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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!

Dodržujte písemné pokyny!

Dodržiavajte písomné informácie!

Postępować zgodnie z instrukcją!

Respectați instrucțiunile următoare!

Upoštevajte besedilo!

Pridržavajte se uputa!

Järgige tekstiosa!

Atsižvelgti į rašytines instrukcijas!

Pievērsiet uzmanību teksta daļai!

Соблюдать текстовую инструкцию!

Прочетете инструкциите!

遵守文字说明要求!

DE . . . . . . .8

GB . . . . . .14

FR . . . . . .20

NL . . . . . .26

IT . . . . . . .32

ES . . . . . .38

PT . . . . . .44

SE . . . . . .50 

DK . . . . . .56

FI . . . . . . .62

NO  . . . . .68

GR . . . . . .74

TR . . . . . .80

HU . . . . . .86

CZ . . . . . .92

SK . . . . . .98

PL . . . . .104

RO . . . . .110

SI  . . . . .116

HR . . . . .122

EE . . . . .128

LT . . . . .134

LV . . . . .140

RU . . . . .146

BG . . . . .152

CN . . . . .158



5.6 

ø 6 - 12 mm

L
E
N

5.7 

I

O

6 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

– 6 – – 7 –



– 50 – – 51 –

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.
 – Information som är märkt med (EM) syftar enbart 

på varianten RS PRO Connect 5100 med integrerat 
nödljus.

 
Symbolförklaring

! Varning för fara!

... Hänvisning till textställen i  dokumentet.

2. Allmänna säkerhetsanvisningar

!
  Bryt spänningen före alla arbeten på 
produkten!

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

•  Eftersom sensorarmaturen installeras till nätspänning-
en måste arbetet utföras på ett fackmannamässigt 
sätt och enligt gällande installations- och anslutnings-
föreskrifter. ( t. ex. DE - VDE 0100,  
AT - ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH - SEV 1000 )

• Använd endast originalreservdelar.
•  Reparationer och batteribyte får bara genomföras  

på en auktoriserad verkstad.
• Ljuskällan i denna armatur får endast bytas ut av 

tillverkaren eller av en av tillverkaren auktoriserad 
servicetekniker eller av en annan person med jämför-
bar kvalifikation. 

• Nödljussystemet måste installeras enligt gällande 
föreskrifter i respektive land och regelbundet  
kontrolleras att det fungerar korrekt. 
 

3. RS PRO Connect 5100 LED 
RS PRO Connect 5100 LED EM

Användningsområde:
 – Sensorarmaturen med aktiv rörelsevakt lämpar sig 

även för montering i fuktiga utrymmen.
 – På grund av sin känsliga uppfattningsförmåga bara 

delvis användbar utomhus.
 – Integrerat nödljus (EM).

   Lämpar sig för användning i en omgivning där  
det kan förväntas att ledande damm fastnar  
på lampan.

Den integrerade HF-sensorn sänder högfrekventa 
elektromagne tiska vågor (5,8 GHz) och mottar deras 
eko. Vid minsta rörelse i armaturens bevakningsområde 
registreras ekoförändringen av sensorn.
En mikroprocessor utlöser då kommandot "Tänd 
 ljuset". Detekteringen fungerar också genom dörrar, 
glas eller tunna väggar.

Anmärkning:
HF-sensorns högfrekvenseffekt är ca 1 mW – det är 
bara en tusendel av sändareffekten från en mobiltelefon 
eller en mikrovågsugn. 

Vid strömavbrott tänds nödljuset (EM) enligt  
EN 60598-2-22 automatiskt och lyser i 3 h.

Innehåll (bild 3.1)
 – Sensorarmatur för inomhusbruk
 – 2 montageclips
 – 2 avskärmningar

Produktmått (bild 3.2)

Översikt över enheter (bild 3.3)
A Kabelförskruvning
B Vridlås
C Anslutningsplint
D Montageclips
E Avslut
F Kupa
G HF-sensor
H Avskärmning

Bevakningsområde takmontage Ø 1-12 m (bild 3.4)
Bevakningsområde väggmontage 2,5 m (bild 3.5)

4. Elektrisk anslutning
Kopplingsschema (bild 4.1) 
Nätanslutningens matarledning består av en 3-ledar-
kabel:
L =  Fas (oftast svart, brun eller grå)
N =  Nolledare (oftast blå)
E =  Skyddsledare (grön/gul)

Vid osäkerhet, måste kabeln identifieras med en 
spänningskontroll; gör den därefter spänningsfri igen. 
Fas (L), nolledare (N) och skyddsledare (E) monteras i 
anvisad plint.

Viktigt:
En förväxling av anslutningarna leder till kortslutning i 
armaturen eller i säkringsskåpet. I ett sådant fall måste 
de enskilda kablarna identifieras igen och anslutas på 
nytt. I nätkabeln kan naturligtvis en strömställare för till- 
och frånkoppling installeras.
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5. Montage
• Kontrollera samtliga delar med avseende på skador.
• Är produkten skadad får den inte tas i bruk.
• Sensorarmaturen måste monteras vibrationsfritt.
• Välj en lämplig montageplats med hänsyn till räck- 

vidden och rörelsedetekteringen.

Hänvisning: Vid väggmontage måste armaturen  
monteras horisontalt.

Montageordning
• Bryt spänningen (bild 4.1)
• Markera borrhålen (bild 5.1)
• Borra hål och sätt i pluggar (bild 5.2)
• Skruva fast montageclipset (bild 5.3)
• Sätt fast kupan (bild 5.4)
• Den snäpper fast med ett hörbart klick.
• Öppna kabelförskruvningen och vridlåset (bild 5.5)
• Skjut anslutningskabeln genom kabelförskruvningen 

och vridlåset och anslut den till plinten (bild 5.6)
• Stäng kabelförskruvningen och vridlåset (bild 5.7)
• Slå till spänningen (bild 5.7) 

 

6. Funktion
Fabriksinställningar:
 – Inställning av räckvidd: 12 m
 – Efterlystid: 60 sekunder
 – Skymningsinställning: 50 lux
 – Nattljus: OFF

För att konfigurera armaturen måste STEINEL Smart 
Remote App laddas ner från AppStore. Det krävs en 
Bluetooth-förberedd smartphone eller surfplatta.

Android iOS

Konfigureras inte armaturen med appen, arbetar den 
som självständig sensorarmatur med förinställda 
fabriksinställningar.

Inställning av räckvidd
Sensorns räckvidd kan steglöst ställas in mellan 1 och 
12 m. Genom montering av bifogade avskärmningar 
kan räckvidden reduceras i 4 riktningar.
• Öppna vridlåset (bild 6.1)
• Dra loss ändbrickan ca 7 cm. Kabelförskruvningen 

behöver inte lossas. (bild 6.2)
• Sätt i avskärmningar (bild 6.3)

• Skjut tillbaka ändbrickan och stäng vridlåset (bild 6.4)

Exempel på inställning av räckvidden (bild 6.5)

Efterlystid
Önskad efterlystid kan ställas in steglöst från 5 sekun-
der till 60 minuter. Varje ny detekterad rörelse startar 
om tiden på nytt.

Skymningsinställning
Armaturens skymningsnivå kan steglöst ställas in mel-
lan 2 till 200 lux (=frånkopplad).

Grundljus
Grundljuset ljusnivå kan ställas in mellan 10% och 50%. 

Grundljusets efterlystid kan steglöst ställas in mellan  
10 minuter och 30 minuter eller hela natten.

Gruppering
RS PRO Connect 5100 LED/RS PRO Connect 5100 
LED EM kan användas som enskild armatur eller flera 
armaturer kan sammankopplas i grupper via radiostyrd 
kommunikation.

I varje grupp måste en gruppmaster definieras i Smart 
Remote App. Alla armaturer i en grupp agerar analogt 
till gruppmasterns konfiguration. Räckvidden kan indivi-
duellt ställas in för varje gruppdeltagare.

RS PRO Connect 5100 LED EM är bara begränsat 
användbar som gruppmaster på grund av de cykliska 
batterikontrollerna. Under självtestfaserna är sensorn 
avaktiverad. Armaturen kan under den tiden inte upp-
fatta några rörelser.

Grannfunktion
Via Smart Remote App kan grannfunktionen aktiveras 
resp. avaktiveras. Härvid tilldelas granngrupperna aktiv  
armaturgrupp. Gruppen reagerar på inkopplingssignaler 
från tilldelad granngrupp och antingen tänds då normallju-
set eller grundljuset, beroende på inställning.

Närvarosensor
Via Smart Remote App kan funktionen närvaro aktive-
ras för sensorn. Funktionen närvaro bör aktiveras för 
att öka sensorns känslighet efter tändning. På så sätt 
kan t.ex. efter att man har gått in i bevakningsområdet 
(med stora rörelser) även små arm- och handrörelser 
detekteras. Därmed undviks att rörelser utanför önskat 
bevakningsområde orsakar oönskade tändningar, 
men ljuset dock förblir tänt vid mindre rörelser. För att 
undvika permanent tändning måste minst en rörelse 
detekteras var 10:e minut. Om så inte är fallet lämnas 
det känsliga läget och ljuset släcks efter att efterlystiden 
har löpt ut. Om armaturen förblir tänd även när du inte 
vill det, avaktivera då närvarofunktionen.



– 52 – – 53 –

Nödljus (EM)
"Statusvisning nödljus (EM)" visas med en tvåfärgad 
status-LED på sensorarmaturen.
 – Status-LED intermittent grön:  

Batteriregenerering
 – Status-LED permanent grön:  

Ingen störning/normaltillstånd
 – Status-LED permanent rödblinkande:  

Batteri defekt
 – Status-LED intermittent rödblinkande:  

Armatur inte ansluten eller defekt
 – Status-LED tänds inte:  

Nätspänning eller nödljusdriftdon defekt

7. Underhåll och skötsel
Underhåll
Vid underhåll och kontroller ska föreskrifterna och nor-
merna för nödljuset på montageorten iakttas. Nödljusen 
och nödljusdriftdonen måste regelbundet kontrolleras.

Driftsättning
Driftsättning genom: ____________________________
Datum driftsättning: ____________________________

Självtester "(EM)"
 – Självtester av sensorarmaturen, status-LED och 

batterierna sker automatiskt ca var 8:e dag.
 – Självtest av batteriets kapacitet genom ett simulerat 

nätbortfall, sker fyra gånger om året.
Sensorarmaturens generella funktion med normalljus 
och sensorfunktion bibehålls under testet.
Självtestet ersätter inte den landspecifikt föreskrivna 
funktionskontrollen av nödljusbelysningen.

Kontroller genom användaren "(EM)"
• Visuella kontroller av LED-statusvisningen samt 

av sensorarmaturen att den fungerar korrekt, ska 
genomföras en gång i månaden.

Byte av batteri "(EM)"
Om sensorarmaturens lystid underskrider de 180 
minuterna under 3-timmarsdriften, måste batterierna 
bytas ut.
• Batteribyte måste genomföras av tillverkaren. 

Kundservice:  
Karl H Ström AB 
Verktygsvägen 4 
553 02 Jönköping 
Tel.: 036 - 550 33 00 
www.khs.se

• Ta kontakt med tillverkaren i förväg för att säkerställa 
att rätt utbytesarmatur finns att få.

Två möjligheter:
 – Byta ut mot en sensorarmatur med nya batterier 

som STEINEL gjort en översyn av (servicepris).
 – Byta ut mot en ny sensorarmatur (till förmånligt 

inköpspris).
• Skicka samtidigt tillbaka den demonterade sensorar-

maturen.

Batteriregenerering "(EM)"
Efter den första driftsättningen (även efter batteribyte 
eller åtgärdande av fel) regenererar nödljusdriftdonet 
automatiskt batterierna.
Tre cykler genomförs. En cykel består av en 24-tim-
mars batteriladdning och en fullständig urladdning över 
sensorarmaturen i nöddrift. 
Under cyklerna genomförs inga mätningar av batteri-
kapaciteten.
Batteriregenereringen genomförs varken efter en 
normal batteriurladdning eller efter en självtest av 
batterikapaciteten.

Rengöring
Sensorarmaturen kan rengöras med en fuktig trasa 
(utan rengöringsmedel).

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 omsätt-
ning i nationell lagstiftning, måste uttjänta elapparater 
lämnas in till miljövänlig återvinning.

9. CE-deklaration
Härmed försäkrar STEINEL Vertrieb GmbH att denna 
typ av radioutrustning RS PRO Connect 5100 LED/ 
RS PRO Connect 5100 LED EM överensstämmer 
med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till 
EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande 
webbadress: www.steinel.de
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10. Produktgaranti
Kraven i standard EN60598-1 gällande säkerheten 
måste vara uppfyllda efter installeringen av nödljusar-
maturen. Ansvaret för att denna standard uppfylls åvilar 
användaren av nödljusdriftdonet.

Beaktas inte denna standard övertar tillverkaren inget 
ansvar.

STEINEL övertar ingen garanti för direkta, indirekta 
eller oavsiktliga skador som uppstår utanför den av 
STEINEL uttryckligen tillåtna, korrekta användningen. 
STEINEL övertar heller inget ansvar för skadeanspråk 
från tredje part som uppstått pga en användning som 
inte motsvarar STEINELs uttryckligen tillåtna, korrekta 
användning. Nödljusdriftdonen får inte öppnas eller 
på något vis modifieras. Nödljusens komponenter får 
bara ersättas med originalreservdelar och enbart av 
STEINEL.
Uppvisar nödljusdriftdonet skador som gör att driften 
kan vara riskabel, får sensorarmaturerna inte tas i drift. 
STEINEL förbehåller sig rätten, att ändra bilder, vikter, 
måttabeller eller andra liknande uppgifter i katalogen 
eller i bruksanvisningen utan föregående avisering, om 
detta visar sig vara ändamålsenligt eller nödvändigt på 
grund av den tekniska utvecklingen.

11. Tillverkargaranti
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 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 kontaktar 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 Jönköping, 036 - 550 33 00. 
Vi rekommenderar att du sparar kvittot väl tills garantitiden 
har gått ut. För transportkostnader och -risker vid retur-
sändningar 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

S E

GARANTI
TILLVERKAR
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GARANTI

TILLVERKAR
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GARANTI
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13. Driftstörningar

Störning Orsak Åtgärd

Sensorarmaturen utan spänning M		Säkring har utlöst, inte påkopplad, 
strömförsörjning avbruten

M	Kortslutning i armaturens  
nätanslutningskabel

M	Eventuell befintlig nätströmbrytare 
FRÅN

M	Slå till säkringen, byt ut, slå till 
spänningen, testa med spän-
ningsprovare

M	Kontrollera anslutningar och  
kablar

M	Slå till nätströmbrytaren

Sensorarmaturen tänds inte M	Felaktig skymningsinställning
M	Nätströmbrytare FRÅN
M	Säkring har utlöst

M	Ställ in på nytt
M	Slå till
M		Slå till säkringen, byt ut, kontroll- 

era evtl. anslutningen

Sensorarmaturen släcks inte M	Ständig rörelse i detekterings- 
området

M	Kontrollera området

Sensorarmaturen tänds utan 
förnimbar rörelse

M	Armaturen kan vibrera

M	Rörelse fanns, men kan inte ses  
(rörelse bakom en vägg, rörelse  
av ett litet objekt i armaturens  
omedelbara närhet osv.)

M	Kontrollera montage och kupans 
fastsättning

M	Kontrollera området

Sensorarmaturen tänds inte trots 
rörelse

M	Snabba rörelser filtreras bort för  
att minimera feltändningar alt.  
bevakningsområdet är för litet 
inställt

M	Anslutningskablarna förväxlade  
(L och N)

M	Kontrollera området

M	Kontrollera anslutningarna  
L och N resp. fasen

Status-LED blinkar permanent rött M	Batteri defekt (otillräcklig kapacitet 
eller avbruten batteritillförsel).

M	Avvakta batteriladdning (larmåter-
ställning sker omedelbart efter 
felets åtgärdande).

Status-LED blinkar intermittent rött 
(visning först efter nästa självtest)

M	Sensorarmatur inte ansluten
M	Sensorarmatur defekt

M	Anslut sensorarmaturen
M	Byt ut sensorarmaturen

Status-LED tänds inte trots  
nätanslutning (längre än 5 min.)

M	Nätspänning defekt

M	Nödljusdriftdon defekt

M	Kontrollera nätspänningen och  
slå på vid behov

M	Byt ut nödljusdriftdonet

Nödljus-LED Från M	Ingen nätspänning
M	Nätspänning avbruten sedan  

minst 4 h 
M	Nödljus defekt

M	Kontrollera nätspänningen och  
slå på vid behov

M	Byt ut sensorarmaturen
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12. Tekniska data
RS PRO Connect 5100 LED RS PRO Connect 5100 LED EM

Mått (H × L × B) 58 × 1370 × 87 mm 58 × 1370 × 87 mm

Spänning 220-240 V / 50/60 Hz 220-240 V / 50/60 Hz

Effekt 30 W / 4206 lm / 140 lm/W 30 W / 4206 lm / 140 lm/W

Färgtemperatur 4000 K (neutralvit) 4000 K (neutralvit)

Effektfaktor 0,93 0,93

Nätström 142 mA 142 mA

LED-livslängd 60.000 h / L80B10 60.000 h / L80B10

HF-teknik 5,8 GHz (reagerar på minsta rörelse, 
oberoende av temperaturen)

5,8 GHz (reagerar på minsta rörelse, 
oberoende av temperaturen)

Bevakningsvinkel 360°, med 160° öppningsvinkel  
(ev. genom glas, trä och tunna väggar)

360°, med 160° öppningsvinkel  
(ev. genom glas, trä och tunna väggar)

Montagehöjd max.3,5 m max.3,5 m

Räckvidd Ø 1-12 m Ø 1-12 m

Max. bevakningsområde ca 50 m2 ca 50 m2

Nattljus 10-50 % 10-50 %

Normalljus 50-100 % 50-100 %

Efterlystid 5 sek. - 60 min.  
+ install-läge

5 sek. - 60 min.  
+ install-läge

Skymningsinställning 2-2000 lux  
+ teach in-läge

2-2000 lux  
+ teach in-läge

Temperaturområde -20 °C till +40 °C -20 °C till +40 °C

Skyddsklass  IP 66  IP 66

Isolationsklass II II

Material PC IK07 PC IK07

Egenförbrukning 0,45 W 0,45 W

Genomledning max. 16A max. 16A

Frekvens Bluetooth 2,4-2,48 GHz 2,4-2,48 GHz

Sändeffekt Bluetooth 5 dBm / 3 mW 5 dBm / 3 mW

Batterityp nödljus Litium järnfosfat (LFP)

Driftspänning 3,2 V

Ljusflöde nödljus 798 lm

Belysningstid nödljus 3 h1

1 Den maximala kapaciteten garanteras endast om medföljande batterier används.
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