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L 625 LED / L 626 LED

< 8 m
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L 625 LED / L 626 LED



På den löstagbara sensor-enheten finns det ställskru-
var för efterlystid, skymningsnivå och val av program.
Genom att lossa på snäpplåset  med en spårskruv-

Funktioner
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mejsel kan sensor-enheten enkelt tas ut. Därigenom
övergår lampan automatsikt till att lysa med perma-
nent ljus.

Inställning efterlystid
(tidsfördröjning) �
(Leveransinställning: ca 5 sek) 

Den önskade efterlystiden kan ställas in steglöst 
mellan ca 5 sek – max 15 min.

Ställskruven vid siffran – = kortaste tiden (5 sek)
Ställskruven vid siffran + = längsta tiden (15 min.)

Vid inställning av bevakningsområdet rekommenderar
att man väljer den kortaste tiden (–).

Program – inställning �
(Leveransinställning: program 1)  

Vad är mjukstart?
Sensorlampan är försedd med en mjukstart funktion.
Det betyder, att ljuset inte tänds med maximal styrka
direkt, utan att ljusstyrkan långsamt (under en 

sekund) ökar successivt till 100%. Ljuset släcks på
samma sätt.

* För komfort-sparprogram    :
Det finns ingen klocka integrerad i sensorlampan, utan
midnatt beräknas genom att mörkrets längd mäts un-
der natten. Därför är det viktigt att sensorlampan har
konstant spänning (dvs den får inte släckas med bry-
taren) under den första natten, eftersom ljuset och
mörkrets längd måste mätas under hela dygnet. Sen-
sorlampan lyser därför med grundljuset tänt hela nat-
ten. Efter första natten börjar nattsparfunktionen att
fungera. Uppmätta värden lagras vid spänningsbortfall.

Vi rekommenderar att sensorlampan har konstant
spänning för     och att man inte tänder och släcker
sensorlampan med nätbrytaren. Mörkrets längd behö-
ver mätas under flera nätter för att man ska få en 
stabil och driftsäker nattsparfunktion.

Vad är grundljus?
Grundljus betyder att lampan lyser med reducerad
effekt (dimring till 25% av fullt ljus). När någon 
kommer in i bevakningsområdet tänder lampan 
med full effekt (100%) och lyser enligt den inställda
efterlystiden �). Därefter återgår lampan att lysa 
med inställt grundljus 25%.

OBS: I grundljusnivå kan lokala spänningsvariationer
ge upphov till små variationer i ljusstyrka. Detta är 
inget produktfel och är ingen grund för reklamation.

Standard-program:
● mjukstart / inget grundljus
● LED-panelen tänds vid 

inställt skymningsvärde (L 625 LED)

Komfort-program:
● mjukstart + grundljus
● LED-panelen tänds vid 

inställt skymningsvärde (L 625 LED)

Komfort-sparprogram:
● mjukstart + grundljus tills midnatt *
● LED-panelen tänds vid inställt skymningsvärde 

och lyser tills midnatt (L 625 LED)

Normal-program:
● ingen mjukstart / inget grundljus
● LED-panelen tänds endast vid rörelse (L 625 LED)

Skymningsnivå 
(aktiveringströskel) �
(Leveransinställning:  
dagsljus 2000 Lux)

Det önskade skymningsvärdet kan ställas in steglöst
från ca 2 – 2000 Lux.

Ställskruven vid     = drift även i dagsljus ca. 2000 lux
Ställskruven vid     = aktivering vid skymning ca. 2 lux

Vid inställning av bevakningsområdet i dagsljus måste
ställskruven vara vid      (dagsljusdrift).

5 sek. – 15 min.

2 – 2000 Lux

1

2

3

3

4

3

Installation / väggmontage

Monteringsplatsen skall vara minst 50 cm från en
annan belysning, eftersom värmestrålningen från den-
na kan orsaka felaktig tändning av sensorlampan.
Monteringshöjden skall vara ca 1,8 – 2,8 m för att den
angivna räckvidden 8 m ska uppnås.

Anslutning av nätledningen (se bild.)
Nätledningen består av en 2-3 ledarkabel:
L = Fas (oftast svart eller brun)
N = Nolledare (oftast blå)
PE = Skyddsledare (grön/gul)

Princip

Den integrerade högpresterande infraröda sensorn är
består av en 360° dubbelsensor, som känner av den
osynliga värmestrålningen från kroppar i rörelse (män-
niskor, djur etc). 

Den registrerade värmestrålningen omvandlas på
elektronisk väg och tänder automatiskt belysningen.
Murar, fönsterrutor och liknande hindrar värmestrål-
ningen från att nå fram till sensorn varvid belysningen
inte tänds. Med sensorn uppnås en bevakningsvinkel

�

Produktbeskrivning

� Lampglas
� Låsskruv för lampglaset
� Lamphus
� Väggfäste
� Kabelgenomföring
� Anslutning av infälld kabel
� Anslutning av utanpåliggande kabel

Endast för L 625 LED:
	 LED-panel, vridbar 180° för höger- eller vänster-

montage.

 Hållare för LED-panel

Montageanvisning
Bäste kund!

Vi tackar för det förtroende du har visat oss genom
köpet av din sensorlampa från STEINEL.
Du har bestämt dig för en förstklassig kvalitetspro-
dukt, som har tillverkats, provats och förpackats med
största omsorg. 

S

Säkerhetsanvisningar

■ Innan installation och montage påbörjas måste
spänningen kopplas bort. 

■ Inkoppling måste utföras i spänningsfritt tillstånd.
Bryt strömmen och kontrollera med spänningspro-
vare att alla parter är spänningslösa.

Vi ber dig att noga läsa igenom denna montageanvis-
ning innan du installerar sensorlampan. Korrekt instal-
lation och idrifttagning är en förutsättning för långva-
rig, tillförlitlig och störningsfri drift. 
Vi hoppas att du får stor nytta av din nya sensorlampa
från STEINEL.

■ Eftersom sensorlampan installeras till nätspänning-
en måste arbetet utföras på ett fackmannamässigt
sätt och enligt gällande installationsföreskrifter.
(D-VDE 0100, A-ÖVE/ÖNORM E8001-1, 
�-SEV 1000)

� Anslutning av LED-panel via plint i lamphuset
� Sensor-enhet, löstagbar för val av program
 Snäpplås för att frigöra sensor-enheten
� Inställning av efterlystid 
� Inställning av grundljus (dimring)
� Inställning av program
� Princip 
� Justering av bevakningsområdet
� Permanent ljus 

av 360° med en öppningsvinkel av 90°. Sensorn
bevakar även rakt under därigenom får man ett
underkrypskydd.

Obs: Den säkraste rörelsebevakningen uppnås när
sensorlampan monteras i rät vinkel mot rörelserikt-
ningen och inga hinder finns i vägen för sensorn (t.ex.
träd, murar etc). Räckvidden förkortas vid rörelse rakt
emot sensorlampan.

Om man är osäker måste man identifiera kablarna
med en spänningsprovare. Koppla sedan bort spän-
ningen igen. Fas (L), nolledare (N) och skyddsledare
(PE) skall anslutas enligt plintmärkningen.

OBS: På nätledningen kan självklart en strömbrytare
för till- och frånslagning vara monterad. Detta är
förutsättning för att funktionen med permanent ljus
ska fungera (se kapital om permanent ljus) �.

OBS: Lampan får först anslutas till nätet när den är
fullständigt hopbyggd, för att kunna garantera metall-
delarnas jordning.
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Funktionsgaranti

Denna STEINEL produkt är tillverkad med största
noggrannhet. Den är funktions- och säkerhetstestad
enligt gällande föreskrifter och har därefter genomgått
en stickprovskontroll. Steinel garanterar felfri funktion.
Garantin gäller i 36 månader från inköpsdagen. Vi
återgärdar fel som beror på material- eller tillverk-
ningsfel. Garantin innebär att varan repareras eller att
defekt del byts ut enligt vårt val. Garantin omfattar
inte slitage och skador orsakade av felaktig hanteran-
de eller av bristande underhåll och skötsel av produk-
ten. Följskador på främmande föremål ersätts ej. 

Garantin gäller endast då produkten, som inte får vara
isärtagen, sändes väl förpackad med fakturakopia eller
kvitto (inköpsdatum och stämpel) till vår representant
eller lämnas in till inköpsstället för åtgärd inom 
6 månader till inköpsstället.

Reparationsservice:
Efter garantins utgång eller vid fel
som inte omfattas av garantin kan
produkten repareras på vår verkstad.
Vänligen kontakta oss innan Ni sän-
der tillbaka produkten för reparation.

Sensorlampan tänds 
och släcks ständigt 

Räckvidden förändras

LED-lampan blinkar snabbt

■ Blåst i träd och buskar 
i bevakningsområdet

■ Påverkan från bilar på gatan

■ Plötsliga temperatur förändrin-
gar genom vädrets inverkan 
(vind, regn, snö) eller fläktutlopp, 
öppet fönster

■ Justera eller avskärma 
bevakningsområdet 

■ Justera eller avskärma 
bevakningsområdet 

■ Justera bevakningsområdet 
eller flytta sensorlampan

■ Annan omgivningstemperatur ■ Finjustera bevakningsområdet 
med hjälp av täckplattor

■ Den interna säkringen 
i sensorlampan har löst ut

■ Bryt spänningen, vänta minst 
5 sekunder, koppla till 
spänningen

LED-Leuchtscheibe schaltet nicht ■ Klemme nicht ganz eingerastet ■ Klemme fest zusammendrücken

LED-panelen lyser inte vid mörker ■ Program 3 eller 4 är valt ■ Välj annat program

LED "flimmrar" ■ lokala spänningsvariationer   ■ se sid. 37

Driftstörningar

Sensorlampan utan spänning.

Sensorlampan tänds inte

Sensorlampan slocknar inte

Störning
■ Defekt säkring, lampan ej

inkopplad, avbrott i kabel.

■ Kortslutning

■ Byt säkring, slå till spänningen.
Testa med spänningsprovare 

■ Kontrollera och testa kopplingar

■ Vid dagsdrift, skymningsinställ-
ningen inställd på nattdrift

■ Strömbrytaren frånslagen
■ Defekt säkring

■ Bevakningsområdet felinställt
■ Den interna säkringen i 

sensorlampan har löst ut 
(LED-lampan lyser)

■ Skruvar i plint inte 
tillräckligt åtdragna 

■ Ändra skymningsnivån till rätt
läge (skruv �)

■ Slå till strömbrytaren
■ Byt säkring, 

kontrollera ev. anslutningen
■ Justera inställningen
■ Bryt spänningen, vänta minst 

5 sekunder, koppla till 
spänningen

■ Dra åt skruvar i plinten

■ Ständig rörelse 
i bevakningsområdet

■ Sensor-enheten sitter 
inte i rätt läge

■ Kontrollera bevakningsområdet.
Vid behov justera och begränsa 

■ Tryck lätt på sensor-enheten så
att den hamnar i rätt läge

Grundljuset släcks inte 
som önskat vid midnatt

■ Störning från andra ljuskällor ■ Skärma av sensorlampan från
andra ljuskällor. Avvakta, efter-
som mörkrets längd måste
mätas under flera nätter innan
rätt värde för midnatt hittas.

Sensorlampan släcks inte helt ■ Grundljus är valt ■ Välj program 1 

Orsak Åtgärd
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Permanent ljus 

Om en brytare kopplas före lampan är följande 
funktioner enkelt möjliga genom vippa brytare 
till-från:

Sensordrift 
1) Tända lampan (när lampan är släckt): 
Manövrera brytaren  1 x AV och PÅ 
Lampan lyser lika länge som den inställda 
efterlystiden.
2) Släcka ljuset (när lampan är tänd): 
Manövrera brytaren  1 x AV och PÅ
Lampan släcks och övergår i sensordrift.

�

Permanent ljus
1) Tända lampan med permanent ljus:
Manövrera brytaren  2 x AV och PÅ. Lampan lyser
med permanent ljus (full effekt) i 4 timmar (röd LED-
lampa lyser bakom linsen). Efter 4 timmar övergår
lampan automatiskt till sensordrift (röd LED-lampa
lyser inte). 
2) Släcka lampa med permanent ljus:
Manövrera brytaren  1 x AV och PÅ. Lampan släcks
och övergår i sensordrift.

OBS:
Flerfaldiga manövreringar av brytaren måste ske
snabbt efter varandra, inom 0,5–1 sek.

Justering av bevakningsområdet 

Bevakningsområdet kan optimalt ställas in efter öns-
kemål. Med hjälp av de medföljande täckplattorna
kan önskat antal linssegment avskärmas för att indivi-
duellt förkorta räckvidden. Därmed undviks feldetek-
teringar som orsakas av t ex bilar, människor som

�

passerar på en väg eller andra utsatta områden.
Täckplattorna kan brytas av eller klippas till med en
sax längs de spårade indelningarna i lodräta eller
vågräta sektioner.

Drift och underhåll

Sensorlampan ger automatisk styrning av ljus. Väder-
leken kan påverka lampans funktion. Kraftiga vindby-
ar, snöväder, regn och hagel kan leda till kraftiga tem-
peraturfall som i sin tur kan påverka sensorn. Smuts 

på linsen begränsar känsligheten. Linsen rengörs med
fuktig mjuk trasa (utan rengöringsmedel).

Tekniska data

Mått (H x B x D): 270 x 100 x 141 mm (L 626 LED)
270 x 328 x 141 mm (L 625 LED)

Spänning: 230 – 240 V, 50 Hz
Ljuskälla: L 625 LED: 8 W LED Huvudbelysning 

1 W LED Husnummerbelysning
155 lm

L 626 LED: 8 W LED Huvudbelysning
150 lm

Ljusfärg: 3200 Kelvin (varmvitt)
LED Livslängd: 50.000 timmar
Bevakningsvinkel: 360° med underkrypskydd
Sensorns räckvidd: 8 m runtom  
Skymningsinställning: 2 – 2000 Lux
Efterlystid: 5 Sek. – 15 Min.
Grundljus: 0 eller 25% mjukstart
Permanentljus: via strömställare (4 timmar)
Skyddsklass: IP 44
Isolationsklass: I
Temperaturområde: - 20° C till + 50° C

överensstämmelseförsäkran

Produkten uppfyller:
- lågspänningsdirektivet 2006/95/EG 
- EMC-direktivet 2004/108/EG 
- RoHS-direktivet 2002/95/EG
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