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S

1� Om detta dokument

 –   Läs noga igenom dokumentet och  förvara det väl!
 –  Upphovsrättsligt skyddat. 

Eftertryck, även delar av texten, bara med vårt samtycke. 
 –  Ändringar som görs pga den tekniska utvecklingen, förbehålles.

Symbolförklaring

! Varning för fara!

 Hänvisning till textställen i dokumentet�

2� Allmänna säkerhetsanvisningar

 Bryt spänningen före alla arbeten på sensorn! 

•	  Under monteringen måste den elektriska ledningen som skall anslutas vara 
spänningsfri. Bryt strömmen och kontrollera med spänningsprovare att alla parter 
är spänningslösa.

•	  Eftersom sensorn installeras till nätspänningen, måste arbetet utföras på ett fack-
mannamässigt sätt enligt gällande installationsföreskrifter och anslutningskrav  
i respektive land. (  - VDE 0100, A - ÖVE-EN 1, h - SEV 1000)

3� IS 3360, IS 3360 MX, IS 345, IS 345 MX, IS 3180 DALI 

Ändamålsenlig användning
 – IS 3360 MX DALI och IS 345 MX DALI är avsedda för takmontage inomhus.
 – IS 3360 DALI och IS 345 DALI är avsedda för takmontage inomhus och utomhus.
 – IS 3180 DALI är avsedd för väggmontage inomhus och utomhus.
 – De infällda varianterna är endast avsedda för montage inomhus.

Rörelsevakten är utrustad med pyrosensorer som känner av den osynliga värme- 
strålningen från kroppar i rörelse (människor, djur, etc.). Den registrerade värmestrål-
ningen omvandlas på elektronisk väg och en ansluten förbrukare (t.ex. en lampa) 
tänds. Värmestrålningen registreras inte genom olika hinder, som t.ex. väggar eller 
glasrutor, och då sker ingen koppling.

!

...

S
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Alla funktionsinställningar kan göras via fjärrkontroll RC5, RC8 samt Smart Remote. 
(➔ "7� Tillbehör")

Innehåll utanpåliggande montage (bild 3�1)
Innehåll infällt montage (bild 3�2)

Översikt över enheter (bild 3�3)
A Inkopplingsbox utanpåliggande kabel
B Inkopplingsbox kabel infällt montage
C Täcklock rund eller kantig
D Sensorenhet
E Täckram

Mått
Utanpåliggande/infällt montage (bild 3�4)
IS 3360 DALI, IS 3360 MX DALI, IS 345 DALI
Utanpåliggande/infällt montage (bild 3�5)
IS 345 MX DALI
Utanpåliggande /Väggmontage (bild 3�6)
IS 3180 DALI

4� Elektrisk installation

Platsen för montaget bör befinna sig minst 50 cm från nästa armatur, eftersom  
värmen från lampan kan utlösa systemet.
Ett hörnfäste (art.nr E1312068 svart eller E1312067 vit) för montage av IS 3180 DALI 
finns som tillbehör.

Nätanslutningens matarledning består av en 3-ledarkabel:
L = Fas (oftast svart, brun eller grå)
N  =  Neutralledare (oftast blå)
PE =   Skyddsledare (grön/gul)

Anslutningsexempel (bild 4�1)

 – Utanpåliggande variant

Vid skador på tätningsgummit måste öppningarna för kabelgenomföringen tätas med 
en dubbel membranhylsa M16 resp. M20 (minst IP54).

För väggmontage av IS 3180 DALI finns ett kondensvattenhål bredvid tätningsgummit 
(Ø 5 mm borr). Öppna det vid behov.
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Master/Slav (bild 4�2)
DALI-sensorn kan kopplas som master tillsammans med en slav. Slav-sensorn måste 
vara av modell LiveLink.
Master/slav-kopplingen är lämplig att användas i större rum (ansluten last = master, 
ingen last = slav). Armaturerna med DALI-don ansluts till mastern, medan slav- 
sensorn bara används för detektering. Slavenheten kommer endast att skicka en  
signal till mastern, att den har detekterat närvaro oavsett inställda värden på  
slavenheten. Belysningen tänds och släcks enbart via mastern.
Upp till 30 deltagare kan anslutas till master-sensorn.

5� Montage

•	 Kontrollera samtliga delar med avseende på skador.
•	 Är produkten skadad får den inte tas i bruk.
•	 Välj en lämplig montageplats med hänsyn till räckvidden och rörelsedetekteringen.

Montagesteg kabel infällt montage (bild 5�1)
Montagesteg utanpåliggande kabel (bild 5�2)
IS 3360 DALI, IS 3360 MX Highbay DALI, IS 345 DALI, IS 345 Highbay DALI
Montagesteg kabel infällt montage (väggmontage) IS 3180 DALI (bild 5�3) 
•	 Stäng av strömförsörjningen�
•	 Skilj sensorenheten från täcklocket.
•	 Skilj sensorenheten från inkopplingsboxen.
•	 Anslut nätspänningen.
 – Utanpåliggande kabel (bild 5�4)
 – Kabel infällt montage (bild 5�5)
•	 Sätt i fästskruvarna och montera inkopplingsboxen.

Begränsa sensorns bevakningsområde
Bevakningsområdet kan ställas in optimalt, allt efter behov.
 – Genom justering av linsen. (bild 5�8/5�10)
 – Genom att använda täckskyddet. (bild 5�11)

Anmärkning: För att begränsa räckvidden måste sensorenheten skiljas från inkopp-
lingsboxen.

•	 För inställning av önskad räckvidd ska skruvarna lossas eller tas bort helt.
•	 Skjut linsen till önskat område.
•	 Det bifogade täckskyddet är till för att täcka över önskat antal linssegment resp. för 

att individuellt förkorta räckvidden.
•	 Fixera därefter linsen med skruvarna.

S
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Bevakningsområde/Räckvidd
IS 3360 DALI (bild 5�6)

IS 3360 MX (bild 5�7)
Montagehöjd Räckvidd

14 m 10 m
9 m 14 m
6 m 16 m

2,8 m 18 m

IS 345 DALI (bild 5�8)

IS 345 MX DALI (bild 5�9)
Montagehöjd Räckvidd

14 m 30 m × 4
10 m 25 m × 4
8 m 20 m × 4
6 m 15 m × 4
4 m 10 m × 4

IS 3180 DALI (bild 5�10)

Montage-
höjd

20 m lins 8 m lins
Inställnings-

nivå
tangentiell radiell Inställnings-

nivå
tangentiell radiell

1,5 m 8 5 m 2,5 m 4 3 m 2,0 m
– 6 m 2,5 m – 5 m 2,5 m
– 7 m 3,0 m – 6 m 3,0 m
– 8 m 3,0 m – 7 m 3,0 m

20 12 m 4,5 m 8 9 m 3,5 m
2,0 m 8 5 m 2,5 m 4 4 m 3,0 m

– 6 m 3,0 m – 5 m 3,0 m
– 7 m 3,5 m – 6 m 3,0 m
– 10 m 4,0 m – 8 m 3,0 m

20 20 m 4,5 m 8 8 m 3,5 m
2,5 m 8 6 m 3,0 m 4 5 m 3,0 m

– 8 m 4,0 m – 7 m 3,5 m
– 10 m 5,0 m – 8 m 3,5 m
– 13 m 5,0 m – 9 m 4,0 m

20 20 m 4,0 m 8 10 m 3,5 m
3,0 m 8 8 m 4,0 m 4 5 m 3,0 m

– 9 m 4,5 m – 6 m 3,0 m
– 12 m 5,0 m – 8 m 4,0 m
– 17 m 4,0 m – 10 m 4,5 m

20 20 m 4,0 m 8 13 m 5,5 m

Anmärkning: fabriksinställning 20 m
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•	 Skruva ihop sensorn och inkopplingsboxen.
•	 Slå till spänningen�
•	 Ställ in önskade funktioner. (➔ "6� Funktion")
•	 Sätt fast täcklocket.

6�  Funktion/Inställning

Fabriksinställningar
Skymningsinställning: dagdrift
Efterlystid: 5 sek 
Normalljus: 80%

Skymningsinställning (bild 6�1)
Sensorns önskade aktiveringsnivå kan steglöst ställas in från ca 2-1000 lux. 
Ställskruven på betyder skymningsdrift ca 2 lux. 
Ställskruven på  betyder dagsljusdrift/oberoende av omgivningsljuset dvs skym-
ningsreläet är frånkopplat. 

Teach-läge  
Ställ ställskruven på   så registreras omgivningens ljusnivå och sensorn aktiveras 
först när omgivningens ljusvärde understiger det inlästa ljusvärdet. Efter 10 sekunder 
är värdet sparat. Vid inläsning av ljusvärde så stängs anslutna lampor av.

Bländskydd
Sensorn är utrustad med ett integrerat bländskydd som skyddar sensorn mot stör-
ningar från andra ljuskällor. Bländskyddet är aktiverat i 60 sek efter påverkan från
andra ljuskällor, under denna tid är sensorn alltid aktiv oberoende av omgivande ljus. 
(➔ "11� Driftstörningar") 

Konstantljus
Funktion för konstant ljusnivå. Sensorn mäter omgivningens ljusnivå och dimrar 
anslutna armaturer så att inställd ljusnivå uppnås. Ändras dagsljusandelen, anpassas 
det inkopplade konstgjorda ljuset. Sensorn tänder och släcker också belysningen 
styrt av närvaro.
Konstantljusregleringen kan aktiveras/avaktiveras via RC8-fjärrkontrollen och 
Smart-Remote.

Dagsljus logik
Om omgivande ljus överskrider det inställda skymningsvärdet, släcks anslutna arma-
turer även om sensorn samtidigt detekterar rörelser.

Efterlystid (bild 6�1)
Den önskade efterlystiden kan ställas in steglöst mellan ca 5 sek. upp till maximalt 
15 min. (Vid leverans är efterlystiden inställd på den kortaste tiden). Vid varje  
detekterad rörelse så startar tiden om på nytt. 

S
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Signal LED-lampa (under sensorns lins)
 – Normaldrift: LED (tänds ej)
 – Testdrift: LED lyser vid detekterad rörelse
 – Fjärrkontroll: LED blinkar ca 10 gånger per sekund
 – Permanent TILL/FRÅN: LED lyser 

7� Tillbehör

Fjärrkontroll RC5 art nr: E13 005 52
Extra funktioner RC5
 – Ljuset TÄNDS/SLÄCKS 4 h
 – User-Reset
 – 100 h burn in, 4 h ljus TILL ≥ tryck i 5 sek
 – DIM1 - / DIM1 +
 – Spara scenario 1
 – Aktivera scenario 1
 – Spara scenario 2
 – Aktivera scenario 2

Servicefjärrkontroll RC8 art nr: E13 000 89
Extra funktioner RC8
 – Efterlystid CH1
 – Testdrift/normal drift
 – Skymningsinställning
 – Nattdrift
 – Dagsljusdrift
 – Teach-IN
 – Reset
 – Grundljusnivå: 1 = 10% ... 5 = 50 %, ≥ tryck i 5 sek

Smart Remote art nr: E13 602 56
 – Ersätter fjärrkontrollerna RC5 och RC8
 – Styrning via smartphone eller surfplatta
 – Ladda ner den passande appen och anslut via Bluetooth
 – Identifiera sensorn och läsa in inställda funktioner

Extra funktioner Smart Remote
 – Skymningsinställning: teach, 2-1000 lux
 – Nivå normalljus: 50% - 100%
 – Initialtillstånd: beteende efter inkoppling av matarspänningen ljus FRÅN/TILL
 – Sensor
 – Efterlystid 5 sek - 60 min
 – Grundljusnivå: Till, Från, 10-30 min, natt
 – Nivå grundljus: 10% - 50%
 – Burn in
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8� Drift/Skötsel

Infraröd-sensorn lämpar sig för automatisk koppling av ljus. Den är inte avsedd för 
professionella tjuvlarm, eftersom den inte uppfyller de krav som ställs mot åverkan 
och sabotage. Väderleksinflytanden kan påverka rörelsevaktens funktion. Kraftiga 
vindbyar, snöfall, regn- och hagelskurar kan orsaka felutlösning, eftersom de plötsliga 
temperaturskillnaderna inte kan skiljas från normala värmekällor. Bevakningslinsen kan 
rengöras med en fuktig trasa (utan rengöringsmedel).

9� Funktionsgaranti

Som köpare har du rätt till gällande garantirättigheter enligt konsumentlagen alt.  
ALEM 09. Dessa rättigheter varken förkortas eller begränsas genom vår garantiför- 
klaring. Utöver den rättsliga garanti-fristen, ger vi 5 års garanti på att din STEINEL- 
Professional-Sensor-produkt är i oklanderligt skick och fungerar korrekt.  
Vi garanterar, att denna produkt är helt utan material-, produktions- eller konstruk-
tionsfel. Vi garanterar, att alla elektroniska element och kablar är fullt funktionsdugliga 
samt att allt använt råmaterial jämte dess ytor, är helt utan brister. 

Reklamation
Om du vill reklamera din produkt, så kontakter du inköpsstället dvs din återförsäljare. 
Om återförsäljaren av olika anledningar ej kan kontaktas kan du vända dig direkt till 
Steinels generalagent i Sverige; Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönkö-
ping, 036 - 550 33 00. Vi rekommenderar att du sparar kvittot väl tills garantitiden har 
gått ut. För transportkostnader och -risker vid retursändningar lämnar STEINEL ingen 
garanti.

Ytterligare uppgifter om produkter samt kontakt hittar du på vår hemsida. www�steinel�se 

Om du har frågor beträffande produkten eller frågor om garantins 
omfattning, kan du alltid nå oss på 036 - 550 33 00.

S
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10� Tekniska data
IS 3180 DALI IS 3360 DALI 

IS 3360 MX DALI
IS 345 DALI IS 345 MX DALI

Mått
(L × B × H)

Utanpåliggande montage, runt Ø
Utanpåliggande montage, kantigt
Infällt montage, runt Ø
Infällt montage, kantigt

126 × 65 mm
95 × 95 × 65 mm

124 × 78 mm
94 × 94 × 78 mm

Spänning 220-240 V, 50/60 Hz max. 2,5 mm2

Bevaknings-
vinkel

180° med 90° 
öppningsvinkel

360° med 180° 
öppningsvinkel

180° med 45° 
öppningsvinkel

180° med 45° 
öppningsvinkel

Räckvidd Grund- 
inställning 1: 
max. 8-20 m 
tangentiell;  
temperatur- 
stabiliserad

Grund- 
inställning 2: 
max. 4-8 m;
temperatur- 
stabiliserad 

+ finjustering 
genom vridning 
av linsen och 
täckramarna

IS 3360 DALI
 max. 20 m 
tangentiell; 
temperatur- 
stabiliserad

IS 3360 MX 
DALI 

max. 18 m; 
temperatur- 
stabiliserad 

+ finjustering 
med täckramarna

max. 20 × 4 m 
(tangentiell),

max. 12 × 4 m 
(radiell);  

temperatur- 
stabiliserad

+ finjustering 
med täckra-

marna

max. 30 × 4 m 
(radiell) vid 14 m  
montagehöjd;  
temperatur- 
stabiliserad

+ finjustering 
med täckra-

marna

Bevaknings- 
nivåer

7 11 5 5

Bevaknings-
zoner

448 1416 280 120

DALI utgång 2-polig DALI-styrledning/Broadcast

Max belastning 
i antal anslutna 
DALI-driftdon

30

Montagehöjd 2,5 - 4 m 14 m 2,5 - 4 m 14 m
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IS 3180 DALI IS 3360 DALI 
IS 3360 MX DALI

IS 345 DALI IS 345 MX DALI

DALI komfort-
funktion,  
grundljusnivå

Till, Från, 10-30 min, hela natten, 10-50 %

Efterlystid 5 s - 15 min

Skymnings-
inställning 2-1000 Lux + teach-läge

Permanent ljus kopplingsbart (4 timmar)

Skyddsklass Utanpåliggande montage: IP 54    Infällt montage: IP 20

Temperatur-
område - 20 °C till + 50 °C

Störning Orsak Åtgärd
Sensor utan spänning n  Säkring defekt, inte  

påkopplad, strömför-
sörjning avbruten

n  Kortslutning

n  Byt säkring, slå till  
spänningen, testa med 
spänningsprovare

n  Kontrollera  
anslutningarna

Sensorn tänder inte ljuset n  Vid dagsljusdrift,  
skymningsinställningen 
står på nattdrift

n  Armatur/drift-don trasig

n  Nätbrytare FRÅN
n  Säkring defekt

n  Bevakningsområdet 
felinställt

n  Justera inställningen

n  Byt ut trasig armatur/
drift-don

n  Slå till
n  Byt säkring, kontrollera 

ev. anslutningen
n  Justera inställningen

Sensorn släcker inte ljuset n  Ständig rörelse i bevak-
ningsområdet

n  Den anslutna armaturen 
befinner sig inom  
bevakningsområdet  
och tänds igen pga 
temperaturförändring

n  Den anslutna arma- 
turen befinner sig i  
driften för permanent 
ljus (LED-lampan tänd)

n  Kontrollera området och 
ställ in på nytt vid behov 
eller använd avskärm-
ningar

n  Ändra området eller  
använd avskärmningar

n  Avaktivera driften för 
permanent ljus

11�  Driftstörningar

S
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Sensorn TÄNDER/SLÄCKER 
ljuset ständigt

n  Den anslutna lampan 
befinner sig inom  
bevakningsområdet

n  Djur rör sig inom  
bevakningsområdet

n  Ändra området eller  
använd avskärmningar, 
förstora avståndet

n  Ändra området resp.  
använd avskärmningar

Ändring av sensorns 
räckvidd

n  Ändrade omgivnings-
temperaturer

n  Ställ in bevaknings- 
området exakt med 
täckskydd

Sensorn tänder ljuset  
oönskat

n  Vinden får träd och  
buskar att röra sig inom 
bevakningsområdet

n  Rörelser från bilar ute 
på gatan

n  Solljus på linsen

n  Plötsliga temperatur- 
förändringar p.g.a.  
vädret (vind, regn, snö) 
eller avluft från fläktar, 
öppna fönster

n  Bländskydd aktivt 

n  Sensor i närheten av 
WLAN eller en annan  
radiokälla

n  Ändra bevaknings- 
området

n  Ändra bevaknings- 
området

n  Montera sensorn på  
ett skyddat ställe eller 
ändra området

n  Ändra bevaknings- 
område eller flytta  
sensorn

n  Manuell koppling med 
knapp/brytare 

n  Ingen rörelse inom den 
inställda efterlystiden  
+ 60 sek (bländskydd)

n  Installeras minst 2 m 
från radiokällan

Störning Orsak Åtgärd




