. Dodržujte přitom 
platné předpisy. 

■ Sejměte identifikační štítek a nalepte jej do seznamu 
(k přístupovému bodu systému). 

 

 Připojení 
 

Příklady připojení u 4kanálového přístroje 
 
■ Osvětlovací zařízení připojte podle schématu připojení. 
 

Upozornění
Provoz v sítích s oddělovacími transformátory se zatížitelností ≤ 
10 kVA není přípustný!
 
Zvýšení výkonu zapojením kabelů do svazku: 
■ Zvýšení výkonu zapojením kabelů do svazku je přípustné, nevede 

však k násobení zatížení kanálu. Další informace o zapojení 
kabelů do svazku se nachází v technické příručce. 

■ Při paralelním zapojení musí být kanály připojeny ke stejné fázi. 
V případě různých fází se přístroj při paralelním zapojení zničí. 

 

Pracovní rozsah: 
■ Maximální instalovaný příkon (100 %) je přípustný při okolní 

teplotě -5 °C … +45 °C. 
 Kromě toho platí křivka odlehčení [3]:  
 % = jmenovitý výkon; °C = okolní teplota 
■ Mějte prosím na paměti, že zejména v režimu začátku fáze může 

u některých LEDi podmíněno konstrukcí dojít k silnému zahřátí 
přístroje. Instalovaný příkon je nutno příslušně snížit. 

■ Další informace o faktorech odlehčení naleznete v technické 
příručce. 

 

 Obsluha 
Obsluha přístroje se provádí pomocí senzorů nebo prostřednictvím 
ovládání přímo na místě [1] na přístroji. 
I když přístroj ještě není zapojen do zařízení free@home, ovládání 
přímo na místě [1] na přístroji je možné pomocí příslušného tlačítka 
kanálu: 
 

[1] Ovládání přímo na místě na přístroji pomocí LED 
ovládacího tlačítka 

 ■ Krátké stisknutí tlačítka:  zap / vyp  
(v případě chyby 
potvrzení)

■ Dlouhé stisknutí tlačítka: stmívání
■ Stisknutí > 10 s: test zatížení

[2] Identifikace přístroje během uvedení do provozu 
 

Stav barvy LED ovládacích tlačítek: 
 

■ Zelená svítící: Kanál je zapnutý 
■ Červená svítící: Inicializace / test zatížení 
■ Červená blikající: Chyba 

 
Uvedení do provozu 
Systém automaticky rozpozná přístroj připojený k vedení sběrnice 
během několika sekund. Aby bylo možno provádět funkce, přístroj 
musí být parametrizován. 
■ Uvedení do provozu a parametrizace probíhají prostřednictvím 

přístupového bodu systému (System Access Point). 
■ Při dodání má každý stmívač 4, resp. 6 předem samostatně 

naprogramovaných kanálů. 
■ Aby mohla být zvýšena zátěž, musí být při uvedení do provozu 

vytvořena skupina. 
■ Při uvedení do provozu proběhne automatický test zatížení 

stmívače.  
■ Pokud sběrnice free@home ještě není připojena, při prvním 

uvedení do provozu se krátkým stisknutím tlačítka na ovládání 
přímo na místě spustí test zatížení příslušného kanálu. 

■ Při uvedení do provozu bez zatížení nebudou kanály/skupiny 
rozpoznány. 

■ Podrobné informace o uvedení do provozu a parametrizaci se 
nachází v technické příručce (viz QR kód) a v příručce k systému 
free@home. 

■ Používejte vždy aktuální verzi firmwaru. Aktualizace firmwaru 
probíhá prostřednictvím přístupového bodu systému (System 
Access Point). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servis 
Busch-Jaeger Elektro GmbH – podnik skupiny ABB,  
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid, 
Tel.: +49 2351 956-1600;  
www.BUSCH-JAEGER.com 

 
 

  

Busch ABB home-/ -free@ ®



 
 

 

Sl
ov

en
či

na
 

Stmievací akčný člen 4x210 W, PRM 
Stmievací akčný člen 4x315 W, PRM 
Stmievací akčný člen 6x210 W, PRM  
 

 NEBEZPEČENSTVO 

 

 

Pri priamom alebo nepriamom kontakte s časťami pod 
napätím dôjde k nebezpečnému prechodu prúdu telom. 
Následkom môže byť elektrický šok, popálenie alebo smrť. 
Pri neodborne vykonaných prácach na častiach pod 
napätím hrozí nebezpečenstvo požiaru. 
– Pred montážou a demontážou odpojte sieťové 

a riadiace napätie! 
– Práce v sieti s napätím 110 – 240 V nechajte 

vykonávať iba odborným personálom. 
 

 NEBEZPEČENSTVO 

 

Prehriatie a zničenie prístroja 
– Pri prevádzke s transformátormi sa musí každý 

transformátor podľa údajov výrobcu istiť na primárnej 
strane jednotlivo alebo pomocou tepelnej poistky. 

– Je nutné používať iba vinuté oddeľovacie 
transformátory podľa DIN EN 61558. 

 
■ Montážny návod si starostlivo prečítajte a uschovajte. 
■ Ďalšie používateľské informácie a informácie týkajúce sa 

plánovania získate na adrese www.BUSCH-JAEGER.com alebo 
naskenovaním QR kódu. 

 
Použitie v súlade s určením 
Prístroj je primárne koncipovaný pre prevádzku stmievateľných LEDi 
230 V. Prevádzka prebieha voliteľne na začiatku alebo konci fázy. 
Riadiť sa dajú všetky osvetľovacie prostriedky, ktoré sú uvedené 
v časti „Druhy záťaže“, najmä záťaže LEDi (LED osvetľovacie 
prostriedky s integrovaným predradníkom). 
■ Podrobné informácie týkajúce sa rozsahu funkcií pozri technickú 

príručku (pozri QR kód). 
 
Technické údaje free@home 
 

Elektrické napájanie 
(vykonáva sa cez zbernicovú 
linku): 

24 V DC  

Účastník zbernice: 1 (12 mA) 
Pripojenie  
■ zbernicová pripojovacia 

svorka:  0,6 … 0,8 mm 

■ typ vedenia: J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8 mm 
■ odizolovanie [4]: 5 … 6 mm 

 

Technické údaje 
 

Pripojenie k sieti
■ širokonapäťový vstup: 110 … 230 V AC ±10 % 

50/60 Hz +4 % -6 %
Skrutkové svorky: 
– odizolovanie [4]:

1,5 … 4 mm2 

8 mm
Deliace jednotky/kanály  
■ 6 DJ DA/M.4.210.2.1x 

DA/M.4.315.2.1x
4-kanálové 

■ 8 DJ DA/M.6.210.2.1x 6-kanálové
Krytie: IP20
Teplota okolia: -5 °C…+45 °C
Skladovacia teplota: -20 °C…+70 °C

 

 Druhy záťaže 
 

[A] Minimálna záťaž 
[B] Maximálna záťaž pri 110, 127 V na kanál 
[C] Maximálna záťaž pri 230 V na kanál 
[D] Druh záťaže 
 

L
Začiatok fázy 

R,C
Koniec fázy 

 
■ Prípustné druhy záťaže pozri tabuľky v grafickom bloku. 
■ Pri DA/M.4.210.2.1x I DA/M.6.210.2.1x na sieti 230 V/60 Hz je 

maximálna záťaž 200 W/VA. 
■ Automatické rozpoznanie vlastností záťaže (dá sa deaktivovať). 
■ 1) V režime začiatku fázy používajte iba transformátory L alebo 

LC. Čisté transformátory C nie sú prípustné. 
■ Dodržiavajte údaje výrobcu záťaže týkajúce sa prevádzkového 

režimu (LEDi) a minimálnej záťaže (transformátory). 
■ Prevádzkový režim, maximálny a minimálny jas sa dajú 

parametrizovať podľa druhu záťaže. 
■ Pri konvenčných transformátoroch zohľadnite straty 

transformátora ~20 % a pri elektronických transformátoroch ~5 %. 

 Montáž 
■ Prístroj na radovú montáž sa smie montovať iba na montážne 

lišty DIN EN 50022/DIN 60715 TH 35 (vrátane priemyselného 
vyhotovenia). Prístroj na radovú montáž sa zacvakne na 
montážnej lište. 

■ Montáž iba v suchých vnútorných priestoroch. Pritom dodržiavajte 
platné predpisy. 

■ Stiahnite identifikačný štítok a nalepte ho do zoznamu (pri 
systémovom prístupovom bode System Access Point). 

 

 Pripojenie 
 

Príklady pripojenia pri 4-kanálovom prístroji 
 
■ Osvetľovacie zariadenie pripojte podľa schémy pripojenia. 
 

Poznámka
Prevádzka v sieti s oddeľovacími transformátormi s inštalovaným 
príkonom ≤ 10 kVA nie je prípustná!
 
Zvýšenie výkonu zapojením kanálov do zväzku: 
■ Zvýšenie výkonu zapojením kanálov do zväzku je prípustné, 

nevedie však k znásobeniu záťaže kanála. Ďalšie informácie 
o zapojení kanálov do zväzku sa nachádzajú v technickej 
príručke. 

■ Pri paralelnom zapojení kanálov musia byť tieto kanály pripojené 
k rovnakej fáze. V prípade rôznych fáz sa prístroj pri paralelnom 
zapojení zničí. 

 

Pracovný rozsah: 
■ Maximálny inštalovaný príkon (100 %) je prípustný pri teplote 

okolia -5 °C … +45 °C. 
 Okrem toho platí krivka odľahčenia [3]:  
 % = menovitý výkon; °C = teplota okolia 
■ Majte, prosím, na pamäti, že najmä v režime začiatku fázy môže 

pri niektorých LEDi dôjsť k silnému zahriatiu prístroja, ktoré je 
podmienené konštrukciou. Inštalovaný príkon sa potom musí 
príslušne znížiť. 

■ Ďalšie informácie o faktoroch odľahčenia nájdete v technickej 
príručke. 

 

 Ovládanie 
Ovládanie prístroja sa vykonáva pomocou senzorov alebo 
prostredníctvom ovládania na mieste [1] na prístroji. 
Aj keď prístroj ešte nie je zapojený do zariadenia free@home, je 
ovládanie na mieste [1] na prístroji možné pomocou príslušného 
tlačidla kanála: 
 

[1] Ovládanie na mieste na prístroji pomocou LED ovládacích 
tlačidiel 

 ■ krátke stlačenie tlačidla:  zap/vyp  
(v prípade chyby 
potvrdenie)

■ dlhé stlačenie tlačidla: stmievanie
■ stlačenie > 10 s: test záťaže

[2] Identifikácia zariadenia počas uvedenia do prevádzky 
 

Stav farby LED ovládacích tlačidiel: 
 

■ zelené svietiace: Kanál je zapnutý 
■ červené svietiace: Inicializácia/test záťaže 
■ červené blikajúce: Chyba 

 
Uvedenie do prevádzky 
Zariadenie pripojené k zbernicovej linke je po niekoľkých sekundách 
automaticky rozpoznané systémom. Zariadenie sa kvôli vykonávaniu 
funkcií musí parametrizovať. 
■ Uvedenie do prevádzky a parametrizácia sa vykonávajú 

prostredníctvom System Access Point (systémový prístupový 
bod). 

■ V stave po dodaní má stmievač vždy 4, resp. 6 samostatne 
vopred naprogramovaných kanálov. 

■ Vytvorenie skupiny kvôli zvýšeniu záťaže sa musí vykonať pri 
uvedení do prevádzky. 

■ Stmievač pri uvedení do prevádzky vykoná automatický test 
záťaže.  

■ Ak zbernica free@home ešte nie je pripojená, pri prvom uvedení 
do prevádzky sa krátkym stlačením tlačidla na ovládaní na mieste 
na prístroji spustí test záťaže v príslušnom kanáli. 

■ Pri uvedení do prevádzky bez záťaže kanály/skupiny nebudú 
rozpoznané. 

■ Podrobné informácie týkajúce sa uvedenia do prevádzky 
a parametrizácie sa nachádzajú v technickej príručke (pozri QR 
kód) a v systémovej príručke free@home. 

■ Vždy používajte aktuálnu verziu firmvéru. Aktualizácia firmvéru sa 
uskutočňuje prostredníctvom System Access Point (systémový 
prístupový bod). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servis 
Busch-Jaeger Elektro GmbH - podnik skupiny ABB,  
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,, 
Tel.: +49 2351 956-1600;  
www.BUSCH-JAEGER.com 
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Ενεργοποιητής 4x210 W, REG 
Ενεργοποιητής 4x315 W, REG 
Ενεργοποιητής 6x210 W, REG  
 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

 

 

Σε άμεση ή έμμεση επαφή με ηλεκτροφόρα μέρη μπορεί 
να περάσει ηλεκτρισμός από το σώμα. Τα αποτελέσματα 
μπορεί να είναι ηλεκτροπληξία, εγκαύματα ή θάνατος. Σε 
περίπτωση αντικανονικής εκτέλεσης εργασιών σε 
ηλεκτροφόρα μέρη υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. 
– Κλείστε την τάση ηλεκτρικού δικτύου και ελέγχου πριν 

από τη συναρμολόγηση και την αποσυναρμολόγηση! 
– Τεχνικές εργασίες σε δίκτυο 110 … 240 V επιτρέπεται 

να εκτελούνται μόνο από τεχνικό προσωπικό.
 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

 

Υπερθέρμανση και καταστροφή της συσκευής 
– Κάθε μετασχηματιστής πρέπει βάσει των δεδομένων 

του κατασκευαστή, να διαθέτει μια ασφάλεια σε κάθε 
πρωτεύον κύκλωμά του ή μια θερμική ασφάλεια. 

– Επιτρέπεται η χρήση μόνο συμβατικών 
μετασχηματιστών ασφαλείας κατά DIN EN 61558.

 
■ Διαβάστε τις προσεκτικά και φυλάξτε τις οδηγίες 

συναρμολόγησης. 
■ Περαιτέρω πληροφορίες χρήστη και πληροφορίες για τον 

προγραμματισμό θα βρείτε στην τοποθεσία www.BUSCH-
JAEGER.com ή σαρώνοντας τον κωδικό QR. 

 
Ενδεδειγμένη χρήση 
Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αρχικά για τη λειτουργία ρυθμιζόμενων 
230-V-LEDi. Η λειτουργία πραγματοποιείται κατ' επιλογή σε αποκοπή 
φάσης ή τμήμα φάσης. Μπορεί να ρυθμιστεί η φωτεινότητα όλων των 
λαμπτήρων, που παρατίθενται στα "Είδη φορτίου", ιδίως φορτία LEDi 
(λυχνίες LED με ενσωματωμένο στραγγαλιστικό πηνίο). 
■ Για εκτενείς πληροφορίες σχετικά με το εύρος λειτουργιών 

ανατρέξτε στο τεχνικό εγχειρίδιο (βλ. κωδικό QR). 
 
Τεχνικά στοιχεία free@home 
 

Τροφοδοσία ρεύματος 
(μέσω γραμμής διαύλου): 24 V DC  

Σταθμός διαύλου: 1 (12 mA) 
Σύνδεση  
■ Κλέμα σύνδεσης διαύλου:  0,6 … 0,8 mm 
■ Τύπος αγωγού: J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8 mm 
■ Απογύμνωση [4]: 5 … 6 mm 

 

Τεχνικά στοιχεία 
 

Σύνδεση δικτύου
■ Είσοδος τάσης μεγάλου 

εύρους: 
110 … 230 V AC ± 10% 
50 / 60 Hz +4% -6% 

Βιδωτές κλέμες: 
– Απογύμνωση [4]:

1,5 … 4 mm2 

8 mm
Μονάδες διαίρεσης/Κανάλια
■ 6 TE DA/M.4.210.2.1x 

DA/M.4.315.2.1x
4 καναλιών 

■ 8 TE DA/M.6.210.2.1x 6 καναλιών 
Βαθμός προστασίας: IP20
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -5 °C … +45 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 °C … +70 °C

 

  Είδη φορτίου 
 

[A] Ελάχιστο φορτίο 
[B] Μέγιστο φορτίο σε 110, 127 V ανά κανάλι 
[C] Μέγιστο φορτίο ανά 230 V ανά κανάλι 
[D] Είδος φορτίου 
 

L
Αποκοπή φάσης 

R,C
Τμήμα φάσης 

 
■ Για τα επιτρεπόμενα είδη φορτίων ανατρέξτε στον πίνακα στο 

τμήμα γραφικών. 
■ Σε DA/M.4.210.2.1x I DA/M.6.210.2.1x στα 230V/60Hz το μέγιστο 

φορτίο ανέρχεται σε 200W/VA. 
■ Αυτόματη αναγνώριση ιδιοτήτων φορτίου (δυνατότητα 

απενεργοποίησης). 
■ 1) Χρησιμοποιείτε στη λειτουργία αποκοπής φάσης μόνο 

μετασχηματιστές L ή LC. Δεν επιτρέπονται σκέτοι 
μετασχηματιστές C. 

■ Τηρείτε τα στοιχεία του κατασκευαστή του φορτίου σχετικά με τον 
τρόπο λειτουργίας (LEDi) και το ελάχιστο φορτίο 
(μετασχηματιστές). 

■ Ο τρόπος λειτουργίας, η μέγιστη και ελάχιστη φωτεινότητα 
μπορούν να παραμετροποιηθούν ανάλογα με το είδος του 
φορτίου. 

■ Σε συμβατικούς μετασχηματιστές ~20 % και σε ηλεκτρονικούς 
μετασχηματιστές, υπολογίστε ~5% απώλειες μετασχηματιστή 

  Συναρμολόγηση 
■ Η συσκευή εγκατάστασης σε σειρά επιτρέπεται να 

συναρμολογηθεί μόνο σε ράγες προφίλ κατά DIN EN 50022 / 
DIN 60715 TH 35 (συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανικής 
έκδοσης). Η συσκευή εγκατάστασης σε σειρά στηρίζεται στη ράγα 
προφίλ. 

■ Συναρμολόγηση μόνο σε στεγνούς εσωτερικούς χώρους. Τηρείτε 
τους ισχύοντες κανονισμούς. 

■ Αφαιρέστε την ετικέτα αναγνώρισης και κολλήστε στη λίστα (στο 
System Access Point). 

 

  Σύνδεση 
 

Παραδείγματα σύνδεσης σε συσκευή 4 καναλιών 
 
■ Συνδέστε το σύστημα φωτισμού σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα 

συνδέσεων. 
 

Υπόδειξη 
Δεν επιτρέπεται η λειτουργία σε δίκτυα μετασχηματιστή απομόνωσης 
με ισχύ σύνδεσης ≤10 kVA!
 
Αύξηση ισχύος με συνδυασμό καναλιών: 
■ Η αύξηση ισχύος με συνδυασμό καναλιών επιτρέπεται, όμως δεν 

οδηγεί σε πολλαπλασιασμό του φορτίου των καναλιών. 
Περαιτέρω πληροφορίες για τον συνδυασμό καναλιών θα βρείτε 
στο τεχνικό εγχειρίδιο. 

■ Σε περίπτωση παράλληλης σύνδεσης καναλιών θα πρέπει αυτά 
να συνδέονται στην ίδια φάση. Σε διαφορετικές φάσεις η συσκευή 
καταστρέφεται σε περίπτωση παράλληλης σύνδεσης. 

 

Περιοχή εργασίας: 
■ Η μέγιστη ισχύς σύνδεσης (100%) επιτρέπεται σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος -5 °C … +45 °C. 
 Επιπλέον ισχύει η καμπύλη απομείωσης [3]:  
 % = ονομαστική ισχύς, °C = θερμοκρασία περιβάλλοντος 
■ Προσέξτε ότι ιδίως στη λειτουργία αποκοπής φάσης σε ορισμένες 

LEDi ανάλογα με τον τύπο μπορεί να προκληθεί πολύ έντονη 
θέρμανση της συσκευής. Το μήκος του καλωδίου σύνδεσης θα 
πρέπει στην περίπτωση αυτή να μειωθεί αντίστοιχα. 

■ Περαιτέρω πληροφορίες για τους συντελεστές απομείωσης θα 
βρείτε στο τεχνικό εγχειρίδιο. 

 

  Χειρισμός 
Ο χειρισμός της συσκευής γίνεται μέσω αισθητήρων ή με επιτόπου 
χειρισμό [1] στη συσκευή. 
Ακόμη και όταν η συσκευή δεν είναι ακόμη συνδεδεμένη σε ένα 
σύστημα free@home, ο επιτόπιος χειρισμός [1] στη συσκευή είναι 
δυνατός μέσω του εκάστοτε διακόπτη καναλιού: 
 

[1] Επιτόπιος χειρισμός στη συσκευή μέσω διακόπτη χειρισμού 
LED 

 ■ Σύντομο πάτημα του 
πλήκτρου:  

αναμμένη / σβηστή  
(επιβεβαιώστε σε 
περίπτωση σφάλματος)

 ■ Παρατεταμένο πάτημα του 
πλήκτρου:  

ρύθμιση φωτισμού 

■ > πατήστε για 10 sec: Τεστ φορτίου
[2] Αναγνώριση συσκευής κατά την έναρξη λειτουργίας 

 

Κατάσταση χρώματος των διακοπτών χειρισμού LED: 
 

■ Ανάβει πράσινο: Το κανάλι είναι ενεργοποιημένο 
■ Ανάβει κόκκινο: Αρχικοποίηση / δοκιμή φορτίου 
■ Αναβοσβήνει 

κόκκινο: Σφάλμα 

 
Έναρξη λειτουργίας 
Η συνδεδεμένη στη γραμμή διαύλου συσκευή αναγνωρίζεται 
αυτόματα μετά από μερικά δευτερόλεπτα από το σύστημα. Η 
συσκευή πρέπει να παραμετροποιηθεί για την εκτέλεση των 
λειτουργιών. 
■ Η έναρξη λειτουργίας και η παραμετροποίηση πραγματοποιούνται 

μέσω του System Access Point. 
■ Στην κατάσταση παράδοσης ο ρυθμιστής φωτισμού διαθέτει 4 ή 6 

ξεχωριστά προγραμματιζόμενα κανάλια. 
■ Μια ομαδοποίηση της αύξησης φορτίου εκτελείται κατά την 

έναρξη λειτουργίας. 
■ Ο ρυθμιστής φωτισμού διεξάγει κατά την έναρξη λειτουργίας μια 

αυτόματη δοκιμή λαμπών.  
■ Αν ο δίαυλος free@home δεν έχει συνδεθεί ακόμη, ενεργοποιείται 

κατά την πρώτη έναρξη λειτουργίας με ένα σύντομο πάτημα του 
πλήκτρου στον επιτόπιο χειρισμό μια δοκιμή φορτίου στο 
εκάστοτε κανάλι. 

■ Κατά την έναρξη λειτουργίας χωρίς φορτίο, δεν αναγνωρίζονται τα 
κανάλια/ομάδες. 

■ Λεπτομερείς πληροφορίες για την έναρξη λειτουργίας, την 
ενσωμάτωση στο δίκτυο και την παραμετροποίηση θα βρείτε στο 
τεχνικό εγχειρίδιο (βλέπε κωδικό QR) και στο εγχειρίδιο 
συστήματος του free@home. 

■ Χρησιμοποιείτε πάντα την πιο πρόσφατη έκδοση 
υλικολογισμικού. Η ενημέρωση υλικολογισμικού γίνεται μέσω του 
System Access Point. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σέρβις 
Busch-Jaeger Elektro GmbH - Μία εταιρεία του ομίλου ABB,  
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid, 
Τηλ.: +49 2351 956-1600;  
www.BUSCH-JAEGER.com 

 
 
 

 
 

 
 


