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Installation

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

Monteringssteg:
Vid montage av serie RS 21 L på vägg eller tak, börjar
man med att montera hållarna för lampkupan samt
justera dessa. (se bild på sidan 3).

I. Takmontage på takdosa 
(endast RS 16, 104, 105, 106):
1. Ta bort reflektorn (metall färgad)
2. Gör hål i montageplattan för fästskruvarna.
3. Tryck ditt gummitätningen för kabeln och gör 

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

värmeisoleringarna på nätkabeln.
5. Sätt fast täcklocket på takdosan.
6. Sätt dit tre stycken distanser på montageplattan
7. Skruva fast montageplattan 
8. Montera åter dit reflektorn
9. Fortsätt vidare enligt beskrivningen från punkt 6 i

II. Vägg- eller takomontage (utan takdosa)

II. Vägg- eller takmontage (utan takdosa) 
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 ditt gummitätningen för kabeln och gör hål 

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

värmeisoleringarna på nätkabeln.
5. Skruva fast montageplattan på väggen
6. Anslutning av nätledningen (se bild.)

Nätledningen består av en 2-3 ledarkabel:

Tekniska data:

Effekt: RS 14/15/16/16-x L: max  60 W/E 27
Extern belastning max 100 VA (t.ex. badrumsfläkt)

RS 10/10-x/13/21 L: max  75 W/E 27
RS 100/103 L: max  100 W/E 27
RS 104 - 110 L: max 2 x 40 W/G 9
Extern belastning max 800 VA (t.ex. badrumsfläkt)

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

Räckvidd: Ø 1 – 8 m, steglöst inställbart
Ø 3 – 8 m (RS 15 L, RS 16/16-2/16-3 L)

Tidsinställning: 5 sek – 15 min

Skymningsinställning: 2 – 2000 Lux

Skyddsklass: IP 44 (IP 20 RS 21 L)

Skyddsklass: II

Egenförbrukning: ca. 0,9 W

Temperaturområde: -10° C till + 50° C
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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
med eltejp.

På nätledningen kan självklart en strömbrytare för 
till- och frånslagning vara monterad.

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

7. Ställ in funktionerna (2), (3) , (4)
8. Sätt fast lampkupan och lås den antingen genom
att skruva fast hållarna eller med hjälp av den  fjäder-
belastade hållaren.

Anslutning av utanpåliggande ledning
Anslutning och montage med utanpåliggande ledning
visas på bilderna 9 på sidorna 2-3.

Anslutning av en extern belastning
Man kan till sensorlampan ansluta en extern belast-
ning (t.ex. badrumsfläkt) så att denna startar och
stannar med hjälp av lampans 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 4)

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 kvalitetsprodukt,
som har tillverkats, provats och förpackats med
största omsorg. 

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

Vi hoppas att du får stor nytta av din nya sensorlampa
från STEINEL.

S

Produktbeskrivning

� Montageplatta
� Inställning av räckvidd 

(Ø 1 – 8 m)*
� Tidsinställning  

(5 sek – 15 min.)
� Skymningsinställning 

(2 – 2000 lux)
� HF-sensor
� Lampkupa (glas)

 Hållare för lampkupa (skruvas fast)
	 Fjäderbelastad hållare för lampkupa
� Distanser för utanpåliggande kabel
� Avskärmningsplåt (ej till RS 16, RS 16-2, 

RS 16-3, RS 15 L) 
� Fjäderring för justering positionen av kantiga glas

Princip

Sensorlampan 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 lampan. 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 sensorlampan.

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 sensorlampan installeras till nätspänningen
måste arbetet utföras på ett fackmannamässigt 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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S

* Ø 3 – 8 m (RS 15 L, RS 16/16-2/16-3 L)
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Driftstörningar

Sensorlampan utan 
spänning

Sensorlampan tänds inte

Sensorlampan slocknar inte

Sensorlampan tänds utan 
märkbara rörelser

Sensorlampan 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
� Glödlampan trasig
� Strömbrytaren frånslagen
� Defekt säkring

� Ändra inställning
� Byt glödlampa
� 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 montageplattan
� Kontrollera bevakningsområdet 

� För att minimera störningar tänder
inte snabba rörelser sensorlampan.
Bevakningsområdet för kort inställt

� Kontrollera bevakningsområdet

Orsak Åtgärd
Efter det att montageplattan � är monterad och
spänningen är inkopplad kan sensorlampan tas i drift.
Vid tändning av armaturen via en strömbrytare kommer
armaturen 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 � i vänstra
läget ger den kortaste räckvidden 
ca. Ø 1 m*. Det högra läget 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 5 sek (ställskru-
ven � i vänstra läget) – max 15 min
(ställskruven � i högra läget). Vid
leverans är efterlystiden inställd på
den kortaste tiden. Vid varje rörelse
startar tiden på nytt. Vid inställning av

räckvidd och för funktionstest rekommenderar vi att
den kortaste tiden är inställd.

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

Skymningsinställning (aktiveringströskel)

Skymningsnivån kan ställas in mellan
ca 2–2000 lux. Ställskruven � i det
vänstra läget ger det lägsta värdet 
ca. 2 lux. Ställskruven � i det högra
läget ger drift i dagsljus ca. 2000 lux.
(Vid leverans är sensorlampan inställd
på drift i dagsljus). Vid inställning av

räckvidd och för funktionstest i dagsljus måste ställ-
skruven vara ställd i det högra ändläget.

Funktioner
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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 och
- RoHS-direktivet 2002/95/EG
- R&TTE direktivet 1999/5/EC

5 sek. – 15 min.

2 – 2000 Lux

S

* Ø 3 – 8 m (RS 15 L, RS 16/16-2/16-3 L)
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