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Connect serie R
Connect serie R är en familj av armaturer som ger en jämn och behaglig luminans i rummet. Ljusslitsarna på armaturens ovansida ger möjlighet
till stämningsskapande både som grundljus och vid detektering. Med sin slimmade design och de många inställningsmöjligheterna är serie R
det perfekta valet för flexibel och energieffektiv ljussättning i många olika miljöer, från trapphuset till moderna kontorsfastigheter.
Alla inställningar av armaturerna Connect i serie R är app-baserat via S teinels g
 ratis-app. Därför är det mycket enkelt att trådlöst via Bluetoothkommunikation skapa både stora och små belysningsgrupper. Dessutom är det snabbt och smidigt att förändra belysningsanläggningen när
lokalens funktion behöver ändras eller utökas. Du kan även skapa trygghetsljus genom att tända belysningen på t.ex. våningen över och under
den våningen som detekteras. Allt för att användaren inte ska behöva gå mot ett mörkt och på så sätt otryggt område. RS PRO Connect är försedd
med den absolut senaste LED-tekniken och Steinels nya adaptiva sensor. Allt detta tillsammans ger en energieffektiv och flexibel belysningsanläggning med lång livslängd, mycket låga driftkostnader och minimalt underhåll.

Kommunikation | Kommunikationen mellan
armaturerna sker via Bluetooth. Tack vare
mesh-teknik, dvs. armaturen sänder vidare
signalen, finns det ingen begränsning i
avstånd mellan första och sista armatur
i belysningsgruppen. Max antal belysningsgrupper är 99 st.

Indirekt ljus | Serie R har slitsar på ovansidan
som ger indirekt ljus i taket. Det är möjligt att
anpassa det indirekta ljuset - konstant, endast
som grundljus eller av.

Flexibel och smidig | Connect serie R
konfigureras direkt via lösenordsskyddad Bluetooth-anslutning från
smartphone.

Adaptiv sensor | som kan anpassas för rörelseeller närvarodetektering. Sensorns räckvidd
kan dämpas i fyra olika riktningar men också
ställas in för låg eller hög känslighet.

Nödljus | Nödljusmodul som tillbehör passar
till Connect R10, R20 och R30 och ger ljus
vid spänningsbortfall. Nödljusmodulen har
automatiskt självtest. Batteriernas laddningsstatus och nödljusmodulens funktion
indikeras via grön och röd LED.

Smart Remote | Alla inställningar av sensorns funktioner
måste göras med gratis-app “Steinel Smart Remote” för
mobil/surfplatta t.ex. inställning av sensorns räckvidd, sensorns känslighet, nivå för grundljus och maxljus, efterlystid
och skymningsnivå.

Connect serie R

Skyddsklass:		
IP40, klass II
Montage: 		
Tak, vägg. Inomhus. Montagehöjd för tak 2,00-4,00 m.
			
(för optimal sensorfunktion 2,80 m). Tre fästhål c/c 140 mm.
			
Distanser medföljer för anslutning via utanpåliggande ledning.
Anslutning: 		
Två införingshål Ø 18 mm med strypnippel. Snabbkoppling
			
splint 2×2,5 mm² (fas, nolla).
Utförande: 		
Stomme och kupa av polykarbonat. Finns med rund eller 		
			
kvadratisk kupa. IK07. Ovansidan av kupan har ljusslitsar som
			ger indirekt ljus.
Sensor: 		HF-sensor, bevakningsområde Ø 1-12 m. Bevakningsvinkel
			
360°, öppningsvinkel 160°. Efterlystid inställbar 5 sek - 60 min.
			
Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux. (frånkopplad).
Ljuskälla: 		
R10 rund effekt 9W; 1100 lm/3000K, 1130 lm/4000K.
			
R20 rund effekt 16W; 1950 lm/3000K, 2000 lm/4000K.
			
R20 kvadrat effekt 16W; 1900 lm/3000K, 1950 lm/4000K.
			
R30 rund effekt 24,5W; 3120 lm/3000K, 3200 lm/4000K.
			
R30 kvadrat effekt 24,5W; 3070 lm/3000K, 3150 lm/4000K.
			
Livslängd 97.000h, L70 vid 25°C. SDCM 3, Ra>80.
			Grundljus inställbart 10-50%, efterlystid för grundljus kan 		
			
ställas in 10-30 min eller konstant. Nivå för maxljus kan ställas
			
till 50-100% (i steg om 10%) av fullt ljusflöde. Via appen kan
			
det indirekta ljuset anpassas.
Omgivningstemperatur:
-20°C till + 40°C
Elektriska data: 		
230V, 50Hz
Mått:
		R10; rund Ø 300 x 55 mm. R20; rund Ø 350 x 55 mm.
			
R20; kvadratisk 300 x 300x 52 mm. R30; rund Ø 420 x 142 mm.
			
R30; kvadratisk 350 x 350x 52 mm.
Övrigt:			
Serie R finns även i slavversion, se www. khs.se för art nr. Som
			
tillbehör för Connect R10, R20 och R30 finns nödljusmodul
			som ger ljus, 107 lm, vid spänningsbortfall, dock måste alla
			
utrymmen ljusberäknas så att de uppfyller kraven på
			utrymningsvägar enligt SS-EN 1838.

Connect R30 rund

Connect R20 rund

Connect R10 rund

Connect R30 kvadratisk

Connect R20 kvadratisk

Art nr:
E75 057 80
E75 057 82

Typ:
Connect R10 rund, 3000K
Connect R10 rund, 4000K

E75 057 84
E75 057 86
E75 057 88
E75 057 90

Connect R20 rund, 3000K
Connect R20 rund, 4000K
Connect R20 kvadratisk, 3000K
Connect R20 kvadratisk, 4000K

Art nr:
E75 057 92
E75 057 94
E75 057 96
E75 057 98

Typ:
Connect R30 rund, 3000K
Connect R30 rund, 4000K
Connect R30 kvadratisk, 3000K
Connect R30 kvadratisk, 4000K
Alla armaturer i Connect serie R finns i slav-version

Tillbehör:
E75 058 00

Nödljusmodul för Connect serie R

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 hyresgästerna känna komfort och trygghet med den sensorstyrda belysningen.
Vi erbjuder energisnåla och driftsäkra lösningar för alla slags fastigheter, från
bostadshus 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.
Vi har nöjda kunder över hela
Sverige med Steinels produkter.
Kontaka oss om du vill besöka ett
av våra många referensprojekt.

LEIF DAMBERG

GÖRAN PETERSSON

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

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

TORBJÖRN JOHANSSON

MATHIAS SANDHOLM

PETER SÄVHED

THOMAS BERGÅKER

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

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

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

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

ULF BERGH

JOHN ESPING

MARCUS LUND

MAGNUS MARTINELLE

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

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

PRODUKTCHEF STYR/BELYSNING
Tel: 036-550 33 04
marcus.lund@khs.se

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

Följ oss på Facebook
facebook.com/karlhstrom

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