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Textteil beachten!

Follow written instructions!

Suivre les instructions ci-après !

Tekstpassage in acht nemen!

Osservare il testo!

¡Obsérvese la información textual!

Siga as instruções escritas 

Följ den skriftliga montageinstruktionen�

Følg de skriftlige instruktioner!

Huomioi tekstiosa!

Se tekstdelen!

Τηρείτε γραπτές οδηγίες!

Yazılı talimatlara uyunuz!

A szöveges utasításokat tartsa meg!

...
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12�  Falhas de funcionamento

Falha Causa Solução

 Luz não acende n  Falta tensão de ligação

n Valor lux definido é 
insuficiente

n Não foi detetado  
movimento

n  Verifique a tensão de 
ligação

n  Aumente o valor lux 
gradualmente até a luz 
se acender

n  Estabeleça contacto 
visual desobstruído

n  Verifique a área de 
deteção

 Luz não se apaga n  Valor lux excessivo

n  Tempo pós-evento 
decorre

n  Fontes de calor 
interferentes, por ex.: 
aquecedores, portas ou 
janelas abertas, animais 
de estimação, lâmpada 
incandescente/projetor 
de halogéneo, objetos 
em movimento

n  Defina um valor lux  
mais baixo

n  Espere até o tempo 
pós-evento decorrer,  
se necessário, reduza  
a definição

n  Suprima fontes interfe-
rentes fixas por meio  
de autocolante

Sensor desliga a luz 
apesar de estar alguém 
presente

n  Tempo pós-evento  
insuficiente

n Limiar de luz insuficiente

n Aumente o tempo  
pós-evento

n Altere a regulação 
crepuscular

Sensor desliga as luzes 
demasiado tarde

n Tempo pós-evento 
excessivo 

n Reduza o tempo  
pós-evento

Em sentido de aproxima-
ção frontal, o sensor liga 
demasiado tarde

n Alcance está reduzido 
em sentido de aproxi-
mação frontal

n Monte outros sensores
n Reduza a distância 

entre dois sensores

Sensor não liga apesar 
de estar escuro e haver 
presença de alguém

n  Valor lux escolhido  
é insuficiente

n Sensor foi desativado 
com interruptor/botão?

n Semiautomático?
n Aumente o valor-limite 

da luminosidade

Botão sem função n  Botão desativado? n  Verifique a regulação  
do interruptor DIP 3

SE
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 produkten!

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

•	 Eftersom sensorn installeras till nätspänningen måste arbetet utföras på  
ett fackmannamässigt sätt enligt gällande installationsföreskrifter och  
anslutningskrav i respektive land. 

•	 Använd endast originalreservdelar.
•	 Reparationer får endast genomföras av en fackverkstad.
•	 Anmärkning I II III: Ledningen till den externa knappen ska inte användas som 

neutralledaranslutning för förbrukare. (bild 4�4/4�5/4�6/4�8)
•	 Anslutning B1/B2 är en potentialfri kontakt och kan endast belastas med 

maximalt 1A med korrekt säkring. 

3� IR/HF 180 COM1/COM2

Ändamålsenlig användning
 –  Sensorbrytaren är endast för väggmontage inomhus.
 – Intelligent sensorteknik tänder automatiskt alla ljuskällor när man går in  

i rummet och släcker dem igen efter den inställda tiden.

IR 180 COM1 / COM2
IR 180 COM1 - COM2 är utrustad med en pyrosensor som känner av 
den osynliga värmestrålningen från kroppar i rörelse (människor, djur). Den 
registrerade värmestrålningen omvandlas på elektronisk väg och en ansluten 
förbrukare (t.ex. en armatur) tänds. Värmestrålningen registreras inte genom 
olika hinder, som t.ex. väggar eller glasrutor, och då sker ingen tändning.

...

!
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Anmärkning I II III  S ledning:
Kabellängd max. 50 m.

Viktigt: 
En förväxling av anslutningarna leder till kortslutning i armaturen eller i säkrings-
skåpet. I ett sådant fall måste de enskilda kablarna identifieras och monteras 
på nytt. I nätanslutningens matarledning kan en strömbrytare monteras för till- 
och frånkoppling.

Anmärkning för IR 180:
Platsen för montaget bör befinna sig minst 1 m från närmaste armatur, efter-
som värmen från armaturen kan utlösa systemet.
Kontakt nätanslutning IR 180 COM1 (bild 4�2)
Kontakt nätanslutning IR 180 COM 2 (bild 4�3)

Anmärkning för parallellkopplingen via P-ledningen:
IR 180 och HF 180 kan parallellkopplas. Men det måste finnas en nolledare 
i varje infälld dosa. Vid användning av flera sensorbrytare måste dessa vara 
anslutna till samma fas. Upp till maximalt 10 sensorbrytare kan parallellkopplas.

Master/Master COM1 (bild 4�4)

Master/Master COM1/COM2 (bild 4�5)
Parallellkoppling gör det möjligt att använda flera "mastrar". Detta innebär att 
varje "master" styr belysningsgruppen utgående från det omgivningsljus den 
mäter. Alla inställningar ställs individuellt in på varje master. Ansluten last förde-
las på de parallellkopplade "mastrarna". Närvaro detekteras av alla enheter som 
sammankopplats. Närvaro utgång (HLK, COM2) kan göras på vilken master 
som helst.

Observera:
Vid en master/master sammankoppling kan det vid manövrering av knappen 
(A) uppstå ett inverst/motsatt kopplingsbeteende om IR/HF 180 har olika 
efterlystider och denna efterlystid har löpt ut på en av senorerna. Skulle en 
sådan situation uppstå, måste man antingen vänta tills efterlystiden har löpt ut 
eller en User-Reset (RC 5) eller Reset (RC 8) måste genomföras. Är inställningen 
på ställskruven och DIP-brytarna lika vid sammankopplingen av IR/HF 180, 
minskar risken.

Master/Slave (bild 4�6�)
Master/slave-koppling är lämplig att använda i större rum (ansluten last = mas-
ter, ingen last = slave). Belysningen/ventilationen ansluts till mastern, medan 
slavesensorn bara används för detektering. Slavenheten kommer endast att 
skicka en signal till mastern, att den har detekterat närvaro oavsett inställda 
värden på slavenheten. Två vakter på en extern trapphusautomat i gamla 
byggnader/ombyggnader (bild 4�7)

HF 180 COM1 / COM2
HF 180 COM1 / COM2 är en aktiv rörelsevakt. Den reagerar på minsta rörelse 
oberoende av temperaturen. Den integrerade HF-sensorn sänder högfrekventa 
elektromagnetiska vågor (5,8 GHz) och mottar deras eko. Vid minsta rörelse i 
bevakningsområdet registreras ekoförändringen av sensorn. En mikroproces-
sor utlöser då kommandot "tänd ljuset“. Detekteringen fungerar också genom 
dörrar, glas eller tunna väggar.

Alla funktionsinställningar kan göras via fjärrkontroll RC 5, RC 8 samt Smart 
Remote. (➜ "7� Tillbehör")

Innehåll IR 180 (bild 3�1)
Innehåll HF 180 (bild 3�2)
Produktmått IR 180 / HF 180 (bild 3�3)
Översikt över enheter (bild 3�4)
A Vippströmbrytare
B Skydd
C  IR 180 lins / HF 180 skydd
D Demontageslits
E  Sensormodul
F Status-LED
G Ram
H Plåtram
I Inkopplingsbox 

4� Elektrisk anslutning

•	 Bryt spänningen (bild 4�1)
För anslutningen av sensorbrytaren gäller: enligt VDE 0100520 avsnitt 6 får en 
mångledare användas mellan sensorn och förkopplingsdonet, som innehåller 
både nätspänningskablar och styrkablar (t.ex. NYM 5 × 1,5 mm2).
Arean för anslutningsplinten är beräknat för max. 2 × 2,5 mm².

Nätanslutningens matarledning består av en 4-ledarkabel:
L =  Fas (oftast svart, brun eller grå)
N = Nolledare oftast blå)
PE =  Skyddsledare (oftast grön/gul)
P =  För anslutning av flera rörelsevakter
L' = Styrd fas (oftast svart, brun eller grå)

Anmärkning I II III P ledning:
Kabellängden mellan två sensorer får vara max. 50 m.
Till varje ytterligare sensor max. 25 m. Vid installation av 10 sensorer totalt  
max. 300 m.
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Efterlystid (bild 5�4 / K) 
Kan ställas in stegvis
Önskad efterlystid kan ställas in mellan 30 s och 30 min på ställskruven. Över-
skrids ljusnivåtröskeln (närvarologik) kopplas sensorn bort efter att efterlystiden 
har löpt ut.

Impulsläge 
Ställer du ställskruven på  befinner sig enheten i impulsläge, dvs. utgången 
kopplas på i ca 2 s (t.ex. för trapphusautomat). Därefter reagerar inte sensorn 
på rörelser i ca 8 sekunder. Pga. externa ljuskällor är bara dagsljusdrift möjlig

IQ-läge ( )
Ställer du ställskruven på ( ) anpassas efterlystiden dynamiskt, självlärande 
och varierar i förhållande till användningen av rummet. Via en inlärningsalgoritm 
fastställs tidscykeln. Den kortaste tiden är 5 min, den längsta 20 min.

Skymningsinställning (bild 5�4 / L)
Önskad skymningsnivå kan stegvis ställas in mellan 2-1000 lux
 – Ställskruven på  = aktivering vid skymning (ca 2 lux)
 – Ställskruven på  = dagsljusdrift (ca 1000 lux)

➜  Tabell "Användningsexempel"

Fabriksinställningar DIP-brytare
DIP 1 – DIP 5 = OFF

DIP 1 – (NORM�/TEST) Normal-/testläge (bild 5�4)
Testläget är bestämmande, dvs. det styr före och över alla andra inställningar 
som är gjorda och används för att testa funktionen och ställa in bevaknings- 
området. Oavsett omgivningens ljusnivå tänder sensorbrytaren ljuset i ca 5 s 
vid rörelsedetektering i rummet (blå LED blinkar vid detektering). I normalläge 
gäller samtliga individuellt inställda värden (ställskruv). Även utan ansluten last 
kan sensorbrytaren ställas in med hjälp av den blå LED.
DIP-brytarens testläge lämnas inte automatiskt.

DIP 2 – (AUTO/MAN) helautomatik/halvautomatik (bild 5�4)
Helautomatik: (AUTO)
Beroende av ljusnivån tänds ljuset automatiskt vid rörelse och släcks efter att 
efterlystiden löpt ut. Ljuset kan också tändas och släckas manuellt. Då avbryts 
automatiken. 
Halvautomatik: (MAN)
Ljuset släcks nu bara automatiskt. Ljuset tänds manuellt med knappen.  
Ljuset förblir tänt under den inställda efterlystiden.

Sammankoppling med Control PRO sensorer (bild 4�8)
Sammankopplas IR 180/HF 180 med en Control PRO sensor via P-ledningen, 
måste alla knappar som är anslutna till väggbrytaren och alla interna knappar, 
avaktiveras (bild 5�4). Ska hela systemet ha en knapp för manuell överstyrning, 
så måste den anslutas till S-ingången på Control PRO sensorn. Control PRO 
sensorn måste vara master och IR 180/HF 180 måste vara slave. 

5� Montage

•	 Kontrollera samtliga delar med avseende på skador.
•	 Produkten får inte tas i drift om den är skadad.
•	 Välj en lämplig montageplats med hänsyn till räckvidden och rörelse- 

detekteringen (bild 5�1)

Montage-ordning
•	 Skilj sensorenheten från inkopplingsboxen (bild 5�2)
•	 Bryt spänningen (bild 4�1)
•	 Anslut nätspänningen (bild 4�2/4�3)
•	 Skjut in inkopplingsboxen (H) i den infällda dosan (bild 5�3)
•	 Skruva fast bärringen med dosans fästskruvar (bild 5�3)
•	 Ställ in ställskruven och DIP-brytarna på sensormodulen (E) (bild 5�4)  

(➜ "6� Funktion")
•	 Lägg ihop sensorenheten (E) och ramen (G) och tryck ihop med inkopp-

lingsboxen (H) (bild 5�5)
•	 Slå till spänningen (bild 5�6) 

 

6� Funktion

Fabriksinställningar ställskruv 
Inställning av räckvidden (J):  IR 20 m / HF 8 m
Efterlystid (K):  30 s
Skymningsnivå (L):  dagsljusdrift
Efterlystid COM2  15 min
Tillslagsfördröjning COM2  0 min

Inställning av räckvidden IR (bild 5�4 / J)
Kan ställas in stegvis
 – Ställskruv max. = max. räckvidd (ca 20 m)
 – Ställskruv min. = min. räckvidd (ca 5 m) 

Inställning av räckvidden HF (bild 5�4 / J)
Kan ställas in stegvis
 – Ställskruv max. = max. räckvidd (ca 8 m)
 – Ställskruv min. = min. räckvidd (ca 1 m)



- 95 -- 94 -

DIP 3 – (used  / not used ) (bild 5�4)
I läge "used" är den integrerade knappen (A) samt ev. en till S-ingången 
ansluten knapp, aktiverad. I läge "not used" är den integrerade knappen (A), 
samt ev. en till S-ingången ansluten knapp avaktiverad och har ingen funktion. 
Dessutom har brytaren inflytande på sammankopplingen med P-ledningen.  
(➜ "4� Elektrisk anslutning")

DIP 4 – (ON  / ON/OFF ) (bild 5�4)
I läge ON-OFF kan ljuset alltid tändas och släckas manuellt (med undantag  
för impulsläget: ingen manuell släckning). I läge ON är ingen manuell släckning 
möjlig längre. Med varje tryck på knappen startas efterlystiden på nytt. 

Knapp för ljusfunktionen
Den integrerade knappens (A) funktion är beroende av sensorns konfiguration 
och den aktuella driftsituationen.

➜  Tabell "Ljusfunktion"

Skymningsinställning

Användningsexempel Skymningsinställning

Skymningsdrift min.

Korridor, foajé 1

Trappor, rulltrappor, rullband 2

Toaletter, omklädningsrum, lunchum 3

Butiker, verkstäder, sporthallar 4

Kontor, konferensrum, klassrum 5

Synkrävande miljöer: laboratorium, 
tekniska ritningar, exakta arbeten >=6

Dagsljusdrift max.

Anmärkning: Beroende på montageplatsen kan en korrigering av inställningen 
bli nödvändig. Ljusnivåmätningen sker på sensorn.

Ljusfunktion
Läge  
DIP-brytare 2

Knapp- 
konfiguration  
DIP-brytare 4

Status Knappfunktion

Helautomatik ON/ON-OFF Ljuset är släckt Ljuset förblir tänt 
under den inställda 
efterlystiden 

Helautomatik ON-OFF Ljuset är tänt Ljuset förblir släckt 
under den inställda 
efterlystiden och 
eftertriggas när en 
rörelse detekteras 
(invers drift/presen- 
tation mode)

Helautomatik ON Ljuset är tänt Den inställda efter- 
lystiden eftertriggas.

Halvautomatik ON/ON-OFF Ljuset är släckt Ljuset förblir tänt 
under den inställda 
efterlystiden.

Halvautomatik ON-OFF Ljuset är tänt. Ljuset släcks till nästa 
aktivering.

Halvautomatik ON Ljuset är tänt Den inställda efter- 
lystiden eftertriggas.

7� Tillbehör

Fjärrkontroll RC 5 (E1300552)
Extra funktion RC 5
 –  Ljuset TÄNDS/SLÄCKS 4 h
 –  User-Reset
 –  100 h burn in
 –  Presentationsläge 
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10�  Funktionsgaranti

Som köpare har du rätt till gällande garantirättigheter enligt konsumentlagen 
alt. ALEM 09. Dessa rättigheter varken förkortas eller begränsas genom vår 
garantiförklaring. 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 konstruktionsfel. 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 återför-
säljare. 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 Jönköping, 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�khs�se 

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

TILLVERKAR1 3 5Å R S

SE

GARANTI
TILLVERKAR
Å R S
GARANTI

TILLVERKAR
Å R S
GARANTI

Fjärrkontroll installation RC 8 (E1300089)
Extra funktioner RC 8
 – Inställning av räckvidden
 – Efterlystid CH 1/CH 2
 – Tillslagsfördröjning / rumsbevakning CH 2
 – Testläge / Normalläge
 –  Skymningsinställning
 –  Nattdrift
 –  Dagsljusdrift
 –  Teach-IN
 –  Automatisk / manuell drift
 –  Reset
 – IQ-läge 

Smart Remote (E1360256)
 –  Styrning via smartphone eller surfplatta
 –  Ersätter alla fjärrkontroller
 –  Ladda ner den passande appen och anslut via Bluetooth 

8� Avfallshantering

Elapparater, tillbehör och förpackning måste lämnas in till miljövänlig återvinning.

Kasta inte elapparater i hushållssoporna!

Gäller endast EU-länder:  
Enligt det gällande europeiska direktivet om uttjänta elektriska och elektroniska 
apparater och dess omsättning i nationell lagstiftning, måste uttjänta elappara-
ter samlas separat och lämnas in till miljövänlig återvinning. 

9�  Konformitetsförklaring

Härmed förklarar STEINEL Vertrieb GmbH, att radioanläggningstyp HF 180 
motsvarar direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om 
överensstämmelse finns på följande internetadress: www.steinel.de
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12�  Driftstörningar

Störning Orsak Åtgärd

 Ljuset tänds inte n  Ingen spänning ansluten

n Skymningsvärdet för 
lågt inställt

n Ingen rörelsedetektering

n  Kontrollera anslutnings-
spänningen

n  Öka långsamt skym-
ningsvärdet tills ljuset 
tänds

n  Kontrollera att sensorn 
kan känna av önskat 
bevakningsområde

n  Kontrollera bevaknings-
området

 Ljuset släcks inte n  Skymningsvärdet för 
högt inställt

n  Efterlystiden har inte 
löpt ut

n  Påverkan från värme-
källor t.ex. värmefläkt, 
öppna dörrar och 
fönster, husdjur, varma 
ljuskällor, objekt som rör 
sig

n  Sänk skymningsvärdet

n  Vänta tills efterlystiden 
har löpt ut, reducera 
efterlystiden om det 
behövs

n  Använd avskärmningar 
för att ta bort stationära 
störkällor

Sensorn släcker ljuset 
trots rörelse i bevaknings-
området

n  Efterlystiden för kort 
inställd

n Skymningsnivån för lågt 
inställd

n Öka efterlystiden

n Ändra skymningsnivån

Sensorn släcker inte ljuset 
tillräckligt snabbt

n Efterlystid för lång n Minska efterlystiden

Belysningen tänds inte 
snabbt nog när man går 
rakt mot sensorn

n Räckvidden är otillräcklig 
vid rörelse rakt emot 
sensorn

n Anslut ytterligare  
sensorer

n Minska avståndet 
mellan två sensorer

Sensorn tänder inte ljuset 
trots rörelse och mörker

n  Skymningsvärdet för 
lågt inställt

n Sensor avaktiverad med 
knapp/brytare ?

n Halvautomatik ?
n Öka skymningsvärdet

Knappen har ingen 
funktion

n  Knappen avaktiverad? n  Kontrollera inställningen 
för DIP-brytare 3 

11�  Tekniska data

Mått B × H × D 80 × 80 × 50 mm

Spänning 220-240 ~V / 50/60 HZ

Sensorik Passiv infraröd (IR) /högfrekvens (HF)

Räckvidd IR max. 20 m (tangentiellt) /  
max. 4 m (radiellt) / HF max. 8 m * 

Bevakningsvinkel 180°

Belastning kopplingsutgång 1
(COM 1/COM 2)

Relä 230 V
max. 2000 W ohmsk last (cos φ = 1) 
max. 1000 VA (cos φ = 0,5)

Förkopplingsdon (COM1) Startström vid inkoppling  
max. 800 A/200 μs
30 × (1 × 18 W), 25 × (2 × 18 W)
25 × (1 × 36 W), 15 × (2 × 36 W)
20 × (1 × 58 W), 10 × (2 × 58 W)
Anmärkning: Obs mellanrelä eller 
kontaktor är lämpligt vid hög belastning/
startström.
För större kopplingseffekter måste ett 
relä eller en kontaktor förkopplas

Belastning kopplingsutgång 2  
närvaro (bara COM 2) 

max. 230 W/230 V
max. 1A, (cos φ = 1) för VVL (värme/
ventilation/luftkonditionering)

Ljusvärdeinställning 10-1000 lux, ∞ / dagsljus

Kopplingsutgång 1 30 s - 30 min., impulsläge (ca 2 s), 
Efterlystid IQ-läge (automatisk anpass-
ning till rumsanvändningen)

Kopplingsutgång 2  
bara COM2 för VVL

Efterlystid  
0 s - 10 min tillslagsfördröjning.
5-15 min efterlystid via (RC)
1 min - 2 h efterlystid via Smart Remote
Automatisk rumsbevakning 

Montagehöjd 1,1 m

Efterlystid 30 sek. - 30 min.

IP/skyddsklass IP20

Temperaturområde 0 °C till + 40 °C

*  I extrema vinklar är räckvidden för HF 180 starkt beroende av de lokala 
förhållandena.




