Familjen RS PRO LED
Sensorstyrda armaturer för trygghet
och energieffektivisering

Steinels sensorarmaturer

Genomförda projekt

Steinel har utvecklat och tillverkat sensorstyrda armaturer i
många år, faktiskt så länge som sedan 1987, då var man först
i världen med en sensorarmatur. På den tiden trodde ingen
förutom Steinel på idén att låta en sensor tända och släcka
ljuset efter närvaro. Produkten blev en omedelbar succé och
idag finns flera hundra olika sensorstyrda armaturer i sortimentet.
För att verkligen kunna garantera och hålla högsta
kvalitetsnivå tillverkar Steinel, allt från kretskort till plastdetaljer, i egna fabriker som finns på fem orter i Europa. Made
in Europe är en av nycklarna till Steinels stora framgångar
inom sensorstyrt ljus.
Sensorarmaturer från Steinel tänder ljuset automatiskt när
det behövs och släcker det automatiskt när det inte längre
behövs. Det sparar kostnader, energi och reducerar
CO2-utsläppen. Sensorteknik kan i kombination med modern
LED-teknik ge en energibesparing på upp till 90%.
Steinel utvecklar ständigt nya produkter - innovativa och
driftsäkra armaturer med lång livslängd.

BRF Sjöåkra

BRF Ånghästen

När området i Bankeryd byggdes installerade man traditionella
lysrör i trapphusen, men under 80-talet byttes dessa ut till lågenergilampor. Något som redan då förändrade elförbrukningen till
det bättre, med den kom inte i närheten av vad den nya sensorstyrda LED-belysningen sparar.

Ny belysning sparar hundratusentals kronor. Trasiga och ständigt
blinkande lysrör som står på dygnet runt är ett minne blott.
Bostadsrättsföreningen Ånghästen på Södermalm i Stockholm
har bytt ut en stor del av sin belysning - ett projekt som visat sig
innebära enorma besparingar.

83% energibesparing
I många fastigheter är belysningen tänd helt i onödan och i
värsta fall t.o.m. dygnet runt, trots att ingen är närvarande
i lokalen. Onödigt kostsamt och ett enormt slöseri med energi.
Genom att installera sensorstyrda armaturer kan en fastighet
snabbt och enkelt energieffektiviseras. Det innebär att ljuset
bara är tänt när det verkligen behövs och när någon är
närvarande.
Exemplet nedan visar en fastighet från ”miljonprogrammet”
med armaturer från 1980-talet i trapphuset. De tänds och släcks
alla via en trappautomat. Genom att istället installera moderna
sensorarmaturer med LED har man sparat stora mängder energi.
Flera olika faktorer, som installationskostnad, installerad effekt,
lokalens form m.m. påverkar naturligtvis pay-off tiden. I fallet
nedan är besparingspotentialen på energiförbrukningen 83%.
Modell

2x18 W
kompaktlysrör

RS PRO LED

Armaturtyp

Befintlig 2x18W

RS PRO LED S1 3000K

365 dagar

365 dagar

6h

3h

Antal armaturer

59 st

59 st

Effekt armatur
totalt

46 W

16 W

5 943 kWh

1 034 kWh

Används
dagar / år
Drifttid / dygn

kWh / år
Pris / kWh
Kostnad / år

1,20 kr

1,20 kr

7 131 kr

1 241 kr

Beställ eller ladda ner våra broschyrer om
BRF Ånghästen och BRF Sjöåkra,
du hittar dem på www.khs.se

Vi på Karl H Ström har sålt 10 000-tals
armaturer från RS PRO LED familjen till flera
hundra olika projekt. Kontakta oss om du är
intresserad av att besöka något av dem.
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Sensorarmatur

RS PRO LED

RS PRO LED S1 V4
LED 16W

Radiomodul

Färgtemperatur 3000K/4000K. Livslängd 50.000h. L70B10.
Vid 10% grundljus är drifttemperaturen så låg i armaturen att
värmen inte påverkar diodernas livslängd. Försedd med ATC
(aktiv temperaturkontroll).

Flera armaturer kan enkelt kopplas samman i grupp via
radio. En flexibel och kostnadseffektiv lösning som är
perfekt för både ROT och nyproduktion. Tack vare radiokommunikation kan armaturer med olika faser ingå i
samma belysningsgrupp.

Utförande
Stomme av pressgjuten silverlackerad
aluminium. Kupa finns i två varianter; glas
och polykarbonat.

Nya versionen av RS PRO LED S1 kallas för V4 och har ännu högre
ljusutbyte än tidigare versioner. Version V4 finns med kupa av
polykarbonat eller glas och med två olika ljusfärger.
RS PRO LED S1 V4 är en sensorarmatur som är optimerad och
anpassad för LED-ljuskälla. Serie RS PRO LED har en design som
gör att man undviker de värmeproblem som kan uppstå på LEDarmaturer. Stommen är av metall och försedd med värmeavledande kylflänsar. Dessutom är baksidan på LED-elementet försedd med
metallfolie som leder bort värmen. Som ett ytterligare skydd är armaturen försedd med temperaturkontroll som övervakar och optimerar
diodernas drifttemperatur. Tack vare sin unika design och genomtänkta
konstruktion är RS PRO LED S1 V4 en armatur med lång livslängd och
mycket låg underhållskostnad.

Kapslingsklass:
IP20, klass II.
Montage:
Tak. Vägg. Inomhus.
Utförande:
Stomme av pressgjuten silverlackerad
		
aluminium. Kupa finns i två varianter; glas och 		
		
polykarbonat. Kupa av polykarbonat är slagtålig
		enligt IK03.
Rörelsevakt:
HF-sensor, bevakningsområde Ø 2-8 m. för
		
gående personer. Räckvidden kan dämpas i fyra
		
olika riktningar med medföljande avskärmningar.
		
Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°.
		
Efterlystid inställbar 5 sek-15 min. Skymningsrelä
		
inställbart 2-2000 lux.
Ljuskälla:		
16W, livslängd 50.000h, L70B10, Ra 80.
		
Ljusflöde 810-1309 lm ut från armaturen,
		
beroende på kupa och färgtemperatur.
		
Grundljus 10%, konstant alt 10/30 minuter efter
		
att efterlystiden har löpt.
Mått:		
Ø 300 x 71 mm.
Övrigt:		
Försedd med radiomodul för sammankoppling
		
i grupp. 31 kanaler max räckvidd ca 30 m. Kuplås
		
finns på särskilld beställning.

Anpassning
Inställning av efterlystid, skymningsvärde
och sensorns räckvidd.

Sensor
HF-sensor (mikrovågssensor) med räckvidd
Ø 2-8 m. för gående personer. Räckvidden kan dämpas i fyra olika riktningar
för att undvika oönskade detekteringar.
Avskärmningar medföljer.

Art nr:		
E75 029 81
E75 029 84
E75 029 83
E75 029 86

Typ:
RS PRO LED S1 V4, PC , 3000K
RS PRO LED S1 V4, PC, 4000K
RS PRO LED S1 V4, glas, 3000K
RS PRO LED S1 V4, glas, 4000K

Tillbehör:
E79 552 77
E75 030 38
E75 019 14

Skyddsrumsbygel
Reservkupa, PC
Reservkupa, glas

RS PRO LED S1 V4 är en utmärkt armatur för energieffektivisering
i trapphus. Tack vare den integrerade radiomodulen kan flera
armaturer enkelt kopplas samman i grupp.

Flexibel
Med hjälp av DIP-switchar kan man på ett
enkelt sätt anpassa armaturens drift efter de
krav och önskemål som finns. Till exempel
10% grundljus och inställning av kanal för
grupptändning via radiomodulen.

För ytterligare teknisk information besök
www.khs.se
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RS PRO LED S2

RS PRO LED S1/S2 IP65

RS PRO LED S2 är storebror till S1 och är avsedd att användas i miljöer
där det krävs mer ljus, t.ex. större trapphus, korridor, passage,
omklädningsrum m.m. S2 har precis som S1 samma genomtänkta
konstruktion för kylning av LED-ljuskällan. Tack vare DIP-switchar
kan S2 enkelt anpassas för de krav och miljöer som finns i olika
fastigheter.

RS PRO LED IP65 S1/S2 har samma tekniska egenskaper som ”IP20utförandet” av RS PRO LED S1/S2. Tack vare den höga kapslingsklassen IP65 och armaturens konstruktion är det möjligt att använda
armaturen i kyl- och frysrum. RS PRO LED IP65 uppfyller även kraven
för vandalskydd, IK10, och kan därför placeras i de mest vandalutsatta
miljöerna.

RS PRO LED S2 är försedd med den senaste (generation 13) HFsensor från Steinel och reagerar på minsta rörelse från människa eller
dörr som öppnas. HF-sensorn påverkas inte av variationer i rummets
temperatur och ger en exakt och snabb detektering. För att skapa
trygghet kan RS PRO LED S2 lysa med grundljus hela tiden eller i
10/30 minuter efter sista rörelse.

Kapslingsklass:
IP65 klass II.
Montage:
Tak. Vägg. Inomhus.
Utförande:
Stomme av pressgjuten silverlackerad
		
aluminium. Kupa av slagtålig opal
		
polykarbonat enligt IK10.
Rörelsevakt:
HF-sensor, bevakningsområde Ø 2-8 m för gående
		
personer. Räckvidden kan dämpas i fyra olika
		riktningar. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel
		
160°. Efterlystid 5 sek -15 min. Skymningsrelä
		
inställbart 2-2000 lux.
Ljuskälla:
S1-16W/1005 lm, S2-28W/1272 lm. Livslängd 		
		
50.000h, L70B10. 4000K. Grundljus 10%,
		
konstant alt 10/30 minuter efter att efterlystiden
		
har löpt ut.
Mått:		
S1 - Ø 300 x 67 mm.
		
S2 - Ø 362 x 82 mm.
Övrigt:		
Försedd med radiomodul.

Kapslingsklass:
IP20, klass II.
Montage:
Tak. Vägg. Inomhus.
Utförande:
Stomme av pressgjuten grålackerad aluminium.
		
Kupa av akryl, glas och polykarbonat (slagtålig
		enligt IK07).
Rörelsevakt:
HF-sensor, bevakningsområde Ø 2-8 m. för
		
gående personer. Räckvidden kan dämpas i fyra
		
olika riktningar med medföljande avskärmningar.
		
Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°.
		
Efterlystid inställbar 5 sek-15 min. Skymningsrelä
		
inställbart 2-2000 lux.
Ljuskälla:		
28W, livslängd 50.000h, L70B10, Ra 80.
		
Ljusflöde 1000-1525 lm ut från armaturen,
		
beroende på kupa och färgtemperatur.
		
Grundljus 10%, konstant alt 10/30 minuter efter
		
att efterlystiden har löpt.
Mått:		
Ø 350 x 83 mm, (glaskupa Ø 362 x 85 mm).
Övrigt:		
Försedd med radiomodul för trådlös samman-		
		
koppling i grupp. 8 kanaler max räckvidd ca 30 m.
Art nr:		
E75 361 58
E75 361 61
E75 361 59
E75 361 62
E75 361 57
E75 361 60

Typ:
RS PRO LED S2, akryl, 3000K
RS PRO LED S2, akryl, 4000K
RS PRO LED S2, PC, 3000K
RS PRO LED S2, PC, 4000K
RS PRO LED S2, glas, 3000K
RS PRO LED S2, glas 4000K

Tillbehör:
E79 552 77
E79 060 84
006198		
006181		

Skyddsrumsbygel
Reservkupa, akryl
Reservkupa, PC
Reservkupa, glas

Art nr:		
E75 029 87
E75 008 83

Typ:
RS PRO LED S1 V4, IP65, 4000K
RS PRO LED S2, IP65, 4000K

Tillbehör:
E79 552 77
E75 004 41
E75 004 47

Skyddsrumsbygel
Skyddsring för S1
Skyddsring för S2

Sensorarmatur

Nödljus RS PRO LED B1
Flera armaturer kan enkelt sammankopplas med radiosignal
.Då tänds alla armaturer upp samtidigt när någon av sensorarmaturerna känner av rörelse.

För ytterligare teknisk information besök
www.khs.se

I lokaler där det krävs en nödljusarmatur är det möjligt att kombinera
detta med sensorstyrt ljus. Den integrerade LED-nödljusenheten ger
ljus under 3 timmar och är försedd med laddningsindikator samt testknapp. Utseendet på RS PRO LED B1 är likadant som sensorarmatur
RS PRO LED S1, vilket gör att de kan användas i samma projekt. Man
bör notera att RS PRO LED B1 ej har grundljus eller radiomodul.
Kapslingsklass:
IP20 klass I.
Montage:
Tak, vägg. Inomhus.
Utförande:
Stomme av pressgjuten grålackerad aluminium. 		
		
Kupa i akryl.
Rörelsevakt:
HF-sensor, bevakningsområde Ø 2-8 m. för
		
gående personer. Räckvidden kan dämpas i fyra
		olika riktningar med medföljande avskärmningar.
		
Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°.
		
Efterlystid inställbar 5 sek - 15 min.
		
Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux.
Ljuskälla:
16W, livslängd 50.000h, L70B10, SDCM 5,
		
Ra 80. Ljusflöde 3000K: akryl 625 lm, 44 lm/W. 		
		
Ljusflöde 4000K: akryl 704 lm, 39 lm/W.
Mått:		
Ø 300 x 67 mm.
Övrigt:		
Godkänd och uppfyller kraven enligt
		
EN 60598-2-22, dock måste alla utrymmen ljus		
beräknas så att de uppfyller kraven på
		
utrymningsvägar enligt SS-EN 1838.

Art nr:		
E73 407 15
E73 407 16

Typ:
RS PRO LED B1, akryl, 3000K
RS PRO LED B1, akryl, 4000K

Tillbehör:
E79 552 77
E75 361 41

Skyddsrumsbygel
Reservkupa akryl för RS PRO LED

För ytterligare teknisk information besök
www.khs.se
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RS PRO LED Q1
Ingen annan armatur i Steinels sortiment av plafonder har lika
många funktioner och tekniska innovationer som RS PRO LED Q1.
Funktioner som justerbar HF-sensor, integrerat skymningsrelä och
inställbar efterlystid är idag standard på Steinels sensorarmaturer.
RS PRO LED Q1 kan kommunicera i grupp via radiokommunikation
och har möjlighet till ställbart grundljusnivå (0-50%) samt maxljusnivå (50-100%). Driftsättning och inställning av armaturen är mycket
enkel. Med en smartphone driftsätts alla armaturer i en grupp på en
gång, snabbt och utan problem.
RS PRO LED Q1 har en kvadratisk men samtidigt mjuk design och
passar in i många olika miljöer. Den ger tillräckligt med ljus för att
även kunna användas i korridor, matsal, väntrum m.m. RS PRO LED
Q1 är mycket energieffektiv tack vare ett mycket högt ljusutbyte på
hela 85 lm/W.

Kapslingsklass:
IP20, klass II.
Montage:
Tak. Vägg. Inomhus.
Utförande:
Stomme av vit- alt. silverlackerad aluminium.
		
Kupa av akryl (PMMA).
Rörelsevakt:
HF-sensor, bevakningsområde Ø 2-8 m. för
		
gående personer. Räckvidden kan dämpas i fyra
		
olika riktningar med medföljande avskärmningar.
		
Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°.
		
Efterlystid inställbar 5 sek-15 min. Skymningsrelä
		
inställbart 2-2000 lux.
Ljuskälla:		
26W, livslängd 50.000h, L70B10, Ra 80.
		
Ljusflöde 2350 lm med kupa monterad. Inställ		
bart grundljus, men även ställbart maxljus.
		Grundljus, konstant alt. 10/30 minuter efter att
		
efterlystiden har löpt.
Mått:		
331 x 331 x 56 mm.
Övrigt:		
Försedd med radiomodul för sammankoppling
		
i grupp. 31 kanaler max räckvidd ca 30 m. ATC
		
övervakar drifttemperaturen i armaturen.
		
Funktioner (räckvidd, skymningsnivå,
		
grundljusnivå, maxljusnivå) som ställs in med
		
fjärrkontroll Smart Remote (E1360256) kan 		
samtidigt skickas till alla armaturer i
		samma grupp.
Art nr:		
E75 009 98
E75 009 99
E75 010 00
E75 010 01

Typ:
RS PRO LED Q1, vit, 3000K
RS PRO LED Q1, silver, 3000K
RS PRO LED Q1, vit, 4000K
RS PRO LED Q1, silver, 4000K

Tillbehör:
E13 602 56

Fjärrkontroll Smart Remote

RS PRO LED Q1 finns med ovansida lackerad i vitt eller silver.

Fjärkontroll Smart Remote används för driftsättning och
inställning av armaturens funktioner.

För ytterligare teknisk information besök
www.khs.se
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RS PRO LED R1, grundljus

RS PRO LED P1

Precis som övriga armaturer i Steinels professionella sortiment är
RS PRO LED R1 utvecklad från grunden för LED-ljuskälla vilket
garanterar optimal drift. Den låga energiförbrukningen samt långa
livslängden ger en mycket låg driftskostnad. RS PRO LED R1 kan
användas i många olika utrymmen där man önskar en sensorstyrd
armatur. Sensorn kan enkelt skärmas för att exakt anpassas till bevakningsområdet och undvika oönskade tändningar av armaturen, allt
för en maximal energibesparing.

I mindre utrymmen är RS PRO LED P1 en utmärkt och prisvärd
sensorarmatur. Den är mycket driftsäker tack vare den senaste
sensorteknologin från Steinel. En dold HF-sensor tänder ljuset vid
minsta rörelse från människa, dörr, fönster etc. HF-tekniken påverkas
inte av variationer i temperatur och ger på så sätt en exakt och snabb
detektering. Sensorn kan ställas in för ett bevakningsområde från
1 till 8 meter. För maximal energibesparing har P1 dessutom ett
integrerat och inställbart skymningsrelä.
Kapslingsklass:
IP44, klass II.
Montage:
Tak. Vägg. Inomhus.
Utförande:
Stomme av polykarbonat. Opal kupa av akryl
		
(PMMA) med gängfastsättning.
Rörelsevakt:
HF-sensor, bevakningsområde Ø 1-8 m. för
		
gående personer. Bevakningsvinkel 360°,
		öppningsvinkel 160°. Efterlystid inställbar
		
5 sek-15 min. Skymningsrelä inställbart
		2-2000 lux.
11W. 3000K. Livslängd 50.000h, L70B10,
Ljuskälla:
		
Ra 80. Ljusflöde 620 lm med monterad kupa.
Mått:		
Ø 275 x 95 mm.

Kapslingsklass:
IP20, klass II.
Montage:
Tak, vägg. Inomhus.
Utförande:
Stomme av vit PC. Kupa av PMMA (akryl). IK03.
Rörelsevakt:
HF-sensor, bevakningsområde Ø 2-8 m. för
		
gående personer. Räckvidden kan dämpas i fyra
		
olika riktningar med avskärmningar.
		
Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°.
		
Efterlystid inställbar 5 sek-15 min.
		
Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux. Det är
		
också möjligt att använda armaturen utan
		sensorstyrning.
Ljuskälla:		
11W med möjlighet till 20% grundljus. Ljusflöde
		
med kupa monterad 950 lm (87 lm/W).
		
Livslängd 50.000h, L70B10, Ra 80, SDCM 3.
Mått:		
Ø 270 x 70 mm.
Art nr:		
E75 028 34
E75 028 35

Art nr:		
E75 016 72

Typ:
RS PRO LED P1

Art nr:		
E75 030 31

Typ:
RS 16 LED

Sensorarmatur

Typ:
RS PRO LED R1 grundljus, vit, 3000K
RS PRO LED R1 grundljus, vit, 4000K
RS PRO LED R1 är en sensorarmatur för användning inomhus i t.ex. toalett, förråd, passager, källare, vind och andra
biutrymmen.

RS 16 LED
RS 16 LED kan användas i miljöer där man önskar en enklare
sensorarmatur. Den är försedd med Steinels unika HF-sensor som
reagerar blixtsnabbt på alla rörelser oberoende av rörelseriktning
och omgivningstemperatur. Upp till 10 st RS 16 LED kan sammankopplas i grupp via kabel, det innebär att alla armaturer i gruppen
fungerar som master.
Kapslingsklass:
IP44 klass II.
Montage:
Tak. Vägg. Inomhus.
Utförande:
Stomme av vit polykarbonat. Opal kupa av glas 		
		med gängfastsättning.
Rörelsevakt:
HF-sensor, bevakningsområde Ø 3-8 m. för
		
gående personer. Bevakningsvinkel 360°,
		
öppningsvinkel 160°. Sensorn känner genom 		
		
tunna material som trä, gips och glas.
		
Efterlystid inställbar 8 sek - 35 min.
		
Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux.
Ljuskälla:
9W, 4000K. Livslängd 50.000h, L70B10,
		
Ra 80. Ljusflöde 837 lm med monterad kupa.
Mått:		
Ø 255 x 92 mm.

För ytterligare teknisk information besök
www.khs.se
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Kontakta gärna vår kunniga personal så hjälper vi dig

LEIF DAMBERG

GÖRAN PETERSSON

MATHIAS SANDHOLM

TORBJÖRN JOHANSSON

PETER SÄVHED

SÄLJARE
Södra Stockholm, Närke,
Mälardalen och Norrland
Tel: 073-982 69 10
leif.damberg@khs.se

SÄLJARE
Norra Stockholm, Dalarna,
Gästrikland och Gotland
Tel: 070-798 35 39
goran.petersson@khs.se

SÄLJARE
Stockholm
Tel: 070-759 07 49
mathias.sandholm@khs.se

SÄLJARE
Norra Småland, Östergötland,
Skaraborg och Värmland
Tel: 072-544 07 88
torbjorn.johansson@khs.se

SÄLJARE
Göteborg, Bohuslän och
Dalsland
Tel: 070-796 71 99
peter.savhed@khs.se

THOMAS BERGÅKER

ULF BERGH

MARCUS LUND

LISELOTTE ANDERSSON

JOHN ESPING

PRODUKTANSVARIG TEKNIKSPECIALIST
Tel: 036-550 33 06
thomas.bergaker@khs.se

TEKNIKSPECIALIST
Tel: 036-550 33 05
ulf.bergh@khs.se

TEKNIKSPECIALIST
Tel: 036-550 33 04
marcus.lund@khs.se

INNESÄLJARE
Tel: 036-550 33 15
liselotte.andersson@khs.se

INNESÄLJARE
Tel: 036-550 33 02
john.esping@khs.se

MAGNUS MARTINELLE

ANDERS SÖDERLUND

STEFAN LUNDH

FÖRSÄLJNINGSCHEF
Tel: 070-778 06 79
magnus.martinelle@khs.se

MARKNADSCHEF
Tel: 036-550 33 07
anders.soderlund@khs.se

VD
Tel: 036-550 33 08
stefan.lundh@khs.se

Karl H Ström är generalagent för Steinel i Sverige sedan 1990. Tillsammans har vi under de senaste 27 åren arbetat hårt
för att utveckla och förbättra tekniken med sensorstyrd belysning. Det innebär att vi tack vare vår mångåriga erfarenhet
kan ge dig all nödvändig support och hjälp om sensorprodukter. Vi har också stor erfarenhet och kompetens när det
gäller belysningsberäkningar och energikalkyler.

Följ oss på Facebook
facebook.com/karlhstrom

Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4, 55302 Jönköping
tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se
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KA1607

