
Smart belysning 
i Lidköping

Rörelse- och närvarovakter



Att flytta in i nya fräscha lokaler med snygg och stimulerande in-
redning är något speciellt. Har man sedan resurser att skapa en 
elarkitektur med riktigt bra lösningar när det gäller ljus, värme 
och ventilation finns alla förutsättningar till den optimala arbets-
platsen. Ett bra exempel är Imtechs nya lokaler i Lidköping som 
ligger centralt, inte långt från hamnområdet. Det var den andra 
december 2013 som man övergav de gamla lokalerna och flyt-
tade hit. 

När vi besöker Imtech i Lidköping håller man på att trimma in de nya 
lokalerna och är i färd med att justera tekniken så att allt ska fungera 
perfekt. Och det är just vad man alltid strävar efter när man tillhör 
Nordens teknikledande installations- och serviceföretag inom vär-
me & sanitet, elteknik och ventilation. Imtech i Lidköping är nämli-
gen ett filialkontor som ingår i Imtech Nordic, ett företag i den stora 
europeiska Imtech-koncernen med totalt ca 29 000 anställda. Fast 
här i Lidköping handlar det “bara” om ca 90 personer inom de olika 
verksamhetsgrenarna.

Energibesparing genom närvarovakter
Här har man installerat närvarovakter i såväl enskilda kontorsrum 
som i de allmänna utrymmena. Allt för att skapa en så effektiv men 
ändå energibesparande miljö som möjligt i de totalt ca 1 700 kva-
dratmeter stora lokalerna. I valet av olika konkurrerande märken så 
valde man Steinels närvarovakter. 37 st av dessa är av den supertunna 
modellen Control Pro SLIM, som tack vare ny teknik med Retina-lins 

Närvarovakt som knappt syns
bara sticker ner 4 mm från taket – troligtvis världens tunnaste i sitt 
slag. Dessutom har man också använt flera av Steinels Control Pro 
Quattro som man anslutit till KNX-systemet för armaturerna. 

Viktigt hänga med i utvecklingen
– Vi har tidigare monterat Steinels produkter i olika projekt och är 
mycket nöjda med dessa, säger Tommy Höglund som är filialchef 
inom elteknik i Lidköping och fortsätter; – Utvecklingen går fort i 
vår bransch och när det gäller KNX-styrningen är det viktigt att man 
är med på tåget. Därför gäller det att hitta bra prisvärda produkter 
med snabb leverans och bra support, menar Tommy. Något som 
både han och Björn Albinsson, som är projektledare på elsidan, 
tycker att man fått av Karl H Ström.

Känner rörelser ända ut i hörnen
Hans-Jörgen Glomsten som är säljare på Karl H Ström berättar att 
en annan anledning till valet av Steinels närvarovakter var att de 
känner rörelser kvadratiskt ända ut i hörnen. På så sätt är de mer 
flexibla när det gäller placeringen i rummet, beroende på hur man 
vill att de ska fungera. Tack vare denna kvadratiska avkänning fung-
erar närvarovakterna även i ett kontorslandskap där man vill be-
gränsa bevakningsområdet till en enstaka arbetsplats.
– De tunna SLIM-vakterna tog faktiskt inte mer än en kvart att 
montera och vill vi ändra placeringen är det lätt gjort, menar Björn 
Albinsson. 

Integrationen mot KNX fungerar mycket bra
När det gäller närvarovakterna i de allmänna utrymmena så är de 
anslutna till en KNX-slinga som kan ta upp till 64 enheter. 
Projektledaren Torgny Alexandersson från Imtech i Skövde har pro-
grammerat dessa och det har fungerat mycket bra enligt honom. 

Enda kruxet är manualerna, och det gäller alla märken menar 
Torgny. De är ofta översatta från tyska till engelska och sedan till 
svenska. – Det blir ibland en del förvrängningar i språket som då och 
då kan ställa till lite problem – men vi brukar lösa dem, säger Torgny 
som för övrigt är mycket nöjd med Steinels produkter. 

På Karl H Ström är vi stolta över valet
– Samtidigt som vi är stolta över att Imtech valde Steinels närvaro-
vakter vet vi att det alltid är en inkörningsprocess när man installerar 
den här typen av produkter, förklarar säljaren Hans Jörgen Gloms-
ten. Därför har vi satsat hårt på vår supportfunktion – inte minst 
genom nyanställningar på Karl H Ström. Vi önskar Imtech lycka till 
i de nya lokalerna!

  

    Troligtvis världens 
tunnaste närvarovakt“ 

Belysningen i den ljusa öppna entrén styrs, liksom i övriga allmänna utrymmen, av de KNX-anslutna närvarovakterna.

De supertunna närvarovakterna Control Pro Slim känner rörelser ända ut i hörnen inne i konferensrum och kontorlokaler.



Control Pro HF 360

Control Pro HF DUAL

• Klassrum
• Konferensrum
• Sporthall

• Kontor
• väntrum
• Fikarum

• Passage
• Kapprum
• Toalett

• Korridor
• Kulvert

Control Pro IR HD

Control Pro IR

• Korridor
• Klassrum
• Konferensrum
• Reception

Control Pro SLIM - Närvarovakt

Typ  Art nr
Control PRO SLIM, 1-kanal   13 000 73
Control PRO SLIM, 2-kanal   13 000 74
Control PRO SLIM, 1-kanal, DIM 1-10V   13 000 75
Control PRO SLIM, KNX   17 387 04
Control PRO SLIM, DALI  13 005 51

Control Pro Slim är en helt nyutvecklad serie av närvarovakter för styrning av ljus och 
VVK. Tack vare ny teknik med Retina-lins, är den synliga delen av närvarovakten extremt li-
ten, bara 4 mm sticker ner från taket. Det innebär att sensorn knappast är synlig för betraktaren 
utan smälter in i miljön. Control Pro Slim kan användas i kontor, klassrum, konferensrum, väntrum, 
reception m.m. där den tillförlitligt detekterar närvaro av sittande personer i ett område av 4x4meter. Det 
är enkelt att projektera och driftsätta Control Pro Slim, tack vare att sensorns räckvidd är lika för både gående 
och sittande personer. Alla sensorns funktioner ställs snabbt och enkelt in med fjärrkontroll RC8 (tillbehör).

Serie Control Pro är en serie av närvaro- och rörelsevakter från Steinel. Serien består av flera olika modeller som 
är anpassade för detektering av olika rumstyper och lokaler. 

Din närvaro - är allt som behövs!

Karl H Ströms säljare Hans-Jörgen Glomsten i mitten 
förklarar möjligheterna med Steinels närvarovakter.

Armaturerna är sammankopplade med KNX-systemet via gateways.

Karl H Ströms Torbjörn Johansson i mitten 
diskuterar med filialchef Tommy Höglund till höger.

En genomtänkt placering  ger optimal räckvidd för närvarovakterna.
Tack vare den långa räckvidden hos Steinels närvarovakter kan man begränsa antalet till endast 7 st i de stora lokalerna.



Karl H Ström är generalagent för Steinel i Sverige sedan 1990. Tillsammans har vi under de senaste 24 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. 

Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4, 55302 Jönköping
tel: 036-31 42 40, fax: 036-31 42 48

kontakt@khs.se | www.khs.se

Följ oss på Facebook
facebook.com/karlhstrom

Kontakta gärna vår kunniga personal så hjälper vi dig!

*KA1402*


