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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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Apparaten är uteslutande avsedd för den användning som anges i kapitlet "Konstruktion och funktion" samt 
tillsammans med de levererade och tillåtna komponenterna. 
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3 Miljö 
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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) 
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4 Betjäning 
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4.1 På-plats-betjäning 
 
 

Centraldimmern kan förändras direkt med utbytbara knappar och paneler. 
Utbyte av standardpanel mot dimmer-vridreglage, -knappar eller -timerknappar. 
 

 

  

6543/10 Knapp 

6543/11 Vridreglage 

6543/12 Timerknapp 

 6583-…  
 
Bild 1: Utbytbara styrelement 
 
 
4.1.1 Manövrering med knapp 
 

 
Inkoppling 
• Tryck kort på tryckknappen. 
 Den senast använda ljusstyrkan (minne) sätts automatiskt på. 
 
Inkoppling med grundljusstyrka 
• Håll tryckknappen nertryckt. 
 Dimmern startar med grundljusstyrkan och dimmar ljuset i riktning ljusare så länge tryckknappen hålls 

nertryckt. 
 
Dimning 
• Håll tryckknappen nertryckt. 
 Dimmern ändrar ljusstyrkan hos den anslutna belysningsanläggningen. Med varje stopp växlar dimriktningen. 

Vid maximal ljusstyrka stoppar dimmern och vid minimal ljusstyrka ändras dimriktningen. 
 
Frånkoppling 
• Tryck kort på tryckknappen. 
 Det aktuella värdet för ljusstyrka sparas som Memory-värde. Dimmern stängs av direkt. 
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4.1.2 Manövrering med vridreglage 
 

 
Inkoppling 
• Tryck på skruvknappen. 
 Den senast använda ljusstyrkan (minne) sätts automatiskt på. 
 
Inkoppling med minimal ljusstyrka 
• Vrid först skruvknappen åt vänster (ca 45°) och tryck sedan in den. 
 

Inkoppling med maximal ljusstyrka 
• Vrid först skruvknappen åt höger (ca 45°) och tryck sedan in den. 
 
Ställa in ljusstyrkan 
• Sätt på dimmern och vrid skruvknappen åt höger eller vänster. 
 
Frånkoppling  
• Tryck på skruvknappen när dimmern är påslagen. 
 Dimmern stängs av direkt. 
 

 

Hänvisning 
Skruvknappen har inget ändläge. 

 
 
4.1.3 Manövrering med timerknapp 
 
 

Timer-styrenheten 6543/12 används för automatisk tidsreglering. Manuell styrning kan endast göras via ansluten 
sidoanslutning eller de båda övre knapparna på reglaget. Programmeringsanvisningar för timern finns i 
bruksanvisningen för styrelement 6543/12. 
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4.2 Programmering via funktionsknapp 
 
 

Följande funktioner aktiveras genom olika manövreringstider hos funktionsknappen (1). 
 

 
Bild 2: Centraldimmer 
 
1  Statusindikering/funktionsknapp 
 Grön = driftsklar 
 Röd = störning 
 
Programmera ljusstyrkans värde 
1. Ställ in den önskade ljusstyrkans värde med hjälp av tryckknappen eller skruvknappen. 
2. Tryck sedan kort på funktionsknappen (1). 
 
Radera värdet för ljusstyrka 
1. Stäng av dimmern. 
2. Tryck sedan kort på funktionsknappen (1). 
 
Återställ 
• Tryck sedan på funktionsknappen (1) längre än i 2 sekunder. 
 Dimmern utför en inmätningskontroll och återställs till fabriksinställningarna. 
 
 
4.3 Utökad användning med styrmoduler 
 
 

Via styrenheterna (6597, 6197/… och 6997/60) kan olika inkopplings- och dimmerfunktioner aktiveras på vanligt 
sätt, via ABB-i-bus® eller ABB-Powernet-EIB. 
Läs tillhörande bruksanvisning samt aktuella funktionsbeskrivningar i de tekniska manualerna samt EIB-
produktdatabasen. 
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5 Tekniska data 
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Enhetsspecifikation 6583 6584 
Nominell spänning 230 V AC ±10 %, 50 / 60 Hz 230 V AC ±10 %, 50 / 60 Hz 

Märkeffekt 
(beroende på omgivningstemperaturen; 
beakta effektförslut på 5 % vid elektroniska 
och 20 % vid konventionella transformatorer) 

500 W / VA 420 W / VA 

Nominellt effektområde 60 … 500 W / VA 200 … 420 W / VA 

Effektökning Med maximalt 6 effektmoduler 
(1200 … 2520 W / VA för det 
professionella användningsområdet) 

 

Totaleffekt Maximalt 3000 W / VA för det 
professionella användningsområdet 

 

Nominell ström 2,17 A 1,83 A 

Brytaringång 230 V AC ±10 %, 50 / 60 Hz (L eller N) – 

Dimmerreglageingång 230 V AC ±10 %, 50 / 60 Hz (L) – 

 
 
 

Allmänt 
Maximala ledningslängder 100 m 

Maximala totalledningslängder mellan 
datautgångarna 

Från enhet till enhet maximalt 30 cm, totalt maximalt 2 m 
Maximal total ledningslängd mellan RJ12-
anslutningarna 

Kapslingsklass IP 20 

Delningsenhet 2 TE (1 TE = 18 mm) 

Totalomgivningstemperaturområde 0 ... 70 °C 

Ansluten last 
– Omgivningstemperaturområde 0 ... 45 °C ansluten last 100 % 
– Omgivningstemperaturområde 45 ... 70 °C minskad ansluten last (derating) 

 

 

Hänvisning 
Använd den förkonfektionerade RJ12-dataledningen för att ansluta enheterna. Dataledningen 
ingår i leveransomfånget till effektmodulen 6584. 
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6 Konstruktion och funktion 
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Enheten möjliggör styrning av följande lastarter: 
 

 
230 V-glödlampor 

 
230 V-halogenlampor 

 
Lågvoltshalogenlampor med konventionell transformator 

 
Lågvoltshalogenlampor med elektronik-transformator 
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Varning 
Det kan uppstå enhetsskador p.g.a. otillåtna kombinationer av transformatorer! 
– Konventionella och elektroniska transformatorer får inte dimmas tillsammans. 

 
Alla andra lastkombinationer är mögliga. 
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6.1 Funktions- och utrustningskännetecken 
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Universal-centraldimmer 
• För en moduluppbyggnad av ett belysningssystem 
• Fasvinkel/-avsnitt 
• Styrning av ljusstyrka 
• Kan manövreras via påsättningsbara tryckknapps-/vrid-/timermanöverelement 
• Icke central styrning via sidoanslutningar (konventionella tryckknappar, t.ex. 2020 US eller 2021/6 UK resp. 

vriddimmer-sidoanslutning 6592 U) eller styrenheter 
• Belysning av tryckknappen är endast möjlig via N-ledaranslutning 
• Återställning, programmeringsfunktion 
• Spara ljusvärde (minnesfunktion) 
• Statusindikering 
• Inte avsedd för generatornät 
 
Effektmodul 
• Effektökning via ledningar (med RJ12-kontakt) som på utgångssidan är parallellkopplade med 

effektmodulerna 6584 
• Möjlig i kombination med upp till 6 effektmoduler (3000 W / VA total effekt) 
 
 
6.2 Skyddsfunktioner 
 
 

• Strömbegränsning vid påsättningen softstart 
• Elektroniskt skydd mot överlast/övertemperatur 
• Elektroniskt kortslutningsskydd 
• Temperatursäkring 
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6.3 Kombinationsmöjligheter 
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7 Minskning av den anslutna lasten (derating) 
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Enheterna värms upp under drift eftersom en del av den anslutna lasten omvandlas till värme som effektförlust. 
Stiger omgivningstemperaturen över 45 °C under driften så måste den anslutna lasten sänkas motsvarande i 
enlighet med diagrammet. 
Genom avstånd på ca 1 cm mellan enheterna eller inbyggnaden av en fördelningsfläkt så går det att effektivt 
sänka omgivningstemperaturen. 
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För att beräkna märkeffekten ska du använda följande formel:  
 
Märkeffekt = transformatorförlust* + ljuskällans effekt 
 
*vid elektroniska transformatorer är det 5% av transformatorns märkeffekt 
* vid konventionella transformatorer är det 20% av transformatorns märkeffekt 
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Bild 3: Derating 
 
Enhet Innebörd 
% Procentvärde av märkeffekten 

°C Omgivningstemperatur 
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8 Montering och elanslutning  
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Varning 
Elektrisk spänning! 
Livsfara p.g.a. elektrisk spänning på 230 V vid kortslutning i lågspänningsledningen. 
– Lågspännings- och 230 V-ledningar får inte läggas tillsammans i en UP-dosa! 
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8.1 Krav på installatören 
 

 

 

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. Fastställ spänningsfrihet; 
 4. Jorda och kortslut; 
 5. Skydda eller koppla bort bredvidstående delar som står under spänning. 
• Använd lämplig personlig skyddsutrustning. 
• Använd endast lämpliga verktyg och mätinstrument. 
• Kontrollera typen av spänningsförsörjningsnät (TN-system, IT-system, TT-system) för att 

säkerställa anslutningsvillkoren som kommer av det (klassisk nollning, skyddsjordning, 
nödvändiga tilläggsåtgärder etc.). 
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8.2 Montering 
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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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REG får endast monteras på skenor som motsvarar DIN EN 500022. REG:en snäpps fast på DIN-skenan. 
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Varning 
Överhettning p.g.a. för höga laster! 
Vid felaktig installation kan det uppstå allvarliga skador, t.ex. brand. 
– Dimningseffekter > 1000 W är endast tillåtna för professionell användning. 
– Du måste se till att kylningen är tillräcklig. 
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Varning 
Skador p.g.a. för liten ansluten last! 
Det är inte tillåtet att driva den i isolationstransformatornät med en ansluten last på ≤ 10 kVa! Det 
kan uppstå allvarliga materialskador genom felaktig installation, t.ex. brand. 
– Beakta hänvisningarna som rör montering och elanslutning. 

 
 
Pos: 44 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise - Sachschäden/Achtung - Ü ber hitzung bei Transfor mator betrieb - konv. Tr afos @ 23\mod_1336481506967_162131.docx @ 209053 @  @ 1 
 

 

Varning! 
Apparatskador p.g.a. överhettning! 
– Säkerställ att alla transformator under transformatordrift är säkrad separat på den primära 

sidan enligt tillverkarens uppgifter eller med en temperatursäkring. 
– Använd endast lindade säkerhetstransformatorer i enlighet DIN EN 61558. 
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Varning 
Enhetsskador p.g.a. för höga strömmar! 
Vid återpåslagning av lasten kan det uppstå överströmmar och överspänningar vilka, under vissa 
omständigheter, kan leda till att enheten förstörs. 
– Det är inte tillåtet att koppla en last via en seriell omkopplarkontakt. 
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Varning 
Enhetsskador p.g.a. spänningshöjning! 
Att driva en obelastad transformator obelastad på en dimmer kan leda till att transformatorn och 
dimmern förstörs. Orsaken till det är en möjlig spänningshöjning som kan uppstå mellan en 
obelastad transformator och dimmern. 
– Sekundär tomkörning av konventionella tranformatorer är inte tillåten vid ibruktagningen eller 

under driften. 
– Driv alltid konventionella transformatorer med dess märkeffekt (derating). 

 
Pos: 48 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise - Allgemei n/Hi nweis  - Transfor mator betrieb an Di mmern @ 23\mod_1336482230542_162131.docx @ 209079 @  @ 1 
 

 

Hänvisning till transformatordrift vid dimrar 
Använd transformatorer med samma sekundärspänning och samma effekt för att nå en linjär 
ändring av halogenlampornas ljusstyrka från mörkt till ljust när ljusstyrkan ökas. 
Vid installationen ska du tänka på att transformatorerna, beroende  deras kvalitet och utförande, 
kan alstra brummande ljud vid drift med dimrar. 
Sätt in en påkopplingsströmbegränsare om påkopplingsströmmen är för hög. 
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8.3 Elanslutning 
 Pos : 51 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Anschluss/Di mmer/Anschluss  - 6583/6584 @ 22\mod_1331905839399_162131.docx @ 204020 @  @ 1 
 

 
Nät- och lastanslutning 
Nätförsörjningen görs på klämmorna L och N. Lasten ansluts valvis till en av klämmorna  (styrda utgångar). 
 
Tryckknappsdrift (klämma 1) 
För att koppla och dimma en centraldimmer 6583 via brytaringången "Klämma 1" går det att ansluta valfri mängd 
tryckknappar (t.ex. 2020 US) parallellt. Avkänningen görs valvis mot L eller N. Gemensam styrning av flera dimrar 
via en tryckknapp eller vriddimmersidoanslutning 6592 U är inte tillåten. 
 

 

Varning 
Risk för kortslutning! 
– Vid tryckknappsdrift måste du se till att sidoanslutningarnas fas och försörjningsspänningens 

fas är samma. 
 

 

Hänvisning rörande inkoppling 
• Anslut inte belysningsglimlamporna kontaktparallellt vid tryckknappens sidoanslutning. 

Använd istället en tryckknapp med N-inkoppling. 
• Vid ledningsdragningen ska du hålla ett tillräckligt avstånd på minst 5 cm mellan styr- och 

lastledningarna. 
 

 
 6583 6584 

Bild 4: Effektökning av centraldimmern 6583 med effektmodulen 6584, tryckknappsstyrning 
1  Dataledning RJ 12 (25 cm) 
2  Sidoanslutning, t.ex. 2020 US (låsningsbrytare) 
3  Styrenheter 6597, 6997/60, 6197/11- … 
 

 

Hänvisning 
För gemensam dimning och koppling av flera centraldimrar 6583 och vid flerfasdrift/enkel- eller 
centralstyrning ska du använda en styrenhet 6597/6197/11- … eller 6997/60. 
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Vriddimmerdrift (klämma 2) 
För att dimma via dimmeringången (klämma 2) går det att ansluta upp till 5 dimmerreglagesidoanslutningar 
6592 U. 
 

 
 6592 U 6583 6584 

Bild 5: Effektökning av centraldimmer 6583 med effektmodul 6584, dimmerstyrning 
1  Dataledning RJ 12 (25 cm) 
2  Dimmersidoanslutning (maximalt 5 sidoanslutningar på en dimmer) 
3  Valbar neutralledaranslutning på 6592 U 
4  Styrenheter 6597, 6997/60, 6197/11- … 
 

 

Hänvisning till inkoppling av styrenheter 
Vid inkoppling av en styrenhet är på-plats-betjäningen och sidoapparaterna automatiskt spärrade. 

 
 
Dataledning (klämma D) 
Dimmern kan styras via styrmodulerna för koppling och dimmerfunktion via dataledningen på klämma D. Följande 
kombination för styrning via ABB-i-bus®-EIB eller ABB-Powernet-EIB är möjliga: 
 
Styrning via Artikelnummer 
Konventionell Styrmodul 6597 

ABB-i-bus®-EIB Styrenhet 6197/11- … 

ABB-Powernet-EIB Styrenhet 6997/60 

 

 

Hänvisning 
Anslutningsschema finns i respektive enhets bruksanvisning.  

 
• Lägg dataledningen så kort som möjligt. 
 
Effektökning 
För synkron omkoppling och dimning av en belysningsanläggning med en ansluten last på mer än 500 VA så 
används effektökningen. 
1. Förbind dimmern 6583 och effektmodulen 6584 via RJ12-dataledningen; se Bild 4 och Bild 5. 
 RJ12-dataledningen levereras tillsammans med effektmodulen. 
2. Förbind utgångarna  på centraldimmern 6583 och effektmodulen 6584 med varandra. 
3. Anslut alltid lastledningen till den sista effektmodulen. 
Pos: 52 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Steuer modul e - Online-Dokumentation (--> Für  alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 172682 @  @ 1 
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9 Ibruktagning 
 
Pos: 54 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Inbetriebnahme/Di mmer/Inbetriebnahme - 6583/6584 @ 22\mod_1331903887347_162131.docx @ 203975 @  @ 1 
 

Universal-centraldimmer 
När huvudspänningen har slagits till utvärderar en i dimmern integrerad mikroprocessor egenskaperna hos den 
anslutna och driftklara lasten och avgör om fasklippningen ska läggas i cykelns början eller slut. Under detta 
inmätningsförlopp tänds belysningen och förblir tänd under upp till 2 sekunder och därigenom spärras enheten. 
 

 

Varning 
Felfunktion p.g.a. otillåten lastanslutning! 
För att kunna garantera en exakt lastavkänning hos dimmern får den, när huvudspänningen 
kopplas på, varken drivas med kortslutning eller med sekundära, tomkörande konventionella 
transformatorer. 

 
När inmätningen är avslutad, växlar statusindikeringen till grönt. 
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10 Åtgärdning av störningar 
 
Pos: 57 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Stör ungsbeseitigung/Di mmer/Störungsbeseitigung - 6583/6584 @ 22\mod_1331904478311_162131.docx @ 204005 @  @ 1 
 

Diagnos Möjlig orsak Åtgärdning av störningar 
Ljuset lyser ständigt med maximal 
ljusstyrka 

Basljusstyrkan är inställd för högt Minska basljusstyrkan 

Glimlampan är insatt kontaktparallellt i 
sidoapparaten 

Koppla från belysningen i sidoapparater 

– Gör en nollställning (Reset) 

Ljuset sänds inte, statusindikeringen visar 
"släckt" 

Säkringen defekt Koppla till/ersätt den förkopplade 
säkringen 

Tilledningar/kabeldragningar är 
felanslutna 

Kontrollera tilledningar/kabeldragning och 
anslut ev. korrekt 

Dimmer/effektmodul defekt Byt ut defekt dimmer/effektmodul 

Ljuset tänds inte, statusindikeringen visar 
"grönt" 

Lampan är defekt Byt ut lampan 

Transformatorn är defekt Kontrollera transformatorn, byt ev. ut den 

Ljuset tänds inte, statusindikering visar 
"rött" 

Kortslutning Åtgärda kortslutning i lasten 

Ljuset blir automatiskt sämre eller släcks 
helt, statusindikering visar "rött" 

Överlast Överlast, reducera belastningen 

Överhettning Förbättra ventilationen genom att ventilera 
fördelare 

Montera apparaterna med större avstånd 

Ljuset blinkar flackande För låg last Koppla till minimilast: 

Nätspänningssvängningar Kontrollera nätspänningssvängningarna 

ELA-anläggningen ger ifrån sig brummande 
ljud 

Förstärkarens ingångsnätdämpning är 
defekt 

Kontrollera förstärkaren 

Stereo-/högtalaranläggningen brummar Avståndet mellan dimmerledningen och 
parallellt löpande högtalarkablar är för litet 

Höj avståndet till minst 10 cm 

 

 

Hänvisning 
När du har åtgärdat störningen och ev. låtit enheten svalna (ca 30 minuter) ska du kort trycka på 
funktionsknappen.  
• Statusindikeringen växlar från röd till grön. 
• Dimmern är klar driftsklar. 
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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. 

 

Copyright© 2012 Busch-Jaeger Elektro GmbH 

Alla rättigheter förbehålles 
 

 
=== Ende der Liste für Textmar ke Backcover ===  

 


	1 Säkerhet
	2 Ändamålsenlig användning
	3 Miljö
	4 Betjäning
	4.1 På-plats-betjäning
	4.1.1 Manövrering med knapp
	4.1.2 Manövrering med vridreglage
	4.1.3 Manövrering med timerknapp

	4.2 Programmering via funktionsknapp
	4.3 Utökad användning med styrmoduler

	5 Tekniska data
	6 Konstruktion och funktion
	6.1 Funktions- och utrustningskännetecken
	6.2 Skyddsfunktioner
	6.3 Kombinationsmöjligheter

	7 Minskning av den anslutna lasten (derating)
	8 Montering och elanslutning
	8.1 Krav på installatören
	8.2 Montering
	8.3 Elanslutning

	9 Ibruktagning
	10 Åtgärdning av störningar

