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STEINEL Vertrieb GmbH
Dieselstraße 80-84
33442 Herzebrock-Clarholz
Tel: +49/5245/448-188
www.steinel.de

Contact
www.steinel.de/contact
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Textteil beachten!
Follow written instructions!
Iaktta texten!
Se de skriftlige instruksene!

3.4 4 

1m
10m

3.5 

1m
8m

4 

5.1 

< 950 mm

5.2 

Ø 6 mm

6 mm

5.3 

5.4 

click



– 4 – – 5 –

5.5 

5.6 

3

N 1

2

5.7 

5.8 

5.9 

I

O

6 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 



– 17 –– 16 –

S
E

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.

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 nätspänningen 
måste arbetet utföras på ett fackmannamässigt sätt och 
enligt gällande installations- och anslutningsföreskrifter. 
( t. ex. DE - VDE 0100, AT - ÖVE-ÖNORM E8001-1, 
CH - SEV 1000 )

• Använd endast originalreservdelar.
• Reparationer får bara genomföras i en auktoriserad 

verkstad.
• Ljuskällan i denna armatur får endast bytas ut av tillver-

karen eller av en av tillverkaren auktoriserad servicetekni-
ker eller av en annan person med jämförbar kvalifikation. 

3. RS PRO Connect 5100 LED 5 Core
Användning:
 – Sensorarmaturen med aktiv rörelsevakt lämpar sig även 

för montering i fuktiga utrymmen.
 – På grund av sin känsliga detekteringsförmåga endast 

delvis användbar utomhus.

Lämpar sig för användning i 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 registre-
ras 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.

Innehåll (bild 3.1)
 – Sensorarmatur för inomhusbruk
 – 2 monteringsklämmor
 – 2 täckplattor
 – 2 kopplingsstycken

Produktmått (bild 3.2)

Översikt över enheter (bild 3.3)
A Anslutningskontakt/-bussning (armatur)
B Vridlås
C Ändbrickor
D Armaturchassi
E Monteringsklämma
F HF-sensor
G Täckplatta
H Anslutningskontakt/-bussning (nätkabel)
I Kontakthus
J Kabelförskruvning

Bevakningsområde takmontage Ø 1-10 m (bild 3.4)

Bevakningsområde väggmontage 2,5 m (bild 3.5)

4. Elektrisk anslutning
Kopplingsschema (bild 4.1)

Nätanslutningens matarledning består av en 
5-ledarkabel:
1 =  Fas 1 (oftast svart, brun eller grå)
2 =  Fas 2 (oftast svart, brun eller grå)
3 =  Fas 3 (oftast svart, brun eller grå)
N =  Nolledare (oftast blå)
PE =  Skyddsledare (grön/gul)

Vid osäkerhet, måste kabeln identifieras med en spän-
ningsprovare; gör den därefter spänningsfri igen. Faser 
(1,2,3), nolledare (N) och skyddsledare (PE) ansluts till 
skruvklämman.

Anmärkning:
Fas 1 intern = matarspänning armatur.
Matarspänningen kan växlas via den bifogade adaptern.

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.

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 räckvidden 

och rörelsedetekteringen.

Vägg:  
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 monteringsklämmorna (bild 5.3)
• Sätt på lampkupan (bild 5.4)
• Den snäpper fast med ett hörbart klick.
• Öppna kontakthuset och kabelförskruvningen (bild 5.5)
• Dra nätkabeln genom kabelförskruvningen och kontakt-

huset (bild 5.6)
• Anslut nätkabeln till anslutningskontakten/-bussningen 

(bild 5.6/4.1)
• Stäng kontakthuset och kabelförskruvningen (bild 5.7)
• Sätt på kopplingsstycket (bild 5.8)
• Skruva fast kopplingsstycket (bild 5.9)
• Slå till spänningen (bild 5.9) 

6. Funktion
Fabriksinställningar:
 – Inställning av räckvidden: 10 m
 – Efterlystid: 60 sekunder
 – Skymningsinställning: 50 lux
 – Grundljus: OFF

För att konfigurera armaturen måste STEINEL Smart 
Remote App laddas ner från AppStore. Det krävs en Blue-
tooth-förberedd smarttelefon eller surfplatta.
Android iOS

Konfigureras inte armaturen med appen, arbetar den som 
självständig sensorlampa med förinställda fabriksinställ-
ningar.

Inställning av räckvidden
Räckvidden kan steglöst ställas in mellan 1 och 10 m. 
Genom montering av bifogade täckplattor 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 täckplattorna (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 fem sekunder 
till 60 minuter. Varje ny detekterad rörelse startar om tiden 
på nytt.

Skymningsinställning
Armaturens aktiveringsnivå kan steglöst ställas in mellan 2 
till 2000 lux.

Grundljus
Grundljusnivån 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 5 Core kan användas som 
enskild armatur sammankopplas i grupper som kommuni-
cerar via Bluetooth.
I varje grupp måste en gruppmaster väljas i Smart Remote 
App. Alla armaturer i en grupp följer gruppmasterns 
inställning. Räckvidden kan individuellt ställas in för varje 
gruppdeltagare.

Grannfunktion:
Via Smart Remote App kan grannfunktionen aktiveras resp. 
inaktiveras. På detta sätt definieras granngrupperna för de 
valda armaturgrupperna. Detekterar armaturgruppens sen-
sor en rörelse, tänds även granngrupperna till normalljus 
eller till en definierad dimningsnivå (nattljusnivå).

Närvarodetektor: 
Via Smart Remote App kan närvarodetektorn aktiveras 
resp. inaktiveras. Närvarodetektorn bör aktiveras för att öka 
sensorns känslighet efter tillkopplingen. På så sätt kan även 
små arm- och handrörelser detekteras efter att den första 
detekteringen gjorts. Därmed undviks att rörelser utanför 
önskat bevakningsområde orsakar oönskade tändningar, 
men ljuset förblir tänt även vid mindre rörelser. För att und-
vika permanent tillkoppling måste minst en rörelse detekter-
as 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, inaktivera då 
närvarofunktionen.

7. Underhåll och skötsel
Produkten är underhållsfri. Armaturens kupa kan rengöras 
med en fuktig trasa (utan rengöringsmedel) när den är 
smutsig.

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 omsättning 
i nationell lagstiftning, måste uttjänta elapparater lämnas in 
till miljövänlig återvinning.
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9. CE-deklaration
Härmed försäkrar STEINEL Vertrieb GmbH att denna typ 
av radioutrustning RS PRO Connect 5100 LED 5 Core 
överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständi-
ga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på 
följande webbadress:  www.steinel.de

10. Tillverkargaranti
Som köpare har du rätt till gällande garantirättigheter enligt 
konsumentlagen alt. ALEM 09. Dessa rättigheter varken 
förkortas eller begränsas genom vår garantiförklaring. Ut-
över 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 kontakter du inköps-
stället 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, Verk-
tygsvägen 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 ga-
rantins omfattning, kan du alltid nå oss på 036 - 550 33 00.

TILLVERKAR1 3 5Å R S

S E

GARANTI
TILLVERKAR
Å R S
GARANTI

TILLVERKAR
Å R S
GARANTI

11. Tekniska data

Mått (H × L × B) 58 × 1410 × 87 mm

Spänning 220-240 V / 50/60 Hz

Effekt 30 W / 4206 lm / 140 lm/W

Färgtemperatur 4000 K (neutralvit)

Effektfaktor 0,93

Nätström 142 mA

LED-livslängd 60.000 h / L80B10

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

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

Montagehöjd max.3,5 m

Räckvidd Ø 1-10 m

max. bevakningsområde ca 50 m²

Grundljus 10-50 %

Normalljus 50-100 %

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

Skymningsinställning 2-2000 lux  
+ teach in-läge

Temperaturområde -20 °C till +40 °C

Skyddsklass IP 66

Isolationsklass I

Material PC IK07

Egenförbrukning 0,45 W

Genomkoppling max. 3 × 16A

Frekvens Bluetooth 2,4-2,48 GHz

Sändeffekt Bluetooth 5 dBm / 3 mW

12. Driftstörningar

Störning Orsak Åtgärd

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

M	 	Kortslutning i nätanslutningens  
matarledning

M	 	Eventuellt befintlig nätströmbrytare 
FRÅN

M	 	Slå till säkringen, byt ut,  
slå till spänningen,  
testa med spänningsprovare

M	 	Kontrollera anslutningarna 

M	 	Slå till nätströmbrytaren

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

M	 	Ställ in på nytt
M	 	Tillkoppla
M	 	Slå till säkringen, byt ut,  

 kontrollera ev. anslutningen

Sensorarmaturen släcks inte M	 	Ständig rörelse i 
bevakningsområdet

M	 	Kontrollera området

Sensorarmaturen tänds utan förnim-
bar 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	 	Fixera kupan 

M	 	Kontrollera området 

Sensorarmaturen tänds inte trots 
rörelse

M	 	Snabba rörelser undertrycks för att 
minimera feltändningar eller bevak-
ningsområdet är för litet inställt

M	 	Anslutningskablarna förväxlade  
(1,2,3 och N)

M	 	Kontrollera området

M	 	Kontrollera anslutningarna 1,2,3  
och N resp. fasen
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