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1 Veiligheid 
 
Pos: 7 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Sicherheit (--> Für alle Dokumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit - 230 V @ 18\mod_1302606816750_71511.docx @ 103312 @  @ 1 
 

 

 

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! 

 
 
Pos: 8 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Sicherheit (--> Für alle Dokumente <--)/Allgemeine Hinweise/Hinweis - Sabotagesicherheit @ 19\mod_1320312536365_71511.docx @ 109517 @  @ 1  
Pos: 7 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt - Sicherheit/Waechter/Hinweis Sabotagesicherheit UP-Sensoren @ 19\mod_1320240782530_1.doc @ 109500 @  @ 4 
 

 

A anwijz ing over  s abotageveiligheid 
Houdt u er rekening dat inbouwsensoren niet geschikt zijn als inbraak- en overvalmelders. Hiertoe 
ontbreekt de voorgeschreven sabotageveiligheid! 

 
Pos: 9 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Sicherheit (--> Für alle Dokumente <--)/Allgemeine Hinweise/Hinweis - Freischalten - Glühlampenwechsel @ 18\mod_1308559325808_71511.docx @ 106847 @  @ 1 
 

 

A anwijz ing over  het onderbrek ing 
Onderbreking van het stroomcircuit blij het verwisselen van de gloeilamp is alleen mogelijk door 
uitschakelen van een voorgeschakelde hoofdschakelaar of van de installatie-automaat. 

 
Pos: 10 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Hinweis/Waechter/Hinweis Dokumentation 6810-21x @ 23\mod_1333097424878_71511.docx @ 207244 @  @ 1  

 

A anwijz ing over  de doc umentatie 
In deze bedrijfshandleiding worden zowel de standaard- (artikelnr. 6810–21x-101 ...) als de 
comfortsensoren (artikelnr. 6800-xxx-10x(M) ...) “inbouwsensoren” genoemd. Let op de juiste 
typeaanduiding in de beschrijving.  
De typeaanduiding vindt u op de achterkant van het apparaat. 

 
Pos: 11 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/U - Z/Umwelt @ 18\mod_1302614158967_71511.docx @ 103387 @ 1 @ 1 
 

2 Milieu 
 Pos: 12 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Umwelt (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise/Hinweis - Umwelt - Hinweis Elektrogeräte @ 18\mod_1302763973434_71511.docx @ 103504 @  @ 1 
 

 

 

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.  
 
 
Pos: 13 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Entsorgung @ 20\mod_1325760636580_71511.docx @ 136577 @ 2 @ 1  

2.1 A fvalverwijdering 
 
Pos: 14 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Umwelt (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise/Hinweis - Umwelt - Entsorgung Elektrogeräte @ 20\mod_1325760695972_71511.docx @ 136587 @  @ 1 
 

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) 
 
 
Pos: 15 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 78809 @  @ 1 
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3 Technische gegevens 
 
Pos: 17 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Technische Daten/Waechter/Technische Daten - 6810-21x @ 23\mod_1333098272193_71511.docx @ 207289 @  @ 1 
 

Inbouws ens or type 6810-21x -101 . . .  

Schemersensor ca. 5 lux – dagmodus 

Uitschakelvertraging ca. 80 sec. vast ingesteld 

Detectiebereik 180 ° horizontaal,  
12 m frontaal, ieder 8 m aan zijkant (zie hoofdstuk .2) 

Beschermingsgraad: IP 20 

Omgevingstemperatuurbereik: 0 – +30° C 

 
 
Inbouws ens or type 6800-x x x -104 . . .  / 6800-x x x -104M . . .  

Schemersensor ca. 5 lux – dagmodus 

Uitschakelvertraging ca. 10 sec. – 32 min. 
Korte impuls 1 sec. 

Detectiebereik 180 ° horizontaal 
Selectlens:  
– 12 m frontaal, ieder 8 m aan zijkant (zie afb. 2) 
Multilens: 
– afhankelijk van de betreffende montagehoogte (zie afb. 3) 

Beschermingsgraad: IP 20 

Omgevingstemperatuurbereik: 0 – +30° C 

 
 
Inbouws ens or type 6800-3x -102 . . .  

Schemersensor ca. 5 lux – dagmodus 

Uitschakelvertraging ca. 10 sec. – 32 min. 
Korte impuls 1 sec. 

Detectiebereik 180 ° horizontaal,  
15 m frontaal, ieder 10 m aan zijkant (zie afb. 4) 

Beschermingsgraad: IP 44 

Omgevingstemperatuurbereik: -25 – + 55° C 

 
Pos: 18 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 78809 @  @ 1 
   



  
  

Busch-Wächter®  Functie 
   
   
 
 

  
  
  | 2273-1-7858 — 5 — 

   

Pos: 19 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/A - F/Funktion @ 18\mod_1308560693057_71511.docx @ 106873 @ 1 @ 1  

4 Functie 
 
Pos: 20 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Funktionsweise @ 18\mod_1308567860462_71511.docx @ 107009 @ 2 @ 1 
 

4.1 W erk ings wijze 
 Pos: 21 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Funktionsweise/Waechter/Funktionsweise - 6810-21x @ 23\mod_1333098542330_71511.docx @ 207304 @  @ 1 
 

De inbouwsensor is een passieve infrarood-bewegingsmelder en activeert bij veranderingen in de warmtestraling 
in het detectiebereik. Wanneer een persoon of een andere warmtebron het detectiebereik betreedt, schakelt de 
inbouwsensor de aangesloten verlichting in. 
Zolang een warmtebeweging in het detectiebereik wordt geregistreerd, blijft de verlichting ingeschakeld. Wanneer 
de warmtebron het detectiebereik verlaat of niet beweegt, wordt de verlichting na het verstrijken van 80 seconden 
(type 6810-21x-101 ...) of de nalooptijd (typen 6800-xxx-10x(M) ...) uitgeschakeld.  
Inbouwsensoren zijn voorzien van een verblindingsbeveiliging. Ook bij directe bestraling bijvoorbeeld door het 
licht van een zaklamp blijft de bewakingsfunctie ervan nog gedurende 90 seconden actief. 
 
Pos: 22 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 78809 @  @ 1 
 
  



  
  

Busch-Wächter®  Functie 
   
   
 
 

  
  
  | 2273-1-7858 — 6 — 

   

Pos: 23 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/G - L/Kombinationsmöglichkeiten @ 19\mod_1320312769153_71511.docx @ 109524 @ 2 @ 1  

4.2 C ombinatiemogelijk heden 
 
Pos: 24 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Kombinationsmöglichkeiten/Waechter/Kombinationsmöglichkeiten - 6810-21x @ 23\mod_1333099091351_71511.docx @ 207334 @  @ 1 
 

 

 

 
6810-21x -101 . . .  

 
6800-3x -102 C  . . .  

 
6800-x x x -104 . . .  

 
6800-x x x -104M . . .  

 
6401 U-102 ... 

X X X X 

 
6402 U ... 

X  X X 

 
6812 ... 

X  X X 

 
6804 U-101 ... 

X  X X 

 
6805 U ... 

X  X X 

 
6593 U ... 

X  X X 
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Pos: 26 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Funktion mit UP-Einsätzen @ 18\mod_1308567864102_71511.docx @ 107017 @ 2 @ 1  

4.3 W erk ing met inbouws ok k els  
 
Pos: 27 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Funktion/Waechter/Funktion mit UP-Einsätzen - 6810-21x @ 23\mod_1333099643012_71511.docx @ 207364 @ 233 @ 1 
 

De functieomvang van de gebruikte inbouwsokkel wordt bepaald door de inbouwsensor.  
 

 

Waarschuwing 
Volg altijd de in de betreffende bedrijfshandleidingen genoemde veiligheidsinstructies en de 
aanwijzingen over belastingtypen, montage etc. 

 
4.4 B ijzonderheden 
 

4.4.1 Nevenpos ts ok k el 6805U . . .  
 

Houdt u rekening mee dat bij het gebruik met de nevenpostsokkel 6805U ... de inschakelvertragingen van hoofd- 
en nevenposten bij elkaar worden opgeteld. 
 
4.4.2 Univers ele dimmer 6593U . . .   
 

Aangesloten verbruikers kunnen alleen nog worden geschakeld en niet meer gedimd. Het is niet meer mogelijk 
een minimale helderheid in te stellen.  
In combinatie met de 6593U ... (bedrijfsmodus “Soft-UIT”) schakelt de Busch-Wächter®-inbouwsokkel het licht niet 
abrupt uit, maar dimt binnen 60 seconden donker en schakelt daarna pas uit. Wanneer binnen deze tijd nog een 
beweging wordt gedetecteerd, schakelt de inbouwsokkel weer op 100%.  
 
 
Pos: 28 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 78809 @  @ 1  
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Pos: 29 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Erfassungsbereiche @ 19\mod_1320393658466_71511.docx @ 109562 @ 2 @ 1  

4.5 Detec tiebereik  
 
Pos: 30 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/U - Z/Übersicht der Erfassungsbereiche @ 18\mod_1308563903037_71511.docx @ 106969 @ 3 @ 1 
 

4.5.1 O verzic ht detec tiebereik en 
 
Pos: 31 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Erfassungsbereiche/Waechter/Erfassungsbereiche - 6810-21x @ 23\mod_1333099991752_71511.docx @ 207379 @ 3 @ 1  

Detectiebereik voor type: 
• 6810-21x-101 ... 
• 6800-xxx-104 ... (selectlens) 
• 6800-xxx-104 M ... (multilens) 
• 6800-3x-102 C ... (combilens) 
 

 
Afb. 1: Detectiebereik 
 
 

 

O pmerk ing 
De montagehoogte mag niet hoger zijn dan 1,2 m. 

 
 
 
 
4.5.2 Detec tiegebieden en detec tiebereik en 
 

 
 

 
Afb. 2: Detectiegebied en detectiebereik selectlens 
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Afb. 3: Detectiegebied en detectiebereik multilens 
 
 
 
 

 
Afb. 4: Detectiegebied en detectiebereik combilens 
Pos: 32 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/A - F/Erfassungsbereiche Eingengung @ 18\mod_1308563681143_71511.docx @ 106945 @ 3 @ 1  

4.5.3 B eperk ing va n het detec tiebereik  
 
Pos: 33 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/Waechter/Module UP-Waechter/Erfassungsbereiche Einengung - UP-Sensoren @ 18\mod_1308563775144_71511.docx @ 106961 @  @ 1 
 

Gebruik afplakfolie: 
Het detectiebereik van de inbouwsensor bedraagt horizontaal 180°. Op grond van bijzonderheden ter plaatse kan 
het detectiebereik worden beperkt. 
Ga als volgt te werk: 
1. Snij de meegeleverde afplakfolie op de gewenste lengte af. 
2. Plak de afgesneden folie van voren vóór de lens van uw inbouwsensor op het bereik, waar de detectie moet 

worden verhinderd. 
 
Pos: 34 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 78809 @  @ 1 
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Pos: 35 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/M - O/Montage / Installation @ 18\mod_1302613966111_71511.docx @ 103377 @ 1 @ 1  

5 Montage / installatie 
 
Pos: 36 /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. 

 
 
Pos: 37 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Sicherheit (--> Für alle Dokumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit - Fachkenntnisse @ 18\mod_1302774384017_71511.docx @ 103568 @ 2 @ 1 
 

5.1 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.). 

 
Pos: 38 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 78809 @  @ 1 
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Pos: 39 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/G - L/Geräteschema @ 18\mod_1308562139272_71511.docx @ 106905 @ 2 @ 1  

5.2 A pparaats c hema 
 
Pos: 40 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Geraeteschema/Waechter/Geräteschema - 6810-21x @ 18\mod_1308562339196_71511.docx @ 106929 @  @ 1 
 

 
Afb. 5: Apparaatschema voor beschermingsklasse IP 20 
 
Nr.  C omponent 

1 Inbouwsokkel  
2 Inbouwsensor 

3 Schuifschakelaar (alleen bij 6800-xxx-104(M) ...) 
4 Afdekraam 
 
 
 
 

 
Afb. 6: Apparaatschema voor beschermingsklasse IP 44 
 
 
Nr.  C omponent 

1 Afdichtingsring (meegeleverd met afdekraam) 
2 Inbouwsokkel  

3 Afdekraam  
4 Afdichtingsring (meegeleverd met inbouwsensor) 

5 Inbouwsensor 
6 Torxsleutel (meegeleverd met inbouwsensor) 
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5.3 Montage 
 
Pos: 43 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/Waechter/Module UP-Waechter/Montageort UP-Sensoren @ 20\mod_1326103074619_71511.docx @ 136647 @  @ 1 
 

• De inbouwsensor mag niet worden afgedekt door vaste of bewegende voorwerpen 
• Om onjuiste schakelingen te voorkomen dient een minimale afstand van 2 meter tot lampen aangehouden te 

worden. 
• Voer de montage zijwaarts ten opzichte van de looprichting ui om een optimale functionaliteit te bereiken. 
 
Pos: 44 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/A - F/Adapter @ 20\mod_1326107770221_71511.docx @ 136718 @ 3 @ 1 
 

5.3.1 A dapter  
 Pos: 45 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/Waechter/Module UP-Waechter/Adapter UP-Sensoren @ 20\mod_1326107333858_71511.docx @ 136688 @  @ 1 
 

Voor de vereiste instelling van de bedrijfsparameters gebruikt u de meegeleverde adapter. Dit vereenvoudigt de instelling. 
1. Steek de adapter tussen de zwarte insteeksokkel aan de inbouwsokkel en de stekkers aan de achterkant van 

het sensordeel. 
 – De adapter kan alleen onder bedrijfsspanning worden losgetrokken / erop worden gestoken. 
2. Stel de sensor in, zie hoofdstuk “Handmatige instelmogelijkheden” op pagina 15. 
3. Trek de adapter er weer af. 
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5.3.2 Montage 
 Pos: 47 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Montage/Waechter/Montage - 6810-21x @ 18\mod_1308558905948_71511.docx @ 106831 @  @ 1 
 

Inbouwpositie van de aansluitklemmen aan de inbouwsokkels: 
 
Inbouws ens or type Montagehoogte toepas s ings gebied Inbouwpos itie van de 

aans luitk lemmen 

6810-21x-101 ... 
6800-xxx-104 ... 

0,8 – 1,2 m Beneden 

6800-7x-104(M) ... 0,8 – 1,2 m (trappenhuis) Boven 

2,0 – 2,5 m (vertrekbewaking) Boven 

6800-xxx-103M .../104(M) ... 0,8 – 1,2 m (trappenhuis) Beneden 

2,0 – 2,5 m (vertrekbewaking) Beneden 

 

 

O pmerk ing 
De middelste stand van de schuifschakelaar (afb. 5, pos. 3) kan met een meegeleverde schroef aan 
de achterkant van het apparaat worden beveiligd tegen onbevoegd verstellen (bijvoorbeeld bij 
gebruik in hotels en kantoren). 

 
Voor de montage gaat u als volgt te werk: 
1. Verwijder de adapter na afloop van de instelwerkzaamheden. 
2. Zorg ervoor dat de aansluitklemmen van de inbouwsokkel 

zich op de juiste positie in de inbouwdoos bevinden, zie 
tabel. 

 

 
Afb. 7: Inbouwpositie aansluitklemmen 

 
3. Steek de sensor (afb. 5, pos. 2) en het afdekraam (afb. 5, pos. 4) op de inbouwsokkel en klem deze vast. 
 – Let erop dat de steekklem aan de achterkant niet kantelt. 
 – Wanneer de montage moeilijk gaat controleert u of zich aan de vergrendelopeningen van de 

inbouwsokkel een braam heeft gevormd; wanneer dat het geval is verwijdert u deze. 
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5.3.3 Demontage 
 
Pos: 50 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/Waechter/Module UP-Waechter/Demontage - UP-Sensoren @ 20\mod_1326103181208_71511.docx @ 136657 @  @ 1 
 

 

 
 
Afb. 8: Demontage 
 
Voor de demontage haalt u de inbouwsensor met behulp van het afdekraam van de inbouwsokkel.  
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Pos: 52 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/G - L/Inbetriebnahme @ 11\mod_1279185496977_71511.docx @ 83033 @ 1 @ 1  

6 Inbedrijfstelling 
 
Pos: 53 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Inbetriebnahme/Waechter/Inbetriebnahme -  - 6810-21x @ 18\mod_1308558823700_71511.docx @ 106807 @  @ 1 
 

Wanneer de netspanning voor het eerst wordt ingeschakeld of na een onderbreking van de netspanning, worden 
aangesloten verbruikers onafhankelijk van de omgevingshelderheid ingeschakeld:  
Bij gebruik van de inbouwsensoren 6810-21x-101 ...  
– voor ca. 80 seconden 
Bij gebruik van de inbouwsensoren 6800-xxx-10x(M) ... 
– voor de op de inbouwsensor ingestelde tijd (min. 1 minuut bij tijdsinstellingen lager dan 1 minuut; uitzondering 

korte impuls ) 
 

 

O pmerk ing 
• Na deze tijd vindt er een nieuwe detectie plaats, echter alleen na vrijgave van de geïntegreerde 

schemerschakelaar.  
 Bij het inschakelen van de netspanning of een spanningsonderbreking gedragen de 

inbouwapparaten zich zoals beschreven onder nevenpost “impulsdrukker met verbreekcontact 
(NC)”. 

• Na ieder automatisch uitschakelen, ook tijdens de installatie en de test, wordt pas na 1 minuut 
rekening gehouden met de ingestelde helderheidswaarde! 

 Bij detecties binnen deze tijd schakelt de aanwezigheidsmelder altijd in. 
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Pos: 55 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/A - F/Bedienung @ 11\mod_1279185541649_71511.docx @ 83041 @ 1 @ 1  

7 Bediening 
 
Pos: 56 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/M - O/Manuelle Einstellmöglichkeiten @ 18\mod_1308565137069_71511.docx @ 106993 @ 2 @ 1 
 

7.1 Handmatige ins telmogelijk heden 
 Pos: 57 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Manuelle Einstellmöglichkeiten/Waechter/Manuelle Einstellmöglichkeiten - 6810-21x @ 18\mod_1308565193975_71511.docx @ 107001 @ 34434444 @ 1 
 

7.1.1 T ype 6810-21x -101 . . .   
 

7.1.1.1 F abriek s ins telling 
In de fabriek is deze inbouwsensor ingesteld op de volgende waarden (instelwiel aan de achterkant van het 
apparaat): 
 

 
Afb. 9: Triggerdrempel/test 
 
 
7.1.1.2 T riggerdrempel  
 

 
Afb. 10: Triggerdrempel 
 
 
De geïntegreerde schemersensor regelt de triggerdrempel (lichtgevoeligheid) vanaf welke de detectie wordt 
geactiveerd. Stel de triggerdrempel aan de hand van de volgende punten in: 
– Symbool “maan”: schakeling alleen in het donker. 
– Symbool “Zon”: schakeling bij iedere helderheid. 
– Stand tussen beide symbolen: bepaal een instelling door proberen, totdat de gewenste triggerdrempel bereikt 

is. 
 – Loop voor de sensor heen en weer totdat de inbouwsensor activeert. Blijf zolang staan totdat de 

verbruikers uitgeschakeld zijn. Indien nodig bevestigt u de testresultaten door nog een keer proeflopen. 
– Stand “Test”: schakeling bij iedere helderheid omdat de schemersensor is gedeactiveerd. 
 

 

O pmerk ing 
• Wanneer de teststand wordt verlaten schakelt het apparaat na een zelftest van 80 seconden. 
• Bij een sterk infrarood-signaal kunnen er lichte afwijkingen van de uitschakelvertraging 

voorkomen. 
• Bij iedere nieuwe beweging in het detectiebereik, die tijdens de uitschakelvertraging optreedt, 

wordt de tijd opnieuw geactiveerd. 
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7.1.2 T ypen 6800-x x x -10x (M) . . .   
 

7.1.2.1 F abriek s ins telling 
In de fabriek is de inbouwsensor ingesteld op de volgende waarden (instelwielen aan de achterkant van het 
apparaat): 
 

 
Afb. 11: Triggerdrempel/test 
 
 

 
Afb. 12: Tijdsinstelling/korte impuls 
 
 
7.1.2.2 T riggerdrempel  
De geïntegreerde schemersensor regelt de triggerdrempel (lichtgevoeligheid) vanaf welke de detectie wordt 
geactiveerd. Stel de triggerdrempel aan de hand van de volgende punten in: 
– Symbool “maan”: schakeling alleen in het donker. 
– Symbool “Zon”: schakeling bij iedere helderheid. 
– Stand tussen beide symbolen: bepaal een instelling door proberen, totdat de gewenste triggerdrempel bereikt 

is. 
 – Loop voor de sensor heen en weer totdat de inbouwsensor activeert. Blijf zolang staan totdat de 

verbruikers uitgeschakeld zijn. Indien nodig bevestigt u de testresultaten door nog een keer proeflopen. 
– Stand “Test”: schakeling bij iedere helderheid omdat de schemersensor is gedeactiveerd. 
 

 

O pmerk ing 
• Wanneer de teststand wordt verlaten schakelt het apparaat na een zelftest van 1 minuut uit of 

schakelt naar de ingestelde bedrijfsmodus. 
• Bij een sterk infrarood-signaal kunnen er lichte afwijkingen van de uitschakelvertraging 

voorkomen. 
• Bij iedere nieuwe beweging in het detectiebereik, die tijdens de uitschakelvertraging optreedt, 

wordt de tijd opnieuw geactiveerd. 
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7.1.2.3 Uits c hak elvertraging  
 

 
Afb. 13: Tijdinstelling 
 
Het in de inbouwsensor ingebouwde tijdelement regelt de inschakelduur van de geactiveerde gebruikers. Deze 
functie is bijvoorbeeld nodig wanneer in een frequent gebruikt trappenhuis een continu in- en uitschakelen moet 
worden verhinderd of wanneer stilstandstijden in het detectiebereik moeten worden verhinderd. 
De uitschakelvertraging kan in combinatie met de inbouwrelaissokkel 6401U-102 ... voor het aansturen van 
bijvoorbeeld deurbellen en trappenhuistijdschakelaars op een korte impuls  van 1 seconde worden ingesteld. 
Wanneer een schakelsignaal wordt gegeven, wordt gedurende negen seconden een volgend schakelsignaal aan 
de geactiveerde verbruikers onderdrukt, ook wanneer in de inbouwsensor een nieuwe detectie aanwezig is. 
 
Kies andere tijdswaarden (in seconden of minuten), door de stelschroef op de gewenste waarde (bijvoorbeeld 15 
minuten) te zetten. 
 

 
Afb. 14: Tijdinstelling 15 minuten 
 
 

 

O pmerk ing 
• Bij een kleine tijdswaarde en een sterk infrarood-signaal kunnen er lichte afwijkingen van de 

uitschakelvertraging voorkomen. 
• Bij iedere nieuwe beweging in het detectiebereik, die tijdens de ingestelde tijdswaarde optreedt, 

wordt de ingestelde tijd opnieuw geactiveerd, wanneer bij de eerste inschakeling een vrijgave 
van de schemersensor aanwezig is. 
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7.1.2.4 B edrijfs modus   
 

 
 

Afb. 15: Bedrijfsmodus (alleen 6800-xxx-10x(M) ...) 
 
S c hak elaars tand F unc tie 

Middelste stand Automatisch bedrijf  
– Het automatische bedrijf biedt de beschreven bewakingsfuncties. 

 Handbediening 
O – UIT = inbouwsensor heeft geen functie 
I – AAN = continu licht ingeschakeld 
 
 
Pos: 58 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/M - O/Nebenstellenbetrieb @ 18\mod_1308568178899_71511.docx @ 107033 @ 2 @ 1  

7.2 Nevenpos tbedrijf 
 
Pos: 59 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Nebenstellenbetreib/Waechter/Nebenstellenbetrieb - 6810-21x @ 19\mod_1308568304136_71511.docx @ 107057 @  @ 1 
 

In combinatie met de inbouwsensoren is een nevenpostbedrijf middels 
– aparte impulsdrukkeringang van de genoemde inbouwsokkels (niet bij 6812U-101 ...) 
of 
– activering d.m.v. impulsdrukker met verbreekcontact (NC) in de voeding (minimaal 1 seconde ingedrukt 

houden) 
of 
– of nevenpostsokkel 6805U ... mogelijk. 
 

 

O pmerk ing 
• Bij nevenpostbediening of impulsdrukker met maakcontact (NO) mag de nevenpostleiding niet 

langer zijn dan 100 meter. 
• Gebruik uitsluitend drukschakelaars zonder parallel over de contacten geschakelde verlichting. 
• Om storingen door bromspanning te voorkomen, moet de geschakelde leiding gescheiden van de 

nevenpostleiding worden geïnstalleerd. 
 
Actief nevenpostbedrijf d.m.v. sokkel 6805U ...  
De “actieve” nevenpost gedraagt zich als de hoofdpost. De ingestelde nalooptijden van hoofd- en nevenpost 
worden echter bij elkaar opgeteld.  
Bij gebruik van 6800-xxx-104 (M) ... adviseren we daarom 
– op 6805U ... de korte impuls en  
– aan de hoofdpost de gewenste nalooptijd ingesteld.  
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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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