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Montageanleitung
Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für das Vertrauen, das Sie uns beim Kauf
Ihrer neuen SensorLeuchte entgegengebracht haben.
Sie haben sich für ein hochwertiges Qualitätsprodukt
entschieden, das mit größter Sorgfalt produziert,
getestet und verpackt wurde.

Bitte machen Sie sich vor der Installation mit dieser
Montageanleitung vertraut. Denn nur eine sachge-
rechte Installation und Inbetriebnahme gewährleistet
einen langen, zuverlässigen und störungsfreien 
Betrieb.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer neuen 
SensorLeuchte.

D

Gerätebeschreibung

� Gehäuse
� Dichtstopfen
� Dämmerungseinstellung

(2 – 2000 Lux)
� Zeiteinstellung

(1 Min. – 15 Min.)
� Reichweiteneinstellung

(Ø 1 – 8 m)*
� HF-Sensor

 Kunststoffabdeckung
� Abstandhalter für Aufputzzuleitung
	 Blenden zur teilweisen Reichweitenbegrenzung
� Gewindestift (verhindert ungewolltes Abnehmen

der Kunststoffabdeckung)

Das Prinzip 

Die SensorLeuchte ist ein aktiver Bewegungsmelder.
Der integrierte HF-Sensor sendet hochfrequente
elektromagnetische Wellen (5,8 GHz) aus und 
empfängt deren Echo. Bei der kleinsten Bewegung 
im Erfassungsbereich der Leuchte, wird die Echover-
änderung vom Sensor wahrgenommen. Ein Micro-
prozessor löst dann den Schaltbefehl „Licht einschalten“
aus. Eine Erfassung durch Türen, Glasscheiben oder
dünne Wände ist möglich.

Erfassungsbereiche bei Deckenmontage:
1) Minimale Reichweite (Ø 1 m)*
2) Maximale Reichweite (Ø 8 m)*

Erfassungsbereiche bei Wandmontage:
3) Minimale Reichweite (Ø 1 m)*
4) Maximale Reichweite (Ø 8 m)*

Wichtig: Die sicherste Bewegungserfassung erhalten
Sie, wenn Sie sich in Richtung der montierten Leuchte
bewegen.

Sicherheitshinweise

■ Vor allen Arbeiten am Gerät die Spannungszufuhr
unterbrechen! 

■ Bei der Montage muss die anzuschließende 
elektrische Leitung spannungsfrei sein. Daher als
Erstes Strom abschalten und Spannungsfreiheit mit
einem Spannungsprüfer überprüfen. 

■ Bei der Installation der SensorLeuchte handelt es
sich um eine Arbeit an der Netzspannung. Sie 
muss daher fachgerecht nach den landesüblichen
Installationsvorschriften und Anschlussbedingungen
durchgeführt werden.
( -VDE 0100, -ÖVE / ÖNORM E8001-1,

-SEV 1000)
D A

CH

Hinweis:
Die Hochfrequenzleistung des HF-Sensors beträgt 
ca. 1 mW – das ist nur ein 1000stel der Sendeleistung
eines Handys oder einer Microwelle.

ca. 1 mW ca. 1000 mW
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Montageanvisning
Bäste kund!

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

Vi ber dig att noga läsa igenom denna montageanvis-
ning innan du installerar produkten. Korrekt installa-
tion och idrifttagning är en förutsättning för långvarig,
tillförlitlig och störningsfri drift. 

Vi hoppas att du får stor nytta av din nya sensorarma-
tur från STEINEL.

S

Produktbeskrivning

� Bottendel
� Strypnipplar
� Inställning av skymningsnivå 

(2 – 2000 Lux)
� Inställning av efterlystid 

(1 Min. – 15 Min.)
� Inställning av räckvidd 

(Ø 1 – 8 m)*
� HF-sensor

 Kupa av akryl
� Distanser för anslutning av utanpåliggande ledning
	 Avskärmningar för reducering av bevaknings-

området
� Låsskruv för kupan

Princip

Sensorarmaturen är försedd med en aktiv rörelsevakt.
Den integrerade HF-sensorn sänder ut högfrekventa
elektromagnetiska vågor (5,8 Ghz) och fångar dess
eko. Vid minsta rörelse i bevakningsområdet reagerar
sensorn på förändringar av ekot. En mikroprocessor
tänder sedan ljuskällan. Sensorn kan även känna
genom dörrar, fönster eller tunna väggar.

Räckvidd vid takmontage
1) Minsta räckvidd Ø 1 m*
2) Max. räckvidd Ø 8 m*

Räckvidd vid väggmontage
3) Minsta räckvidd (Ø 1 m)*
4) Max. räckvidd (Ø 8 m)*

Obs: Den säkraste rörelsebevakningen uppnås när
man rör sig rakt mot sensorarmaturen.

Säkerhetsanvisningar

■ Innan installation och montage påbörjas måste
spänningen kopplas bort.

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

■ Eftersom sensorarmaturen installeras till nätspän-
ningen måste arbetet utföras på ett fackmannamäs-
sigt sätt och enligt gällande installationsföreskrifter.

OBS! 
HF-sensorns högfrekvenseffekt uppgår till ca 1 mW –
det är bara en tusendel av sändningseffekten i en
mobiltelefon eller en mikrougn.

ca. 1 mW ca. 1000 mW
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Falhas de funcionamento

Candeeiro com sensor não tem tensão

Candeeiro com sensor não liga

Candeeiro com sensor não desliga

O candeeiro com sensor liga sem movimen-
to aparente

O candeeiro com sensor não liga apesar de
ocorrer um movimento

Falha
� Fusível da casa está queimado, 

não ligado, ligação interrompida

� Curto-circuito no cabo proveniente 
da rede

� Interruptor de rede eventualmente 
existente está desligado

� Substituir fusível, ligar o interruptor de 
rede, verificar o cabo com detector de
tensão

� Verificar as conexões

� Ligar o interruptor de rede

� Foi escolhida a regulação crepuscular
errada

� Lâmpada fundida
� Interruptor de rede DESLIGADO
� Fusível da casa fundido

� Reajustar

� Substituir a lâmpada
� Ligar
� Fusível novo, verificar eventualmente 

a conexão

� Movimento constante na área de 
detecção

� Controlar a área

� O candeeiro não está montado à prova
de trepidações

� Ocorreu um movimento, mas o observa-
dor não reparou (movimento por trás 
da parede, movimento de um objecto
pequeno nas imediações directas da
lâmpada, etc.)

� Montar o corpo do candeeiro com 
firmeza

� Controlar a área 

� Os movimentos rápidos são suprimidos
para minimizar as falhas de detecção ou
a área de detecção definida é demasiado
pequena

� Controlar a área

Causa Solução

S
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Efter att bottendelen � är monterad och spänningen
är inkopplad kan sensorarmaturen tas i drift. Vid tänd-
ning av armaturen via en strömbrytare kommer armatu-
ren att släckas efter 10 sekunder för att kalibrera sig.
En ny tändning med strömställaren är inte nödvändig.  

Inställning av räckvidd (känslighet)

Begreppet räckvidd hänför sig till ett
cirkelformat område på golvet då
armaturen är monterad på en höjd 
av 2,5 m.Ställskruven � vänster 
ändläge ger den kortaste räckvidden 
ca. Ø 1 m*. Höger ändläge ger den
längsta räckvidden ca. Ø 8 m*. (Vid

leverans är räckvidden inställd på maximal räckvidd)

Inställning efterlystid  (tidsfördröjning)

Den önskade efterlystiden kan ställas
in steglöst mellan ca 1 min (ställskru-
ven � i vänster ändläge) – max 
15 min (ställskruven � i höger ändlä-
ge). Vid leverans är efterlystiden
inställd på den kortaste tiden. Vid
varje rörelse startar tiden på nytt. Vid

inställning av räckvidd och för funktionstest rekom-
menderar vi att den kortaste tiden är inställd.

OBS! Efter det att armaturen slocknat tar det ca 1 sek
innan en ny rörelse kan tända armaturen.

Skymningsinställning (aktiveringströskel)

Skymningsnivån kan ställas in mellan
ca 2 – 2000 lux. Ställskruven � i det
vänstra ändläget ger det lägsta värdet 
ca. 2 lux. Ställskruven � i höger änd-
läge ger drift i dagsljus ca. 2000 lux.
(Vid leverans är sensorarmaturen
inställd på drift i dagsljus). Vid inställ-

ning av räckvidd och för funktionstest i dagsljus
måste ställskruven vara ställd i det högra ändläget.

Funktioner

- 35 -

Ø 1 m – 8 m*

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 hanterande
eller av bristande underhåll och skötsel av produkten.
Följskador på främmande föremål ersätts ej. Garantin
gäller endast då produkten, som inte får vara isärtaget,
sändes väl förpackat med fakturakopia eller kvitto
(inköpsdatum och stämpel) till vår representant eller
lämnas in till inköpsstället för återgärd.

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.

- överensstämmelseförsäkran

Produkten uppfyller lågspänningsdirektivet
2006/95/EG, EMC-direktivet 2004/108/EG, 
RoHS-direktivet 2002/95/EG och R&TTE direktivet
1999/5/EC

1 min – 15 min

2 – 2000 Lux

Installation

OBS! Sensorarmaturen måste monteras på ett vibra-
tions-fritt underlag för att undvika oönskade tändningar. 
Sensorarmaturen skadas om den ansluts via en 
dimmer.
Vänligen notera att sensorarmaturen ska avsäkras
med en 10A säkring.

1. Placera armaturhuset � på vägg/takfästet och 
markera för borrhål. Akta kabelinföringen i
vägg/takfästet.

2. Borra hålen och sätt i pluggar (Ø 6 mm).
3. Tryck dit gummitätningen för kabeln och gör hål 

i denna.
4. Dra igenom nätkabeln. Trä på de bipackade 

värmeisoleringarna på nätkabeln.
5. Skruva fast bottendelen � på väggen
6. 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)

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

Tekniska data:

Ljuskälla: 1x13 W, FSQ-E (TC-DEL)
sockel G24-Q1. 
max 5 stycken RS 50 kan kopplas samman i en grupp

Spänning: 230 – 240 V, 50 Hz

Montage: inomhus i byggnader, vägg- eller takmontage

HF-teknik: 5,8 GHz CW-radar, ISM-band

Sändareffekt: ca. 1 mW

Bevakningsvinkel: 360° med öppningsvinkeln 160°, känner igenom glas, trä och lättbetongväggar

Sensorns räckvidd: Ø 1 – 8 m, steglöst inställbar

Tidsinställning: 1 min – 15 min

Skymningsinställning: 2 – 2000 Lux

Skyddsklass: IP 44 

Skyddsklass: II 

Egenförbrukning: ca. 0,9 W

Omgivningstemperatur: -10°C - +50°C

- 34 -

OBS! Förväxling av ledarna kan skada sensorarma-
turen eller förorsaka kortslutning i säkringsskåpet. 
I detta fall måste de inkommande ledarna på nytt
identifieras och omkoppling ske.

7. Ställ in funktionerna �, �, �.
8. Lossa kupan genom att vrida den.

Anslutning av utanpåliggande ledning
Vid anslutning med utanpåliggande kabel ska 
medföljande distanser monteras på baksidan 
av armaturen (enl. bild på sidan 2).

Anslutning av en extern belastning
Man kan till sensorarmaturen ansluta en extern
belastning (t.ex. badrumsfläkt) så att denna startar
och stannar med hjälp av armaturens sensor. Anslut
den externa belastningens fas till plinten märkt med
L’. Framför plinten finns det ett skydd som klipps bort
med tång. Dessutom måste värmeisolering träs på
kabeln. Nolledaren från den externa belastningen
ansluts till samma plint N som nätkabeln.
Skyddsledaren (PE) kopplas vidare via takdosan. 
(se kopplingsschema sidan 3)

S
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Monteringsvejledning
Kære kunde,

tak for den tillid De har vist os ved at købe en STEINEL-
sensorlampe. De har valgt et produkt af høj kvalitet,
som er fremstillet, testet og emballeret med største
omhu.

Læs venligst monteringsvejledningen, før De monterer
sensoren. Korrekt installation og ibrugtagning sikrer
en lang, pålidelig og fejlfri drift.

Vi ønsker Dem god fornøjelse med Deres nye STEINEL-
sensorlampe.

DK

Beskrivelse

� Kabinet
� Lukkeprop
� Skumringsindstilling 

(2 – 2.000 lux)
� Tidsindstilling 

(1 – 15 min.)
� Rækkeviddeindstilling 

(Ø 1 – 8 m)*
� HF-sensor

 Plastskærm
� Afstandsstykke til synlig ledningsføring
	 Blændstykker til delvis begrænsning af rækkevidde
� Gevindtap (forhindrer utilsigtet afmontering 

af kunststofskærmen)

Princippet 

Sensorlampen er en aktiv bevægelsessensor. Den 
integrerede HF-sensor udsender højfrekvente elektro-
magnetiske bølger (5,8 GHz) og modtager ekkoet.
Ved den mindste bevægelse i lampens overvågnings-
område registrerer sensoren en ændring af ekkoet. En
mikroprocessor udløser herefter kommandoen „tænd
lys“. Der er mulighed for registrering gennem døre,
glasruder eller tynde vægge.

Overvågningsområde ved loftsmontering:
1) Minimal rækkevidde (Ø 1 m)*
2) Maksimal rækkevidde (Ø 8 m)*

Vigtigt: Den bedste overvågning opnår man, hvis man
bevæger sig hen mod lampen.

Overvågningsområder ved vægmontering:
3) Minimal rækkevidde (Ø 1 m)*
4) Maksimal rækkevidde (Ø 8 m)*

Sikkerhedshenvisninger

■ Afbryd altid spændingsforsyningen, inden der 
arbejdes på apparatet! 

■ Ved montering skal den elledning, der skal tilsluttes,
være spændingsfri. Sluk derfor for strømmen, og
kontrollér med en spændingstester, at ledningen er
spændingsfri. 

■ Ved installation af sensorlampen er der tale om 
arbejde med netspænding. Den bør derfor udføres
fagligt korrekt iht. de gældende regler. 
(D -VDE 0100, A -ÖVE-EN 1, � - SEV 1000)

Henvisning:
HF-sensorens højfrekvenseffekt er ca. 1 mW – det
svarer til blot en tusindedel af sendeeffekten i en
mobiltelefon eller i en mikrobølgeovn.

ca. 1 mW ca. 1.000 mW
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Driftstörningar

Sensorarmaturen utan 
spänning

Sensorarmaturen tänds inte

Sensorarmaturen slocknar inte

Sensorarmaturen tänds utan 
märkbara rörelser

Sensorarmaturen tänds inte 
trots rörelser

Störning

� Defekt säkring, lampan ej inkopplad,
avbrott i kabel

� Kortslutning
� Förkopplad brytare frånslagen

� Byt säkring, slå till spänningen. 
Testa med spänningsprovare

� Kontrollera och testa kopplingar
� Slå på brytaren

� Skymningsinställningen felinställd
� Ljuskällan trasig
� Strömbrytaren frånslagen
� Defekt säkring

� Ändra inställning
� Byt ljuskälla
� Slå till strömbrytaren
� Byt säkring, kontrollera 

ev. anslutningen

� Ständig rörelse i bevakningsområdet � Kontrollera bevakningsområdet

� Armaturen utsätts för vibrationer
� Rörelsen förkommer, men kan inte

uppfattas av betraktaren. (Rörelser
bakom vägg, små rörelser i omedel-
bar närhet av sensorlampan etc.)

� Skruva fast bottendelen
� Kontrollera bevakningsområdet 

� För att minimera störningar tänder
inte snabba rörelser sensorarmatu-
ren. Bevakningsområdet för kort
inställt

� Kontrollera bevakningsområdet

Orsak Åtgärd

D
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