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Obr. 1 - Přijímací charakteristika čidla
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Obr. 2 - Schéma zapojení
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Elektronický předřadník

6045

6045 E
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Instalace
Jmenovité napětí:
Jmenovitá frekvence:

50 Hz

Jmenovitý výkon:

500 VA (obecné zářivky, bez
paralelní kompenzace)

Nastavovací čas:

cca 5 s ze základního jasu
do maxima

Odrušení:

EN 55015

Jištění:

předřazená pojistka T 3,15 H
(nutno doplnit na primární
straně)

Paměť:

při výpadku proudu se informace uchovají min. po dobu
8 hodin

Rozsah teploty okolí:

0 °C až +60 °C

6045; max. 45 cm
6045 E

IČ čidlo musí vyčnívat min. 5 mm

5
230 V~

IČ čidlo:

délka 18 mm, kužel 75°

IČ dosah:

15 m ve směru 0° (viz obr. 1)
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Instalace
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POZOR
Práce na síti 230 V smějí provádět pouze autorizované
osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Odpojte síťové napájení!
Přijímač s IČ čidlem je určen k zabudování do svítidla
(viz obr. 3).

Není dovoleno připojovat zářivky s paralelní kompenzací. Jejich použití vede ke zničení přístroje.

Instalace přijímače 6045
Nastavte požadovanou adresu. Schéma zapojení je natištěno na přístroji (viz obr. 2).

Pro ochranu přístroje před přepětím, které vzniká při
spínání elektronických předřadníků, použijte přiložený zhášecí člen RC. Aby byla ochrana přístroje účinná, musí být
zhášecí člen připojen ke spínanému spotřebiči (k elektronickému předřadníku) - viz. obr. 2.
Z důvodu vyšších spínacích proudů elektronických předřadníků je nutno zvážit následující skutečnosti:
- K přijímači se smí připojit pouze jeden plně elektronický
předřadník (2x 58 W) bez přídavné filtrační tlumivky.
- K přijímači se smí připojit max. čtyři elektronické předřadníky (2x 58 W) ) s přídavnou filtrační tlumivkou.

Instalace IČ čidla 6045 E
Válcová přijímací část čidla musí vyčnívat min. 5 mm
nad povrch.
Přijímač připojte podle obr. 2.
Kabel k IČ čidlu 6045 E nesmí být v žádném případě
poškozen nebo prodloužen, ani nesmí být veden paralelně k výkonovému vedení, jinak není možno zaručit bezchybnou funkci přístroje.

295 - ABB man 6045

14.4.2000

Adresování IČ přijímače
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Adresa přijímače 6045 je nastavena od výrobce na „1“.
Změnu adresy lze provést pootočením adresového kolečka, které se nachází na horní straně přijímače (viz níže
uvedený obr.).
Při adresování berte v úvahu přijímací charakteristiku čidla
(viz obr. 1).
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Obsluha
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IČ Přijímač 6045 lze ovládat pouze pomocí ručního
nebo nástěnného IČ vysílače.
Přitom lze využívat všechny funkce IČ vysílače:
• zapnutí
• vypnutí
• zvýšení jasu
• snížení jasu
• paměťové funkce (MEMO)
• vypnutí celé skupiny adres („ALL OFF“)
Upozornění
Stmívací funkce přístroje lze využívat výlučně v kombinaci
s elektronickými předřadníky, které mají řídicí vstup 1 až 10 V.
O provádění výše uvedených funkcí se dozvíte v návodu
k obsluze použitého IČ vysílače. Obecné informace
o systému ovládání pomocí IČ paprsků (Busch-Ferncontrol
IR) naleznete v příslušné technické příručce.
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Příznak
Dioda LED nesvítí:

Možná příčina / náprava
- vyměňte/zapněte předřazený jisticí prvek
- IČ přijímač je zablokován
IČ zářením z jiného zdroje
- není připojeno napájení

Dioda LED stále bliká:

- IČ přijímač je trvale zablokován IČ zářením z jiného
zdroje

Při vysílání dioda LED
nebliká:

- IČ signál není přijímán
- baterie v IČ vysílači je
vybitá
- IČ přijímač je mimo dosah
vysílače
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Odstraňování poruch
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Příznak
Možná příčina / náprava
Dioda LED při vysílání povelu - na IČ přijímači je nastavena
bliká, ale příjímač/spotřebič
nesprávná adresa
nereaguje:
- na IČ vysílači je navolena
jiná skupina adres
- připojený spotřebič je
vadný
Upozornění
Přijímací charakteristika čidla se může změnit vlivem světla
z jiného zdroje (sluneční záření, jiné osvětlovací těleso
apod.).
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73-1-5719
21325

Vestavný přijímač
infračerveného záření
(stmívač)
typ: 6045 (6020-0-0358)

ABB Elektro-Praga s.r.o.
Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou

04/00-1

Návod k instalaci a použití

ABB Elektro-Praga s.r.o.

