
Minska energiförbrukningen med 
närvarodetektorer.
Produktsortiment, tillämpning och 
funktioner.
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Moderna belysningssystem
Minska kostnaderna med innovation

Närvarodetektorer känner automatiskt av om en person befinner sig i rummet. De har 
betydligt bättre precision än konventionella rörelsevakter. Med en närvarodetektor kan 
inte bara belysningen utan också värme- och luftkonditioneringssystem styras intelligent 
och effektivt. Tomma rum där belysningen är tänd och luftkonditioneringen körs på full 
effekt är numera historia. Det finns en närvarodetektor för varje behov.

Kontorsmästaren
Om en person enbart arbetar vid datorn kan man förvänta sig mi-
nimalt med rörelse. På sådana platser måste detekteringen vara 
särskilt noggrann.

Belysning som slås av/på baserat på närvaro är bara början. Med 
konstantljusreglering kan önskad ljusnivå uppnås genom använd-
ning av det ”naturliga ljuset” samt ett kontrollerat tillägg av ”artifi-
ciellt ljus”. På så sätt förbrukas endast den mängd elektricitet som 
behövs.

Markiser samt värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem 
kan styras effektivt med hjälp av närvarodetektorer. Praktisk erfa-
renhet visar att en minskning av rumstemperaturen med 1°C kan 
minska energiförbrukningen med 6 %. 

I kontorslandskap kan en master-/slavfunktion användas för att 
möjliggöra olika ljusstyrkor i belysning nära fönstret och belysning 
mitt i rummet. Ingen ytterligare ljussensor behöver installeras.

ABB erbjuder en mängd olika närvarodetektorer som tillgodoser 
behoven i alla typer av kontor.

För rymliga lokaler
I rymliga lokaler med högt i tak, t ex gymnastiksalar och idrottsan-
läggningar, kan ett ljussystem som anpassas efter aktivitetsnivån 
(träning, match med publik, evenemang etc) eller utomhusljuset 
förhindra onödiga kostnader.  

I den här typen av lokaler måste närvarodetektorn kunna läsa av 
rörelser korrekt från hög höjd och samtidigt skyddas mot skador 
med hjälp av ett skyddsgaller. Våra närvarodetektorer, DualLINE 
och nya Busch-Rörelsevakt Sky KNX passar perfekt i den här ty-
pen av utrymmen.
 
Som nämnts tidigare kan även värme-, ventilations- och luftkon-
ditioneringssystem styras med närvarodetektorer vilket bidrar till 
minskad energiförbrukning. Om rumstemperaturen sänks med 
3°C under längre användningsfria perioder kan energiförbrukning-
en minska med 18 %.

Enskilda arbetsplatser Kontorslandskap med eller utan fönster Tränings- och idrottsanläggningar
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Klass- eller mötesrum

I klass- eller mötesrum
Under möten, konferenser eller presentationer rör sig människor 
ofta väldigt lite under en viss tidsperiod. Detekteringen måste vara 
snabb, korrekt och exakt.

När en projektor används kan belysningen dimmas ner manuellt 
med hjälp av en tryckknapp eller fjärrkontroll. Om någon har glömt 
att släcka ljuset eller lämnat luftkonditioneringen på full effekt 
stängs systemen av när inga människor har vistats i rummet på en 
stund. Den onödiga energiförbrukningen, och därmed även elkost-
naderna, minskar.

Tack vare det halvautomatiska läget som vissa detektorer har kan 
belysningen initialt aktiveras med en knapptryckning och därefter 
förbli påslagen så länge någon rör sig i rummet. Detta läge lämpar 
sig särskilt väl för skolor.

Såväl KNX som traditionella 230V-ledningar kan användas. 
ABB har rätt produkt för din installation.

Lägre energiförbrukning

För oss betyder optimerad energieffektivitet i  
byggnader följande:

-  Energin används bara när den verkligen behövs

–  Endast den mängd energi som faktiskt 
behövs förbrukas

-  Den förbrukade energin används så effektivt som 
möjligt

Ljusstyrning sägs ofta kunna medföra stora 
besparingar i form av lägre elförbrukning. Inte bara 
elkostnaden minskar; även lampornas livslängd 
förlängs och investeringen betalar sig själv på bara 
några få år. De nya KNX-närvarodetektorerna uppfyller 
kraven enligt EN15232:2012.

*Möjlig besparing med automatisk ljusstyrning med ABB:s i-bus® 
KNX-komponenter fastställd av Biberachs högskola för tillämpad 
vetenskap. Resultaten har publicerats i studien ”Energy saving and 
efficiency potential through the use of bus technology as well as room 
and building automation” som genomfördes 2008 för ABB.

Automatisk belysning (närvarostyrd, inte ljusstyrd)

Automatisk belysning (närvarostyrd, beroende på 
ljusstyrka)

Automatisk belysning (närvarostyrd 
konstantljusreglering)

Automatisk belysning (närvarostyrd 
konstantljusreglering med automatisk markisstyrning 

[lamellerna vinklas i förhållande till solens position])

Möjliga besparingar med automatisk ljusstyrning*

0  10  20 30 40 50 60 70 80 90 100

Möjlig besparing jämfört med manuella system

%
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Moderna belysningssystem
Minska kostnaderna med innovation

Korridorer ToaletterStora utrymmen utomhus Provhytter och andra 
små utrymmen

Vilken modell som bör väljas beror på takhöjden, rummets storlek, 
installationsförutsättningarna och vilken typ av rörelse som ska avläsas. 
ABB har rätt lösning för varje situation:

01 360

02  BasicLINE Korridor

03 BasicLINE Standard

04 Busch-Närvarodetektor KNX

05 BasicLINE Mini

01 02 03 04 05

För genomfartsytor och stora utrymmen
Belysning i korridorer och större utrymmen som människor bara 
passerar genom bör endast tändas när en person detekteras 
och stängas av så fort han/hon lämnar området, eller efter en 
fastställd tidsperiod. Man behöver inte trycka på någon knapp 
eller aktivera en brytare, och belysningen stängs alltid av. Därmed 
minskar både energiförbrukningen och kostnaderna.

Med endast en BasicLINE Korridor kan en räckvidd på 24 m 
uppnås vid installation på 3 m höjd. Tack vare specialkåpan 
lämpar sig rörelsevakten även för utomhusanvändning.

För toaletter och mindre rum
Närvarostyrd belysning på toaletter, i provhytter och i 
andra små utrymmen kan förhindra onödiga utgifter och 
ge signal om att någon är kvar i lokalen efter kontorstid/
stängning. På inomhustoaletter kan ventilationen med 
fördel kompletteras med på-/av-fördröjning. 

Rörelsevakten BasicLINE Mini och nya Busch-Närvarode-
tektor Mini KNX är extremt platta och enkla att montera i 
innertak.
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Marknadsledande teknik
Nya närvarodetektorer för KNX

Marknadsledande teknik
De högteknologiska närvarodetektorerna för KNX tillgodoser alla 
behov i dagens moderna byggnader. Nu kan belysning, markiser, 
värme och många andra områden enkelt styras, övervakas och 
integreras med hjälp av en inbyggd ETS-lösning.

Ett alternativ för varje behov
Nya Busch-Närvarodetektor KNX och Busch-Närvarodetektor 
Mini KNX finns i två olika versioner: bas och premium med utökad 
funktion. Tack vare variationen i fråga om tekniska funktioner, 
storlek, färg och räckvidd kan detektorerna användas inom en 
mängd olika applikationer. Nu finns det ett alternativ för varje 
tillämpning.

Se utan att synas
Detektorns tunna design smälter in i inredningen, utan att 
detekteringskapaciteten försämras. Estetik och funktion i perfekt 
kombination. 

Enkel att installera oavsett höjd
Nya Busch-Rörelsedetektor Sky KNX är avsedd för lokaler med 
hög takhöjd och ger rätt funktionalitet oavsett hur högt den instal-
leras. Dessutom är alla KNX-närvarodetektorer enkla att montera i 
tak med hjälp av fjäderklämmor eller med de nya dosorna för utan-
påliggande montering med bajonettfäste.

Aluminium/silver med svart lins* 

Busch-Närvarodetektor Mini KNX

80 mm

16 mm (synlig höjd)

*Färg ej tillgänglig för Busch-Rörelsevakt Sky KNX.

 »  Ny platt design och optimal detekteringsförmåga
 » Nya användningsområden för ökad kostnadseffektivitet
 » Inbyggt stöd för ETS4 eller senare med uppdatering via  

 bussystem
 »  Variationsmöjligheter och alternativ i fråga om funktion, 
storlek, färg och installationshöjd

 »  Nya KNX-närvarodetektorer som överensstämmer med 
EN15232:2012
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Effektivitet på arbetsplatsen
Nya närvarodetektorer för KNX

8 m

6,5 m

3 m

8 m

6,5 m

3 m

Produkter
Busch-Närvarodetektor Mini KNX Busch-Närvarodetektor Mini KNX –  

premium
Busch-Närvarodetektor KNX Busch-Närvarodetektor KNX –  

premium
Busch-Rörelsevakt Sky KNX  

E-nummer och typbeteckning Vit: 17 386 85    6131/20-24-500 
Svart/silver: 17 386 93    6131/20-183-500

Vit: 17 386 86    6131/21-24-500
Svart/silver: 17 386 94    6131/21-183-500

Vit: 17 386 87    6131/30-24-500
Svart/silver: 17 386 95    6131/30-183-500

Vit: 17 386 88    6131/31-24-500
Svart/silver: 17 386 96    6131/31-183-500

Vit: 17 386 89    6131/40-24-500

Inbyggd busskopplare Ja Ja Ja Ja Ja

Räckvidd:  
Monteringshöjd 
sittande 
gående

 
2,5 m/3,0 m/4,0 m 
5,0 m/6,5 m/9,0 m
6,5 m/8,0 m/10,5 m

 
2,5 m/3,0 m/4,0 m  
5,0 m/6,5 m/9,0 m 
6,5 m/8,0 m/10,5 m

 
2,5 m/3,0 m/4,0 m  
 8 m/10 m/14 m 
 10 m/12 m/16 m

 
2,5 m/3,0 m/4,0 m  
 8 m/10 m/14 m 
 10 m/12 m/16 m

 
 6,0 m/12,0 m 
 
18,0 m/24,0 m

Antal kanaler 2 4 2 4 2

Kanaler per driftläge:
närvarodetektor
konstantljusbrytare
konstantljusregulator
övervakningsfunktion

2
2 x 2
-
2

4
4 x 2
2 x 2
4

2
2 x 2
-
2

4
4 x 2
2 x 2
4

2
2
-
2

2-stegs avstängning (EN152321) Ja
(endast närvarodetektor)

Ja
(närvarodetektor + konstantljusregulator)

Ja
(endast närvarodetektor)

Ja
(närvarodetektor + konstantljusregulator)

Ja
(endast rörelsedetektor)

PIR/individuell aktivering 4 4 4 4 4

Integrerad RTC + sensor - Ja - Ja -

Värme-/kyl-/ventilationsfunktion - Ja - Ja -

Inbyggd ljussensor Ja Ja Ja Ja Ja

Ingångar för extern ljussensor 2 2 2 2 2

Programmeringsläge via infraröd fjärrkontroll 6010-25-5002. - Ja - Ja Ja

IR-kanaler - 14 par/24 singel och programmeringsläge - 14 par/24 singel och programmeringsläge Endast programmeringsläge

Logisk kanal - 5 - 5 -

Fjäderfästen för innertak Ja Ja Ja Ja Ja

Utanpåliggande montering IP 20 (6131/29-xx-500) IP 20 (6131/29-xx-500) IP 20 (6131/39-xx-500) IP 20 (6131/39-xx-500) IP 20 (6131/39-xx-500)

Infällt montage Ja Ja Ja Ja Ja

 Lateral approach to the detector.  Frontal approach to the detector.

 Diagonal approach to the detector.

 Lateral approach to the detector.

Optimum detection at lateral or 
diagonal approach.

Reduced detection at frontal approach 
due to physical reasons.

Optimal detektering vid rörelse  
i sidled eller diagonal passering

Sämre detektering när någon närmar sig 
i rak riktning mot närvarodetektorn

Tekniska data  
Busch-Närvarodetektorer består av två delar: en lins och en 
PIR-sensor. Den maximala räckvidden beror på var enheten 
monteras och omgivningsförhållandena. 

1. Passering i sidled förbi närvarodetektorn.
2. Passering diagonalt förbi närvarodetektorn.
3. Passering i sidled förbi närvarodetektorn.

4. Rörelse i direkt riktining mot närvaro-
detektorn.
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Det finns inget bättre sätt.
Det här detekteringssystemet, som består av fyra sensorer 
och speglar, är vida överlägset vanliga rörelsesensorer. 
Minsta lilla rörelse upptäcks och utlöser en reaktion.

01 Detekteringssystem med konventionella rörelsedetektorer

02 Busch-Närvarodetekteringssystem

24 m

12 m

12 m

10 m

3 m

12 m

10 m

3 m

01 02

Produkter
Busch-Närvarodetektor Mini KNX Busch-Närvarodetektor Mini KNX –  

premium
Busch-Närvarodetektor KNX Busch-Närvarodetektor KNX –  

premium
Busch-Rörelsevakt Sky KNX  

E-nummer och typbeteckning Vit: 17 386 85    6131/20-24-500 
Svart/silver: 17 386 93    6131/20-183-500

Vit: 17 386 86    6131/21-24-500
Svart/silver: 17 386 94    6131/21-183-500

Vit: 17 386 87    6131/30-24-500
Svart/silver: 17 386 95    6131/30-183-500

Vit: 17 386 88    6131/31-24-500
Svart/silver: 17 386 96    6131/31-183-500

Vit: 17 386 89    6131/40-24-500

Inbyggd busskopplare Ja Ja Ja Ja Ja

Räckvidd:  
Monteringshöjd 
sittande 
gående

 
2,5 m/3,0 m/4,0 m 
5,0 m/6,5 m/9,0 m
6,5 m/8,0 m/10,5 m

 
2,5 m/3,0 m/4,0 m  
5,0 m/6,5 m/9,0 m 
6,5 m/8,0 m/10,5 m

 
2,5 m/3,0 m/4,0 m  
 8 m/10 m/14 m 
 10 m/12 m/16 m

 
2,5 m/3,0 m/4,0 m  
 8 m/10 m/14 m 
 10 m/12 m/16 m

 
 6,0 m/12,0 m 
 
18,0 m/24,0 m

Antal kanaler 2 4 2 4 2

Kanaler per driftläge:
närvarodetektor
konstantljusbrytare
konstantljusregulator
övervakningsfunktion

2
2 x 2
-
2

4
4 x 2
2 x 2
4

2
2 x 2
-
2

4
4 x 2
2 x 2
4

2
2
-
2

2-stegs avstängning (EN152321) Ja
(endast närvarodetektor)

Ja
(närvarodetektor + konstantljusregulator)

Ja
(endast närvarodetektor)

Ja
(närvarodetektor + konstantljusregulator)

Ja
(endast rörelsedetektor)

PIR/individuell aktivering 4 4 4 4 4

Integrerad RTC + sensor - Ja - Ja -

Värme-/kyl-/ventilationsfunktion - Ja - Ja -

Inbyggd ljussensor Ja Ja Ja Ja Ja

Ingångar för extern ljussensor 2 2 2 2 2

Programmeringsläge via infraröd fjärrkontroll 6010-25-5002. - Ja - Ja Ja

IR-kanaler - 14 par/24 singel och programmeringsläge - 14 par/24 singel och programmeringsläge Endast programmeringsläge

Logisk kanal - 5 - 5 -

Fjäderfästen för innertak Ja Ja Ja Ja Ja

Utanpåliggande montering IP 20 (6131/29-xx-500) IP 20 (6131/29-xx-500) IP 20 (6131/39-xx-500) IP 20 (6131/39-xx-500) IP 20 (6131/39-xx-500)

Infällt montage Ja Ja Ja Ja Ja

1  I enlighet med den nya europeiska standarden EN 15232, Byggnaders energiprestanda –  
Inverkan av byggnadsautomation, styrning och teknisk byggnadsdrift

2IR-fjärrkontroll beställs separat



08 | Närvarodetektorer

Teknisk data

Busch-Närvarodetektor Mini KNX, 8 meter Busch-Närvarodetektor Mini KNX premium, 8 meter

E-nummer och  
typbeteckning

Vit: 17 386 85    6131/20-24-500 
Svart/silver: 17 386 93    6131/20-183-500

Vit: 17 386 86    6131/21-24-500
Svart/silver: 17 386 94    6131/21-183-500

Beskrivning  » 2 kanaler
 » Avsedd för till-/frånslag av ljusnivåberoende funktioner
 » Justering efter rörelsenivå möjlig
 » Enheten kan användas som närvaro- och/eller rörelsedetektor
 » Detektorfunktion med 2 avstängningssteg
 » Detektor med inbyggd övervakningsfunktion
 » Konstantljusbrytare med två separata kanaler för ljusnivåbero-
ende till-/frånslagsfunktion för belysning i rummet

 » Inbyggd KNX-busskopplare

 » 4 kanaler
 » Dimning/ljusstyrka enligt ett fastställt värde
 » HVAC-funktion för styrning av värme- och/eller kylsystem 
samt ventilationssystem

 » Detektorfunktion med 2 avstängningssteg
 » Detektor med inbyggd övervakningsfunktion
 » Konstantljusregulator med två separata kanaler för ljusnivå-
beroende reglering av belysningen i rummet.

 » Inbyggd rumstermostat
 » 24 fritt programmerbara IR-kanaler (blå och/eller vita)
 » 5 logiska kanaler (logiska grindar, grindar, fördröjning och 
trappbelysning)

 » Två ingångar för externa ljusvärden för möjlighet att jämföra 
med den interna ljssensorns värde och utjämna vid behov

 » Programmeringsknappen kan aktiveras med IR-sändare 
6010-25-500

 » Inbyggd KNX-busskopplare
Tekniska data  » Anslutning för KNX-buss

 » Mått (H x B x D): 80 x 80 x 45 mm
 » Räckvidd (för monteringshöjd 2,5 m, 3 m och 4 m), cirkulärt
 » Sittande personer Ø: 5 m, 6,5 m och 9 m
 » Gående personer Ø: 6,5 m, 8 m och 10,5 m
 » Ljusstyrkeintervall: 1–1 000 Lux
 » Monteringsdjup: 29 mm
 » Synlig höjd 16 mm

 » Anslutning för KNX-buss
 » Mått (H x B x D): 80 x 80 x 45 mm
 » Räckvidd (för monteringshöjd 2,5 m, 3 m och 4 m), cirkulärt
 » Sittande personer Ø: 5 m, 6,5 m och 9 m
 » Gående personer Ø: 6,5 m, 8 m och 10,5 m
 » Ljusstyrkeintervall: 1–1 000 Lux
 » Monteringsdjup: 29 mm
 » Synlig höjd 16 mm

Dosa för utanpåliggande montering

E-nummer och 
typbeteckning

Vit: 17 386 91    6131/29-24-500
Svart/silver: 17 386 98    6131/29-183-500

Beskrivning  » För Busch-Närvarodetektor Mini KNX
 » För installation av en Busch-Närvarodetektor Mini KNX 6131/20-24-500,  6131/20-183-500 eller en Busch-Närvarodetektor Mini 
KNX premium 6131/21-24-500, 6131/21-183-500

 » Kapslingsklass (enhet): IP 20
 » Mått (H x B x D): 80 x 80 x 35 mm
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Busch-Närvarodetektor KNX, 12 meter Busch-Närvarodetektor KNX premium, 12 meter

E-nummer och 
typbeteckning

Vit: 17 386 87    6131/30-24-500
Svart/silver: 17 386 95    6131/30-183-500

Vit: 17 386 88    6131/31-24-500
Svart/silver: 17 386 96    6131/31-183-500

Beskrivning  » 2 kanaler
 » Avsedd för till-/frånslag av ljusnivåberoende funktioner
 » Justering efter rörelsenivå möjlig
 » Enheten kan användas som närvaro- och/eller rörelsedetektor
 » Detektorfunktion med två avstängningssteg
 » Detektor med inbyggd övervakningsfunktion
 » Konstantljusbrytare med två separata kanaler för ljusnivåbero-
ende till-/frånslagsfunktion för belysning i rummet

 » Inbyggd KNX-busskopplare

 » 4 kanaler
 » Dimning/ljusstyrka enligt ett fastställt värde
 » HVAC-funktion för styrning av värme- och/eller kylsystem 
samt ventilationssystem

 » Detektorfunktion med två avstängningssteg
 » Detektor med inbyggd övervakningsfunktion
 » Konstantljusregulator med två separata kanaler för ljusnivå-
beroende reglering av belysningen i rummet

 » Inbyggd rumstermostat
 » 24 fritt programmerbara IR-kanaler (blå och/eller vita)
 » Inkl. fem logiska kanaler (logiska grindar, grindar, fördröjning 
och trappbelysning)

 » Två ingångar för externa ljusvärden för möjlighet att jämföra 
med den interna ljssensorns värde och utjämna vid behov

 » Programmeringsknappen kan aktiveras med IR-sändare 
6010-25-500

 » Inbyggd KNX-busskopplare
Tekniska data  » Anslutning för KNX-buss

 » Mått (H x B x D): 91 x 91 x 45 mm
 » Räckvidd (för monteringshöjd 2,5 m, 3 m och 4 m), cirkulärt
 » Sittande personer Ø: 8 m, 10 m och 14 m
 » Gående personer Ø: 10 m, 12 m och 16 m
 » Ljusstyrkeintervall: 1–1 000 Lux
 » Monteringsdjup: 22 mm
 » Synlig höjd 23 mm

 » Anslutning för KNX-buss
 » Mått (H x B x D): 91 x 91 x 45 mm
 » Räckvidd (för monteringshöjd 2,5 m, 3 m och 4 m), cirkulärt
 » Sittande personer Ø: 8 m, 10 m och 14 m
 » Gående personer Ø: 10 m, 12 m och 16 m
 » Ljusstyrkeintervall: 1–1 000 Lux
 » Monteringsdjup: 22 mm
 » Synlig höjd 23 mm

Dosa för utanpåliggande montering

E-nummer och 
typbeteckning

Vit:  17 386 90    6131/39-24-500
Svart/silver: 17 386 97    6131/39-183-500

Beskrivning  » För Busch-Närvarodetektor KNX och Busch-Rörelsevakt Sky KNX
 » För installation av en Busch-Närvarodetektor KNX 6131/30-24-500, en Busch-Närvarodetektor KNX premium 6131/31-24-500 
eller en Busch-Rörelsevakt Sky KNX 6131/40-24-500

 » Kapslingsklass (enhet): IP 20
 » Mått (H x B x D): 91 x 91 x 33 mm
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Busch-Rörelsevakt Sky KNX, 24 meter

E-nummer och 
typbeteckning

Vit: 17 386 89    6131/40-24-500

Beskrivning  » 2 kanaler
 » Avsedd för till-/frånslag av ljusnivåberoende funktioner
 » Justering efter rörelsenivå möjlig
 » Enheten kan användas som rörelsedetektor
 » Detektorfunktion med två avstängningssteg
 » Detektor med inbyggd övervakningsfunktion
 » Konstantljusbrytare med två separata kanaler för ljusnivåberoende till-/frånslagsfunktion för belysning i området
 » Inbyggd KNX-busskopplare
 » Programmeringsknappen kan aktiveras med IR-sändaren 6010-25-500

Tekniska data  » Anslutning för KNX-buss
 » Mått (H x B x D): 91 x 91 x 45 mm
 » Räckvidd (för monteringshöjd 6 m och 12 m), cirkulärt
 » Gående personer Ø: 18 m, 24 m
 » Ljusstyrkeintervall: 1–1 000 Lux
 » Monteringsdjup: 22 mm
 » Synlig höjd 23 mm

Teknisk data

Dosa för utanpåliggande montering

E-nummer och 
typbeteckning

Vit: 17 386 90    6131/39-24-500
Svart/silver: 17 386 97    6131/39-183-500

Beskrivning  » För Busch-Närvarodetektor KNX och Busch-Rörelsevakt Sky KNX
 » För installation av en Busch-Närvarodetektor KNX 6131/30-24-500, 6131/30-183-500, en Busch-Närvarodetektor KNX premium 
6131/31-24-500, 6131/31-183-500 eller en Busch-Rörelsevakt Sky KNX 6131/40-24-500

 » Kapslingsklass (enhet): IP 20
 » Mått (H x B x D): 91 x 91 x 33 mm
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BasicLINE Mini BasicLINE Standard

E-nummer och 
typbeteckning

Vit: 13 000 63    6811 EB-500 Vit: 13 000 64   6814 U-500

Beskrivning  » För reglering av belysningssystem beroende på ljusstyrka och 
rörelse

 » Låg monteringshöjd p.g.a. separata sensor-/aktorkoncept
 » Kontinuerligt justerbar detektionskänslighet
 » Ljusstyrkeoberoende testläge för utvärdering av detektions-
området

 » Detektionsdisplay i testläge
 » Takmontering med hjälp av inbyggt fjäderfäste
 » Övervakningsdensitet: 19 sektorer med 76 kopplingssegment
 » Fördröjd avstängning: ca 1 sek–15 min eller justerbar kort-
tidspuls

 » För reglering av belysningssystem beroende på ljusstyrka 
och rörelse

 » För halv- och helautomatisk drift
 » Extra aktiverings-/inaktiveringsalternativ med tryckknapp
 » Räckvidden kan anpassas med hjälp av det medföljande 
maskningselementet.

 » Ljusstyrkeoberoende testläge för utvärdering av detektions-
området

 » Detektionsdisplay i testläge
 » Kan monteras med infällda installationsdosor och 
enhetsuttag

 » Takmontering med hjälp av inbyggt fjäderfäste
 » Justeringselement åtkomliga från framsidan
 » Övervakningsdensitet: 32 sektorer med 128 kopplings-
segment

 » Fördröjd avstängning: ca 5 sek–30 min eller justerbar kort-
tidspuls

Tekniska data  » Märkspänning: 230 V, +/-10 %
 » Märkfrekvens: 50 Hz
 » Utgångar: En normalt öppen kontakt, potentialbunden
 » Detekteringsområde: 360°
 » Räckvidd (installationshöjd 3 m, upp till 6 m i diameter)
 » Ljusstyrkeintervall: 10–1 000 Lux, vid användning dagtid
 » Monteringshöjd: 2–5 m
 » Monteringsdjup: 77 mm 
      

 » Märkspänning: 230 V, +/-10 %
 » Märkfrekvens: 50 Hz/60 Hz
 » Utgångar: 1 normalt öppen kontakt, potentialbunden
 » Mått (H x B x D): 111 x 111 x 59 mm 
 » Detekteringsområde: 360°
 » Räckvidd (vid en installationshöjd på 2,5 m), cirkulärt, upp 
till 7 m i diameter

 » Ljusstyrkeintervall: 10–2 000 Lux
 » Monteringshöjd: 2–4 m
 » Monteringsdjup: 41 mm 
      



12 | Närvarodetektorer

BasicLINE Korridor Skyddsgaller

E-nummer och 
typbeteckning

Vit:13 000 65    6818 U-500 Vit: 13 000 44    6898

Beskrivning  » För reglering av belysningssystem beroende på ljusstyrka och 
rörelse

 » Extra aktiverings-/inaktiveringsalternativ med tryckknapp
 » Räckvidden kan anpassas med hjälp av det medföljande 
maskningselementet.

 » Ljusstyrkeoberoende testläge för utvärdering av detektions-
området

 » Detektionsdisplay i testläge
 » Automatisk rörelsedetektering
 » Automatisk justering av känsligheten
 » Kan monteras med infällda installationsdosor och enhetsuttag
 » Takmontering med det medföljande dammskyddet
 » Justeringselement åtkomliga från framsidan
 » Övervakningsdensitet: 215 sektorer med 860 kopplings-
segment

 » Fördröjd avstängning: ca 10 sek–30 min eller justerbar kort-
tidspuls

 » Fjärrstyrning möjlig via IR-fjärrkontroll 6843.
 » Kan användas utomhus i kombination med utanpåliggande 
kåpa 6888

 » För takmonterade rörelsevakter
 » För Rörelsevakt 360 (6813-101-500)
 » För DualLINE 6813/11-24-500
 » För BasicLINE Standard 6814 U-500
 » För BasicLINE Korridor 6818 U-500
 » För alla rökdetektorer i serien ProfessionalLINE
 » För alla värmedetektorer i serien ProfessionalLINE
 » Rökdetektorer 6831-84 och 6832-84
 » Kan även användas tillsammans med utanpåliggande kåpa 
6885-xxx-500 och 6888

 » För Busch-Närvarodetektor Mini KNX 6131/20-xxx-500 
och 6131/21-xxx-500

 » För Busch-Närvarodetektor KNX 31/30-xxx-500 och 
6131/31-xxx-500

 » Busch-Rörelsevakt Sky KNX 6131/40-24-500
 » Mått: (L x B x D): 180 x 180 x 98 mm

Tekniska data  » Märkspänning: 230 V, +/-10 %
 » Märkfrekvens: 50 Hz/60 Hz
 » Utgångar: 1 normalt öppen kontakt, potentialbunden
 » Mått (H x B x D): 110 x 110 x 70 mm 
 » Detekteringsområde: 360°
 » Räckvidd (vid en installationshöjd på 2,5 m, cirkulärt, upp till 
24 m i diameter

 » Ljusstyrkeintervall: 10–2 000 Lux
 » Monteringshöjd: 2–3 m
 » Monteringsdjup: 48 mm 
     

Teknisk data

Dosa för utanpåliggande montering IR-fjärrkontroll

E-nummer och 
typbeteckning

Vit: 13 000 47   6888 13 000 43   6843

Beskrivning  » För BasicLINE Korridor 6818 U-500
 » För utanpåliggande montering och höjning av skyddsklass
 » Kapslingsklass (enhet): IP 54
 » Temperaturintervall (enhet): -20 °C till 45 °C
 » Mått: (L x B x D): 106 x 106 x 26 mm

 » För BasicLINE Korridor 6818 U-500
 » Enheten har stöd för följande funktioner/inställningar:
 » Kontinuerlig belysning på/av (8 h)
 » Inställning av gränsvärde för ljusstyrka
 » Inställning av aktuellt omgivande ljus som gränsvärde för 
ljusstyrka

 » Inställning av fördröjd avstängning eller korttidspuls
 » Spara och duplicera sparade värden
 » Aktivera testläge
 » Återställning till fabriksinställningar
 » Aktivering/inaktivering av knapplås
 » Strömförsörjning: litiumjon-knappcellsbatteri, typ CR2032
 » Räckvidd: 3 m framifrån
 » Märkspänning: 3 V
 » Mått: (L x B x D): 106 x 50 x 8 mm
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Rörelsevakt 360 Närvarodetektor DualLINE

E-nummer och 
typbeteckning

Matt vit: 13 000 14    6813-101-500 Matt vit (typbeteckning): 6813/11-24-500

Beskrivning  » För reglering och dimning av belysningssystem beroende på 
ljusstyrka och rörelse

 » För konstantljusreglering i kombination med  
dimmerinsats 6524 U-500, 6526 U-500, 6593 U-500 eller 
6550 U-101-500

 » För reglering av värme/luftkonditionering/ventilation i kombina-
tion med seriell insatsmodul 6402 U.

 » För reläinsats 6401 U-102, 6402 U och 6812 U-101
 » För MOS-Fet insats 6804 U-101
 » För utbyggnadsmodul 6805 U
 » Fjärrstyrning möjlig via IR-fjärrkontroll 6010-25-500
 » Intelligent aktiveringsfördröjning
 » Övervakningsdensitet: 72 sektorer med 640 kopplingssegment
 » Fördröjd avstängning: ca 10 sek–30 min eller justerbar kort-
tidspuls

 » För reglering och dimning av belysningssystem beroende 
på ljusstyrka och rörelse

 » För konstantljusreglering i kombination med  
dimmerinsats 6524 U-500, 6526 U-500, 6593 U-500 eller 
6550 U-101-500

 » För styrning av 2 oberoende ljusband i kombination med 
2-delad envägsenhet 6402 U

 » För halv- och helautomatisk drift
 » För reläinsats 6401 U-102, 6402 U och 6812 U-101
 » För MOS-Fet insats 6804 U-101
 » För utbyggnadsmodul 6805 U
 » Fjärrstyrning möjlig via IR-fjärrkontroll 6010-25-500
 » Fördröjd avstängning: ca 1 sek–20 min eller justerbar kort-
tidspuls

Tekniska data  » Mått (H x B x D): 110 x 110 x 51 mm
 » Detekteringsområde: 360 °
 » Räckvidd (vid installationshöjd 2,5 m), cirkulärt,  
8 m i diameter

 » Ljusstyrkeintervall: 5–1 000 Lux
 » Monteringshöjd: 2–8 m

 » Intelligent aktiveringsfördröjning
 » Övervakningsdensitet: 72 sektorer med 640 kopplings-
segment

 » Mått (H x B x D): 110 x 110 x 51 mm 
 » Detekteringsområde: 360 °
 » Räckvidd (vid installationshöjd 2,5 m), cirkulärt,  
8 m i diameter

 » Ljusstyrkeintervall: 5–1 000 Lux
 » Monteringshöjd: 2–8 m

Dosa för utanpåliggande montering IR-fjärrkontroll

E-nummer och 
typbeteckning

Matt vit: 17 501 45    6885-500 
Svart/silver: 17 501 07    6885-183-500

17 501 56    6010-25-500

Beskrivning  » För infälld montering av en insats i kombination med artiklarna 
6813(/11)-xx-(101), 6131/10-xxx eller 6131/11-xxx

 » Kapslingsklass (enhet): IP 20
 » Mått: (L x B x D): 110 x 110 x 39 mm

 » Infraröd fjärrkontroll inkl. batteri
 » För IR-mottagare (60xx)
 » För KNX-närvarodetektorer och KNX-sensorer med IR-
gränssnitt

 » För koppling/dimning av upp till 10 laster i 2 grupper  
(1-5/6-10)

 » Kan användas för programmering och val av 2 MEMO-
minnen per grupp

 » Strömförsörjning från 4 alkaliska manganbatterier, IEC LR03 
(microcell). Medföljer ej.

 » Räckvidd: 15 m
 » Märkspänning: 6 V
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Anteckningar





Kontakta oss
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Lågspänningsprodukter
Telefon: 021-32 50 00
E-post: kundservice.cewe-control@se.abb.com 

www.abb.se/lagspanning

Observera:
Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska föränd-
ringar eller ändra innehållet i detta dokument utan 
föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten till information och bilder i 
detta dokument. All kopiering, spridning till tredje 
part eller användning av dess innehåll – helt eller 
delvis – är förbjuden utan föregående skriftligt 
tillstånd av ABB.
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