
Framtidens ljus i 
brf Tändstickan



Våren 2017 förändrades ljuset i bostadsrättsföreningen Tändstickan. 
Det var nämligen då man tog beslutet att byta ut all belysning 
i de allmänna utrymmena, såväl inom- som utomhus i området. 
Reaktionerna bland de boende vittnar om att resultatet blev över 
förväntan bra. Man har helt enkelt fått en ljusare och tryggare till-
varo i föreningen som dessutom fått lägre energikostnader.

Brf Tändstickan ligger i Jönköping på den mark där en gång i tiden 
den kända tändsticksproduktionen låg. Idag är det ett av de mer 
attraktiva områdena i stan, strax nedanför stadsparken nära citykär-
nan men ändå lugnt och avskilt. Föreningen består av 6 hus med 
totalt 114 lägenheter som byggdes åren 1990-91 då HSB för övrigt 
satsade stort på nybyggnationer i Jönköping. Husen är mycket väl-
skötta och man har idag avtal med HSB Fastighetsförvaltning som 
har hand om underhållet i hela området.

Framtidens ljus med låg energiförbrukning 
i brf Tändstickan

Valet föll på kvalité och hållbarhet
 
Jan Sandgren som är vicevärd berättar att det var i samband med 
att man målade om i trapphusen som man passade på att byta till 
en mer energisnål och bättre belysning. Den gamla belysningen var 
sämre på alla sätt och hade gjort sitt. Styrelsen fick därför uppdraget 
att inför ommålningen även undersöka vilka alternativ på markna-
den med LED-belysningar som var lämpligast.
   - Man tog kontakt med HSB och som sedan tog fram ett underlag 
för en styrd entreprenad, berättar Jan och fortsätter; styrelsen kom 
sedan fram till att Steinels produkter var det säkraste och långsiktigt 
mest lönsamma valet med tanke på kvalitén och hållbarheten.

Flexibelt och enkelt att ställa in 

I samma veva passade man även på att byta till LED-belysningar kopp-
lade till rörelsevakter i källarförråden samt i alla carportar. Utebelys-
ningen utmed områdets gångvägar ersattes även med nya moder-
na LED-armaturer. Jan berättar att i carportarna har man armaturer 
med integrerade rörelsevakter som tänder ljuset så fort någon bil 
eller människa närmar sig carporten. 

Steinels sensorarmatur RS PRO 5800 skapar trygghet i 
carportarna hos brf Tändstickan.

Sensorstyrt ljus i trapphusen ger en hög energieffektivisering



Tekniska fulländningen ger möjligheter 

I själva trapphusen valde man Steinels armaturer RS PRO LED Q1 i 
taken och dessa smälter fint in i miljön med sin smäckra design. 
Effekten i dessa är fantastisk enligt Jan med tanke på att man kunde 
minska antalet belysningsarmaturer till hälften och ändå få bättre 
ljus. Något som Torbjörn Johansson som är säljare på Karl H Ström  
redan visste från alla tidigare installationer med fina resultat. Just 
denna armaturen är dessutom, trots sin tekniska fulländning med 
alla funktioner och innovationer, så enkel att ställa in efter önskat 
behov tack vare en fjärrkontroll man kopplar till sin mobiltelefon. 
Utmed väggarna i trapphusen valde man att installera Steinels 
armatur RS PRO LED S1. 

Kvalitét ger smartare ekonomi

Elkompaniet i Jönköping som gjorde alla installationer av belys-
ningarna i området har sedan tidigare goda erfarenheter av Steinels 
produkter. Jörgen Waldo, som är serviceledare på företaget med 
sina 16 medarbetare.
  - Förutom att installationen av armaturerna är väldigt smidig så 
vet vi att vi slipper allt krångel med att behöva byta ut trasiga arma-
turer och alla diskussioner med kunderna, berättar Jörgen. Bland 
flera tusen installationer har det inte varit fler felaktigheter än jag 
kan räkna på mina fingrar. Visst; vi kan erbjuda lågbudget-armaturer 
också men vet att det blir bekymmer med dessa förr eller senare. 
Dessutom är dessa krångligare att montera vilket gör att installa-
tionsproceduren tar längre tid.

Bättre ljus trots färre armaturer 

- Vi gjorde först en test på en av våningarna och mätte ljusstyrkan 
och ljusets jämnhet .  Det resulterade i att vi kunde minimera anta-
let belysningsarmaturer till hälften av vad som satt där tidigare, berät-
tar Jörgen och fortsätter; när vi sedan testat klart i samarbete med 
alla inblandade parter kunde vi använda detta plan som en mall 
för de andra trapphusen. Reaktionerna bland de boende har över-
huvudtaget varit mycket positiva, man har känt en ökad trygghet 
eftersom alla armaturer tänds hela vägen tack vare sammankopp-
lingen med radiosignal hos Steinels armaturer.

Lång garantitid borgar för 
en smartare ekonomi

Sensorarmatur PRO LED Q1 välkomnar i entrén.

Jörgen Waldo från Elkompaniet i Jönköping

Vicevärd Jan Sandgren och Karl H Ströms säljare Torbjörn Johansson.



Alla teknikspecialister på Karl H Ströms projekteringsavdelning har unika kunskaper och lång erfarenhet av att projektera och välja rätt 
lösningar. De kan hjälpa dig med allt från belysningsberäkningar och energikalkyler till att projektera styrning av armaturer, både för 
ROT-projekt och nybyggnation. Behöver du hjälp på plats så kommer gärna någon av våra sensorproffs förbi och hjälper dig.  Du kan 
alltid med snabb återkoppling maila in dina ritningar, skisser eller bilder till oss.

Planering och ljusberäkning av sensorer och 
sensorarmaturer 

- Vi tar gärna emot ritningar i AutoCAD/PDF och 
presentar vårt förslag i PDF-format. 

Sammanställning och offert

- De sensorprodukter och tillbehör som vi rekom-
menderar för projektet presenteras.  Om det krävs 
produkter från andra leverantörer presenteras de 
också i sammanställningen. Vid offert kommer pris 
via elgrossist.

Teknisk data

- Produktblad, miljödokument, bruksanvisning, styr-
dokument för driftsättning.

Uppföljning av projektering

- En av våra sensorproffs går tillsammans med dig 
igenom vårt projektförslag.

Support

- Teknisk support och rådgivning inför installation 
och driftsättning, antingen via telefon, mail och 
möjlighet till besök.

Kostnadsfri hjälp vid projekt

Vad  Karl H Ström kan göra för dig?

Kontaka oss!

Tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se

John är en av 16 sensorproffs hos Karl H Ström i Sverige.
Vi finns tillgängliga när du behöver support eller hjälp med 

projektering och belysningsberäkning.



Sensorarmatur 
RS PRO LED Q1

Driftsätt och styr många av Steinels produkter med tillbehör 
Smart Remote som kopplas ihop med en mobiltelefon. Det finns 
även möjlighet för 2-vägskommunikation till flera av produk-
terna, vilket innebär att produkten kan identifiera sig och även 
skicka tillbaka info till Smart Remote på sensorns modell 
och inställningar. Ladda ner appen enkelt och gratis till din smart-
phone eller läsplatta.

Art nr: 
E13 602 56

 

Sensorarmatur 
RS PRO LED S1 V4

Vår leverantör Steinel har utvecklat och tillverkat sensor-
styrda armaturer i många år och var först i världen med 
sensor-armaturer. Det ställs höga krav på en sensorstyrd 
armatur, den måste fungera år efter år. För att verkligen 
kunna garantera och hålla högsta kvalitetsnivå tillverkar 
Steinel, allt från kretskort till plastdetaljer, i egna fabriker 
i Europa. 

Sensorarmaturer från Steinel tänder ljuset automatiskt 
när det behövs och släcker det automatiskt när det inte 
behövs. Det sparar kostnader, energi och reducerar CO2-
utsläppen. I kombination med modern LED-teknik kan 
det ge en energibesparing på upp till 90%. Steinel utveck-
lar ständigt nya produkter - innovativa och driftsäkra ar-
maturer med lång livslängd.

Steinels sensorprodukter

Art nr:
E75 029 81 PC-kupa, 3000K
E75 029 84 PC-kupa, 4000K

Sensorarmatur RS PRO 5800 är en kapslad LED-armatur för 
användning i t.ex. garage, korridor, lager, verkstad. Armaturen 
är försedd med en dold HF-sensor men finns även som variant 
utan sensor. När flera armaturer kopplas samman i en belysnings-
grupp, t.ex. i garage, kommer ljuset att följa din gåriktning tack 
vare Steinels smarta och energibesparande svärmfunktion. 

Art nr: 
E72 113 23 Sensor
E72 113 24 Slav

 

RS PRO LED S1 V4 är en sensorarmatur som är optimerad och 
anpassad för LED-ljuskälla. vilket garanterar optimal drift.  Tack 
vare sin unika design och genomtänkta konstruktion är RS PRO 
LED S1 V4 en armatur med lång livslängd och mycket låg under-
hållskostnad. Med effekt 16W LED med möjlighet till 10% grun-
dljus, konstant eller i 30 minuter efter sista rörelse är armaturen 
perfekt för  användning i trapphus, passager, källare och andra 
biutrymmen.

Toppmodellen från Steinel i mjuk kvadratisk design. RS PRO LED 
Q1 är en sensorarmatur för användning inomhus i t.ex. trapphus, 
passage, korridor, matsal och reception. Ingen annan av Steinels 
armaturer har lika många funktioner och tekniska innovationer 
som Q1. Den kan kommunicera i grupp via radiokommunikation 
och har ställbar grundljusnivå 0-50% och maxljusnivå 50-100%. 

Art nr:
E75 009 98 3000K
E75 010 00 4000K



Följ oss på Facebook
facebook.com/karlhstrom

Vi på Karl H Ström har sålt 100 000-tals armaturer med sensor till tusentals olika projekt 
i Sverige. Vi vet vad det krävs för ett lyckat projekt och hur man uppnår maximal 
energibesparing med låga drifts- och underhålls kostnader. Inte minst ska hyresgäster-
na känna komfort och trygghet med den sensorstyrda belysningen. 

Vi erbjuder energisnåla och driftsäkra lösningar för alla slags fastigheter, från bostads-
hus till kontor och offentliga byggnader men även till industrimiljöer. Tillsammans med 
vår leverantör Steinel har vi varit ledande på sensorstyrd belysning i Sverige under många år. 
Produkterna har utvecklats för att täcka de behov som finns i och runt fastigheter, allt 
från trapphus, korridor, förråd, tvättstuga, garage till entré.

KA1814

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

Vi har nöjda kunder över hela 
Sverige med Steinels produkter.

Kontaka oss om du vill besöka ett av 
våra många referensprojekt.

LEIF DAMBERG

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

ULF BERGH

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

MARCUS LUND

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

MATHIAS SANDHOLM

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

GÖRAN PETERSSON

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

TORBJÖRN JOHANSSON

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

THOMAS BERGÅKER

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

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

JOHN ESPING
 
TEKNIKSPECIALIST 
Tel: 036-550 33 02
john.esping@khs.se

PATRIK HOLM
 
SÄLJARE
Skåne, Halland, Blekinge och 
södra Småland
Tel: 070-769 47 41
patrik.holm@khs.se

PETER SÄVHED

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

*KA1814*


