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True Presence | True Presence är ett helt nytt sensor-koncept från Steinel. Det är världens första 
äkta närvarosensor, då menar vi en sensor som till 100% kan ge information om en människa befinner 
sig i ett rum, oavsett om personen går, sitter eller sover. Närvaron av en människa indikeras via 
ett 3-dimensionellt mönster som uppstår genom mikrorörelser från lungor och hjärtslag.  Sensorn 
ger blixtsnabbt information om närvaro eller ingen närvaro, detta öppnar upp helt nya möjligheter 
till att skapa smarta byggnader. 

Dessutom har vi kryddat True Presence i multi-utförandet med några ytterligare sensorer som kan 
mäta ljusvärde, temperatur, lufttryck, luftfuktighet, VOC och CO2.

DALI PLUS | En sensor, tusen möjligheter! Närvarovakt med tre DALI-kanaler och 
en extra potentialfri kontakt. För lokaler där mer än en DALI-grupp behövs, 
allt från klassrummet till komplexa kontorslandskap med krav på styrning av 
intilliggande områden. DALI Plus sensorn är försedd med en unik HD-lins som har 
hela 4800 bevakningszoner. E1300595-96

SMART 
REMOTE 
REDO

HPD2 | Optisk sensor som ger information om antalet människor i lokalen, när-
varo, temperatur och luftfuktighet. Detekterar även helt stillasittande personer. 
Exakt definition av detekteringsområde. Finns med KNX- eller IP-gränssnitt.
Art nr: 033200

DALI 2.0 | Alla sensorer som idag finns med DALI-gränssnitt kommer även i 
DALI 2.0 utförande. Det finns redan nu möjlighet att beställa prover.

KNX | Generation 3 av Steinels KNX-sensorer är på gång. Under maj-juli 
kommer över 50 KNX-artiklar uppdateras till generation 3.

Snart kommer..

Sensor
revolution!

True Presence kan användas för att ge hotellpersonal korrekt 
information om lediga rum, konferensrum m.m.

True Presence Multisensor skickar snabbt information om närvaro 
samt information on VOC, CO2, temperatur m. fl.

Snabb information om närvaro utanför hissar. 

True Presence | Detekterar närvaro av 
människor i rum, oavsett om man är gående, 
stillasittande eller sover. 
E1739860 / E1301180

True Presence Multisensor KNX |  Försedd  
med 7 sensorer för ljusnivå, närvaro, VOC, 
lufttryck, CO2, luftfuktighet och temperatur. 
E1739861

Multisensor Air KNX | har 6 olika sensorer 
som ger information om ljusnivå, VOC, luft-
tryck, CO2, luftfuktighet och temperatur.
E1739862

Hallway  |  Snabb detektering av gående 
personer i smala utrymmen som korridor, 
kulvert, detekterar 3x25 meter. 
E1739863 / E1301186
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RS PRO LED P1 / P2 / P3  |  En familj av mycket prisvärda plafonder i tre olika 
storlekar. Finns med eller utan Steinels driftsäkra HF-sensor (avskärmningsbar). 
Integrerat skymningsrelä och möjligt med grundljus 10%. Kan sammankopplas 
i grupp. E7504857-7505185

Connect 5100 |  Sensorarmatur med Bluetooth och mesh-teknik som ger 
möjlighet till  enkel, flexibel och snabb sammankoppling av flera arma-
turer. Driftsätt direkt via mobil med gratisapp. I appen kan man skapa 
belysningsgrupper, grundljusscenarier och ställa in skymningsvärde och 
sensorns räckvidd m.m. E7214240-41

RS PRO PIR | är en sensorarmatur med helt ny och banbrytande design där 
sensorns linser är osynligt integrerade i armaturens kupa. Tillsammans med 
den senaste LED-tekniken ger RS PRO PIR helt nya möjligheter till energi-
effektivisering och trygghet i utomhusmiljöer.  E7504693-94

Connect  R10 / R20 / R30  |   En ny familj av plafonder med Bluetooth-kommunikation 
mellan armaturerna, driftsättning via app och över 120 lm/W. Finns både med rund 
och kvadratisk kupa. Dessutom möjligt med indirekt ljus som ger ett behagligt 
släpljus i tak/vägg. E7505780-7505800

Driftsätt direkt via 
Bluetooth med gratisapp på 

mobil/surfplatta. 

Camlight | Du  kan  alltid  veta  vem  som  är  utanför  din  dörr, oavsett  
om  du  är  i  köket  eller  i  mataffären.  Camlight  är  inte  bara  en  snyggt  
designad  utomhuslampa  som  ger  ljus  vid  din  entré,  den  integrerade  
kameran  skickar  också  knivskarpa  bilder  till  din  smartphone  eller  surf-
platta.  Dessutom kan du via din app kommunicera med besökaren i realtid 
genom den integrerade mikrofonen.  Art nr: 052997

Även 
behagligt
indirekt 

ljus
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**KA1910**

Ny teknik har alltid varit en drivkraft för oss på Karl H Ström. När elen började göra sitt intåg i de svenska hemmen, 
behövde grundaren Karl Herrman Ström strömbrytare, för att använda tillsammans med mässingsdetaljer som han till-
verkade i sitt gjuteri. Året var 1919 och han grundade företaget Karl H Ström som började köpa innovativa produkter i Tysk-
land. Sedan starten 1919 har vi utvecklats många gånger om och erbjuder idag produkter med ny innovativ teknik –  allt 
från armaturer med Bluetooth till svetsautomater för takläggare. Ny teknik, som förbättrar, engagerar och ger oss en 
hållbar utveckling. Karl H Ström finns idag med huvudkontor, kompetenscenter och centrallager i Jönköping. Vi finns 
representerade i Sverige men även i Norge genom vårt systerföretag Vilan.  

Kontakta gärna vår kunniga personal så hjälper vi dig!


