Familjen RS PRO LED
Sensorstyrda armaturer för trygghet
och energieffektivisering
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Steinels sensorarmaturer
Steinel har utvecklat och tillverkat sensorstyrda armaturer i
många år, faktiskt så länge som sedan 1987, då var man först
i världen med en sensorarmatur. På den tiden trodde ingen
förutom Steinel på idén att låta en sensor tända och släcka
ljuset efter närvaro. Produkten blev en omedelbar succé och
idag finns flera hundra olika sensorstyrda armaturer i sortimentet.
För att verkligen kunna garantera och hålla högsta
kvalitetsnivå tillverkar Steinel, allt från kretskort till plastdetaljer, i egna fabriker som finns på fem orter i Europa. “Made
in Europe” är en av nycklarna till Steinels stora framgångar
inom sensorstyrt ljus.
Sensorarmaturer från Steinel tänder ljuset automatiskt när
det behövs och släcker det automatiskt när det inte längre
behövs. Det sparar kostnader, energi och reducerar
CO2-utsläppen. Sensorteknik kan i kombination med modern
LED-teknik ge en energibesparing på upp till 90%.
Steinel utvecklar ständigt nya produkter - innovativa och
driftsäkra armaturer med lång livslängd.

83% energibesparing
I många fastigheter är belysningen tänd helt i onödan och i
värsta fall t.o.m. dygnet runt, trots att ingen är närvarande
i lokalen. Onödigt kostsamt och ett enormt slöseri med energi.
Genom att installera sensorstyrda armaturer kan en fastighet
snabbt och enkelt energieffektiviseras. Det innebär att ljuset
bara är tänt när det verkligen behövs och när någon är
närvarande.
Exemplet nedan visar en fastighet från ”miljonprogrammet”
med armaturer från 1980-talet i trapphuset. De tänds och släcks
alla via en trappautomat. Genom att istället installera moderna
sensorarmaturer med LED har man sparat stora mängder energi.
Flera olika faktorer, som installationskostnad, installerad effekt,
lokalens form m.m. påverkar naturligtvis pay-off tiden. I fallet
nedan är besparingspotentialen på energiförbrukningen 83%.

Modell

2x18 W
kompaktlysrör

RS PRO LED

Armaturtyp

Befintlig 2x18W

RS PRO LED S1 3000K

365 dagar

365 dagar

6h

3h

Antal armaturer

59 st

59 st

Effekt armatur
totalt

46 W

15 W

5 943 kWh

969 kWh

Används
dagar / år
Drifttid / dygn

kWh / år
Pris / kWh
Kostnad / år

1,20 kr

1,20 kr

7 131 kr

1 163 kr

Referensprojekt

Globen Garaget

Brf Tändstickan

På 1980-talet invigdes det kända landmärket Globen-arenan i
Stockholm. Numera har garagen runt arenan försetts med
modern LED-belysning från Steinel. I parkeringsgaragen lyser
sensorarmatur Connect 5100 upp vägen för besökarna till arenan.
Alla armaturer är sammankopplade i grupper som kommunicerar
via Bluetooth med mesh-teknik – för trygghet i kombination med
hög energieffektivitet.

Året 2017 förändrades ljuset i bostadsrättsföreningen Tändstickan i
Jönköping. 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 tillvaro i föreningen som dessutom fått lägre
energikostnader.

Göteborgs Stad
Många av Göteborgs stads parkeringsgarage har moderniserat
och energieffektiviserats genom byte av gamla omoderna armaturer till nya närvarostyrda LED-armaturer. Valet föll på Steinels
sensorarmatur Connect 5100 som uppfyller kraven på hög
energieffektivitet i kombination med smart sensorstyrning.
Connect 5100 är en framtidssäkrad armatur där armaturens
ljusstyrka och funktioner kan anpassas i takt med att lokalernas
behov och krav förändras.

Beställ eller ladda ner våra broschyrer om
BRF Åparken och BRF Tändstickan,
du hittar dem på www.khs.se

Vi på Karl H Ström har sålt 100 000-tals
armaturer från RS PRO LED familjen till flera
tusentals olika projekt. Kontakta oss om du är
intresserad av att besöka något av dem.

Sensorarmatur

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 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 otryggt område. Armaturen 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.

Skyddsklass:		
IP40, klass II
Montage: 		
Tak, vägg. Inomhus.
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; 9W, 1100 lm/3000K, 1130 lm/4000K.
			
R20 rund; 16W, 1950 lm/3000K, 2000 lm/4000K.
			
R20 kvadrat; 16W, 1900 lm/3000K, 1950 lm/4000K.
			
R30 rund; 24,5W, 3120 lm/3000K, 3200 lm/4000K.
			
R30 kvadrat; 24,5W, 3070 lm/3000K, 3150 lm/4000K.
			Livslängd 65.000h, L80B10. 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.
Mått: 			
R10; Ø 300 x 55 mm. R20; rund Ø 350 x 55 mm. kvadratisk 300 x 300 x 55 mm.
			
R30; rund Ø 420 x 55 mm. kvadratisk 350 x 350 x 55 mm.
Övrigt:			
Serie R finns även i slavversion. Som tillbehör för Connect R10,
			
R20 och R30 finns nödljusmodul som ger ljus, 107 lm, vid spän			ningsbortfall, dock måste alla utrymmen ljusberäknas så att de
			
uppfyller kraven på utrymningsvägar enligt SS-EN 1838. Alla
			
inställningar av sensorns funktioner görs 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 R30 rund

Connect R20 rund

Connect R10 rund

Art nr:		
E75 057 80
Connect R10 rund, 3000K
E75 057 82
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

E75 057 92
E75 057 94
E75 057 96
E75 057 98

Connect R30 rund, 3000K
Connect R30 rund, 4000K
Connect R30 kvadratisk, 3000K
Connect R30 kvadratisk, 4000K

Tillbehör:
E75 058 00

Nödljusmodul för Connect serie R

Connect R30 kvadratisk

Connect R20 kvadratisk

Alla armaturer i Connect serie R finns i slav-version
För ytterligare teknisk information besök
www.khs.se

Sensorarmatur

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.

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.

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

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.

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 görs
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.

För ytterligare teknisk information besök
www.khs.se

Sensorarmatur

RS PRO LED S1 / S2
Uthållig | Försedd med ATC (aktiv temperaturkontroll)
som kontinuerligt övervakar dioderna och drivdonets
drifttemperatur.

Ljuset följer dig | Flera armaturer kan enkelt kopplas
samman i grupp via radiosignal. Kommunikationen är
dubbelriktad vilket gör att ljuset följer med i samma riktning som en person rör sig, t.ex. så tänds ljuset hela tiden
framför den som är på väg upp eller ner i ett trapphus.

Adaptiv sensor | HF-sensor med bevakningsområde
Ø 1-8 m. Sensorn är adaptiv och kan anpassas för
rörelse- eller närvarodetektering. Sensorns räckvidd
kan dämpas i fyra olika riktningar men också ställas in
för låg eller hög känslighet.

Utförande | Stomme av pressgjuten
aluminium med kylflänsar. Kupa finns i
två varianter; glas och polykarbonat.

Flexibel och smidig | Med hjälp av fjärrkontrollen Smart Remote
kan sensorarmaturen snabbt och enkelt konfigureras. Funktioner
som sensorns räckvidd, grundljusnivå, efterlystid, svärmfunktion
m.m. kan smidigt anpassas efter de krav och önskemål som finns.

För ytterligare teknisk information besök
www.khs.se

Sensorarmatur

RS PRO LED S1 V5
Version V5 av sensorarmatur S1 har ännu högre ljusutbyte än tidigare
versioner. De har försetts med flera tekniska innovationer, bla en
adaptiv sensor, svärmfunktion, dubbelriktad trådlös kommunikation
och möjlighet att snabbt driftsätta armaturen med fjärrkontroll.
Serie RS PRO LED S1 är optimerad för LED-ljuskälla. Stomme av metall
med värmeavledande kylflänsar, dessutom är baksidan på LEDelementet försett med metallfolie som leder bort värmen. Tack vare
sin unika design och genomtänkta konstruktion är RS PRO LED S1 en
armatur med lång livslängd och mycket låg underhållskostnad.

Skyddsklass:
IP20, klass II.
Montage:
Tak. Vägg. Inomhus.
Utförande:
Stomme av pressgjuten silverlackerad
		
aluminium. Kupa finns i två varianter; glas och 		
		
polykarbonat. Kupa av polykarbonat är slagtålig
		enligt IK07.
Sensor:
HF-sensor, bevakningsområde Ø 1-8 m. för
		
gående personer. Räckvidden kan dämpas i fyra
		
olika riktningar med medföljande avskärmningar.
		
Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°.
		
Efterlystid inställbar 5 sek-15 min. Skymningsrelä
		
inställbart 2-2000 lux.
Ljuskälla:
15W, livslängd 70.000h, L80B10, Ra >80.
		
Ljusflöde 980-1580 lm ut från armaturen,
		
beroende på kupa och färgtemperatur.
		
Nivå för maxljus kan ställas till 50-100% (i steg 		
		
om 10%) av fullt ljusflöde.
Mått:		
Ø 300 x 71 mm
Övrigt:		
Försedd med radiomodul för sammankoppling
		
i grupp. 31 kanaler max räckvidd ca 30 m. Svärm		
funktion, vilket innebär att ljuset följer rörelse		
riktingen i t.ex trapphus. Kuplås finns på särskild
		beställning.

Art nr:		
E75 048 50
E75 048 51
E75 048 52

RS PRO LED S1 V5, PC, 3000K
RS PRO LED S1 V5, PC, 3000K, multipack 5 st
RS PRO LED S1 V5, glas, 3000K

E75 048 53
E75 048 54
E75 048 55

RS PRO LED S1 V5, PC, 4000K
RS PRO LED S1 V5, PC, 4000K, multipack 5 st
RS PRO LED S1 V5, glas, 4000K

Tillbehör:
E79 552 77
E13 602 56

Skyddsrumsbygel för S1/S2
Fjärrkontroll Smart Remote

RS PRO LED är en utmärkt armatur för energieffektivisering
i trapphus. Tack vare den integrerade radiomodulen med
dubbelriktad kommunikation kan ljuset följa med personer
som går upp eller ned i trapphuset. En funktion som skapar
trygghet och hög energibesparing.

Produkten bedömd i
SundaHus
Produkten är fullständigt bedömd och granskad av Byggvarubedömningen
och Sunda Hus, produkten är VOC-mätt.

För ytterligare teknisk information besök
www.khs.se

Sensorarmatur

RS PRO LED S2 V3
RS PRO LED S2 är storebror till S1 och är avsedd att användas i miljöer där
det krävs mer ljus, t.ex. större trapphus, korridor, passage, omklädningsrum
m.m. S2 har precis som S1 samma genomtänkta konstruktion för kylning av
LED-ljuskällan. S2 kan snabbt och enkelt anpassas för de krav och miljöer som
finns i olika fastigheter.
RS PRO LED S2 är försedd med den senaste adaptiva HF-sensorn från Steinel som anpassar sig efter rummets användning. För att skapa extra trygghet
kan RS PRO LED S2 lysa med grundljus hela tiden men även tända angränsande ytor i trygghetssyfte (svärmfunktion).

Skyddsklass:
IP20, klass II.
Montage:
Tak. Vägg. Inomhus.
Utförande:
Stomme av pressgjuten grålackerad aluminium.
		Kupa finns i tre varianter; glas, akryl och 		
		polykarbonat. (slagtålig enligt IK07).
Rörelsevakt:
HF-sensor, bevakningsområde Ø 1-8 m. Sensorn
		
är adaptiv och kan anpassas för rörelse- eller 		
		närvarodetektering. Räckvidden kan dämpas i fyra
		olika riktningar. Bevakningsvinkel 360°, 		
		
öppningsvinkel 160°. Efterlystid inställbar 5 sek-15 min.
		
Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux.
Ljuskälla:
26W, livslängd 60.000h, L70B10, Ra >80.
		
Ljusflöde 1840-2730 lm ut från armaturen, beroende
		
på kupa och färgtemperatur. Grundljus10%, konstant
		
alt. 10/30 minuter efter att efterlystiden har löpt ut.
Mått:		
Ø 350 x 83 mm
Övrigt:		
Försedd med radiomodul för sammankoppling 		
i grupp. 31 kanaler max räckvidd ca 30 m.
		
Svärmfunktion, vilket innebär att ljuset följer 		
		
rörelseriktningen i t.ex trapphus. Kuplås finns
		
på särskild beställning.

Art nr:		
E75 039 23
E75 039 24
E75 039 25
E75 039 26
E75 039 27
E75 039 28
E75 039 29
E75 039 30
E75 039 31
E75 039 32

RS PRO LED S2 V3, akryl, 3000K
RS PRO LED S2 V3, akryl, 3000K, multipack 5 st
RS PRO LED S2 V3, PC, 3000K
RS PRO LED S2 V3, PC, 3000K, multipack 5 st
RS PRO LED S2 V3, glas, 3000K
RS PRO LED S2 V3, akryl, 4000K
RS PRO LED S2 V3, akryl, 4000K, multipack 5 st
RS PRO LED S2 V3, PC, 4000K
RS PRO LED S2 V3, PC, 4000K, multipack 5 st
RS PRO LED S2 V3, glas, 4000K

Tillbehör:
E79 552 77
E13 602 56

Skyddsrumsbygel för S1/S2
Fjärrkontroll Smart Remote

Flera armaturer kan enkelt sammankopplas med radiosignal.
Då tänds alla armaturer upp samtidigt när någon av sensorarmaturerna känner av rörelse.

Smart Remote är ett tillbehör som förenklar driftsättningen av
RS PRO LED. Sensorns räckvidd, efterlystid, grundljus, skymningsinställning, sensorns känslighet är några av de inställningar som
kan ställas in via Smart Remote. Ladda ner appen enkelt och
gratis till din smartphone, anslut till Smart Remote via Bluetooth.

Produkten bedömd i
SundaHus
Produkten är fullständigt bedömd och granskad av Byggvarubedömningen
och Sunda Hus, produkten är VOC-mätt.

För ytterligare teknisk information besök
www.khs.se

Sensorarmatur

RS PRO LED S1/S2 IP65 V5
RS PRO LED IP65 S1/S2 har samma tekniska egenskaper som ”IP20utförandet” av RS PRO LED S1/S2. Tack vare den höga kapslingsklassen IP65 och armaturens konstruktion är det möjligt att använda
armaturen i kyl- och frysrum. RS PRO LED IP65 uppfyller även kraven
för vandalskydd, IK10, och kan därför placeras i de mest vandalutsatta
miljöerna.
Skyddsklass:
Montage:
Utförande:
		
		
Rörelsevakt:
		
		
		
		
Ljuskälla:
		
		
Mått:		
		
Övrigt:		
		

IP65 klass II.
Tak. Vägg. Inomhus.
Stomme av pressgjuten silverlackerad
aluminium. Kupa av slagtålig opal
polykarbonat enligt IK10.
HF-sensor, bevakningsområde Ø 1-8 m.			
räckvidd kan dämpas i fyra olika riktningar.
Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. 		
Efterlystid inställbar 5 sek – 60 min. Skymnings-		
relä inställbart 2-2000 lux.
S1; 15W/1210 lm, S2; 26W/2010 lm. Livslängd 		
70.000h, L8010B (V5), grundljus konstant
alt. 10/30 minuter efter sista rörelse.
S1 - Ø 300 x 71 mm
S2 - Ø 350 x 83 mm
Inställlning av funktioner via Smart Remote. 		
Försedd med radiomodul för sammankoppling 		
i grupp.

Art nr:		
E75 050 43
E75 049 93

RS PRO LED S1 IP65 V5, 4000K
RS PRO LED S2 IP65 V3, 4000K

Tillbehör:
E79 552 77
E13 602 56

Skyddsrumsbygel
Fjärrkontroll Smart Remote

Sensorarmatur

Nödljus RS PRO LED B1 V5
I lokaler där det krävs en nödljusarmatur är det möjligt att kombinera
detta med sensorstyrt ljus. Den integrerade LED-nödljusenheten ger
ljus under 3 timmar och är försedd med laddningsindikator samt testknapp. Utseendet på RS PRO LED B1 är likadant som sensorarmatur RS PRO LED S1, vilket gör att de kan användas i samma projekt.
Vänligen notera att RS PRO LED B1 ej har grundljus eller radiomodul.
Skyddsklass:
IP20 klass II.
Montage:
Tak, vägg. Inomhus.
Utförande:
Stomme av pressgjuten silverlackerad aluminium.
		
Kupa i polykarbonat (PC).
Rörelsevakt:
HF-sensor, bevakningsområde Ø 2-8 m. för
		
gående personer. Räckvidden kan dämpas i fyra
		olika riktningar med medföljande avskärmningar.
		
Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°.
		
Efterlystid inställbar 5 sek - 15 min.
		
Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux.
Ljuskälla:
13,5W, livslängd 50.000h, L70B10, SDCM 3, Ra >80.
		
Ljusflöde 1100 lm för 3000K, 978 lm för 4000K.		
		Ljusflöde nödljusenhet 21 lm.
Mått:		
Ø 300 x 67 mm
Övrigt:		
Försedd med en aktiv temperaturkontroll ATC 		
		
som övervakar drifttemperaturen. Vid för hög 		
		
drifttemperatur sänks spänningen fram till
		
dioderna varvid temperaturen sänks.

Art nr:		
E73 457 15
E73 457 16

RS PRO LED B1 V5, 3000K
RS PRO LED B1 V5, 4000K

Tillbehör:
E79 552 77

Skyddsrumsbygel

För ytterligare teknisk information besök
www.khs.se

Sensorarmatur

RS PRO LED serie P
Klassisk och tidlös design
med kupa av akryl.

Driftsäker sensor från Steinels
15:e generationen av sensorer.

Grundljus 10 % (sensorarmatur)

Finns även i version
som nödljusarmatur.

Skyddsklass:		
Montage: 		
			
Anslutning: 		
Utförande: 		
Sensor: 		
			
Ljuskälla: 		
			
			
			
Mått:
		
Övrigt: 			
			
			

Sensorn detekterar ø1-8 meter,
kan avskärmas i olika riktningar.

IP54, klass II
Tak, vägg. Inomhus. Montagehöjd för tak 2,00-4,00 m. (för optimal sensorfunktion 2,80 m). Tre fästhål
c/c 170 mm. Distanser medföljer för anslutning via utanpåliggande ledning.
Två införingshål Ø 15mm med strypnippel. Snabbkopplingsplint 3×2,5 mm². (fas, nolla, tändtråd).
Stomme av pc och kupa av akryl (PMMA) med gängfastsättning. IK03.
HF-sensor, bevakningsområde Ø 1-8 m. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. Efterlystid inställbar 5 sek - 15 min.
Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux, (frånkopplad).
Effekt P1; 9,5W, 960 lm/3000K, 1010 lm/4000K. P2; 16W, 1730 lm/3000K, 1810 lm/4000K.
P3; 20W; 2210 lm/3000K, 2310 lm/4000K. Livslängd 50.000h, L80B10. SDCM 3, Ra >80.
Grundljus 10% (ej slav-version) a) konstant så länge ingen rörelse är detekterad b) 10 minuter efter att
efterlystiden har löpt ut. c) 30 minuter efter att efterlystiden har löpt ut. d) Grundljus av.
P1; Ø 280 x 110 mm. P2; Ø 320 x 120 mm. P3; Ø 400 x 142 mm.
Modell P2 och P3 finns i sensorversion som nödljusarmatur. Modell utan sensor kan användas som
stand-alone armatur eller kopplas samman i grupp med sensorarmatur i serie P via kabel. Alla armaturer med 		
sensor i gruppen fungerar då som master.

Art nr:
E75 048 57
E75 048 59
E75 051 81
E75 051 83
E75 051 85
E75 051 87

RS PRO LED P1 V3 sensor, 3000K
RS PRO LED P1 V3 sensor, 4000K
RS PRO LED P2 sensor, 3000K
RS PRO LED P2 sensor, 4000K
RS PRO LED P3 sensor, 3000K
RS PRO LED P3 sensor, 4000K

E73 450 73
E73 450 74
E73 450 75
E73 450 76

RS PRO LED P2 sensor, 3000K, nödljus
RS PRO LED P2 sensor, 4000K, nödljus
RS PRO LED P3 sensor, 3000K, nödljus
RS PRO LED P3 sensor, 4000K, nödljus

Modell P2 och P3 i version som nödljusarmatur
ger ljus, 38 lm, vid spänningsbortfall. Armaturen
är godkänd enligt EN 60598-2-22, dock måste alla
utrymmen ljusberäknas så att de uppfyller kraven
på utrymningsvägar enligt SS-EN 1838. Modulen är
försedd med test-knapp för funktionskontroll och
laddningsindikator som visar batteriernas status.

Alla armaturer i serie P finns i slav-version
För ytterligare teknisk information besök
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Sensorarmatur
Serie P är en familj av sensor- och slavarmaturer som finns i tre olika storlekar. Med ett ljusutbyte på 101-115 lm/W, integrerat skymningsrelä
och Steinels senaste sensorteknik ger serie P en mycket hög energieffektivisering i alla typer av fastigheter, från städskrubb till matsal. Serie P
är avsedd för användning i olika utrymmen inomhus och är försedd med HF-sensor som tänder ljuset vid rörelser i detekteringsområdet. Det
integrerade skymningsreläet tänder grundljuset och aktiverar sensorfunktionen. Serie P kan kopplas samman i grupp och modell med sensor
kan även styra extern last som t.ex. spegelbelysning på WC. Modell P2 och P3 i utförande som nödljusarmatur är försedd med en extra
LED-modul som ger ljus vid spänningsbortfall.

Modell P1, diameter 280 mm.
960 lm resp. 1010 lm.

Modell P2, diameter 320 mm.
1730 lm resp. 1810 lm.

Modell P3, diameter 400 mm.
2210 lm resp. 2310 lm.

Modell P2 och P3 är utmärkta armaturer för
energieffektivisering i trapphus. Tack vare
den driftsäkra och effektiva sensorn från
Steinel samt det integrerade skymningsreläet behöver inga armaturer vara tända i
onödan med full effekt. Armaturerna kan lysa
med grundljus när ingen närvaro är detekterad av sensorn, en funktion som skapar
trygghet och ger hög energibesparing.
Komplettera gärna belysningsanläggningen
med nödljusversionen av P2/P3.

För ytterligare teknisk information besök
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Sensorarmatur

RS PRO Connect 5100
RS PRO Connect 5100 är en armatur med många tekniska innovationer och nyskapande lösningar. Perfekt för garage, parkeringshus,
industri, källare, verkstad m.m. Kommunikationen mellan armaturerna
i serie Connect 5100 sker med Bluetooth och tack vare mesh-teknik
finns det inga begränsningar i avstånd mellan första och sista armatur.
Alla inställningar av armatur Connect 5100 funktioner görs med
gratis-app “Steinel Smart Remote” för mobil/surfplatta. Därför är det
mycket enkelt att utan speciell kabeldragning skapa både stora
och små belysningsgrupper. Dessutom är det snabbt och smidigt
att förändra belysningsanläggningen när lokalens funktion behöver
ändras eller utökas.
RS PRO Connect 5100 är försedd med den absolut senaste LEDtekniken och Steinels nya adaptiva sensor. Allt detta tillsammans ger
en energieffektiv och flexibel belysningsanläggning med mycket låga
driftkostnader och minimalt underhåll.

Skyddsklass:
IP66, klass II
Montage:
Tak.
Utförande:
Stomme och gavlar av polykarbonat. Kupa i linjerad opal 		
		polykarbonat. IK07.
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:
LED 30W, livslängd 60.000h L80B10, Ra >80. Ljusflöde 4200 lm
		
med kupa monterad, 4000K. Grundljus inställbart 10-50%,
		
maxljus inställbart 50-100% av fullt ljusflöde. Efterlystid för 	
		
grundljus kan ställas 10-30 min eller konstant.
Mått:		
3-ledare; 1370 x 87 x 58 mm
		
5-ledare; 1405 x 87 x 58 mm
Övrigt:		
Försedd med sk. svärm-funktion vilket innebär att ljuset följer
		
med i samma riktning som en person/ bil rör sig. Alla
		
inställningar av sensorns funktioner sker via gratis-app
		“Steinel Smart Remote” för mobil/surfplatta. Kommunikationen
		
från mobil sker via lösenords-skyddad Bluetooth-anslutning.
		
Gjorda inställningar skickas samtidigt vidare till alla armaturer
		
i samma grupp.
Art nr:		
E72 142 40
E72 146 00
E72 142 41

Connect 5100, sensor, 3G1,5 mm² ök-ledning
Connect 5100, sensor, 5G2,5 mm² ök-ledning med snabbkoppling.
Connect 5100, slav 3G1,5 mm² ök-ledning

Tillbehör:
E79 552 76
Beställningsvara

Skyddsrumsbygel
Förmonterad kabel

Via Steinels app “Steinel Smart Remote” kan Connect 5100
ställas in för sk svärmfunktion och belysningsgrupper med
grannzonsfunktion. Detta gör det möjlighet att skapa en
trygg och energieffektiv belysningsanläggning.

Modell E7214600 är försedd med Hona och hane medföljer till sensorsnabbkoppling i gavlarna samt armatur E7214600. Förmonterat
överkopplingsledning 5G2,5mm².
kablage i olika längder med hane och
hona finns på särskild beställning.

Produkten bedömd i
SundaHus
Produkten är fullständigt bedömd och granskad av Byggvarubedömningen
och Sunda Hus, produkten är VOC-mätt.

För ytterligare teknisk information besök
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Tack vare att Connect 5100 har integrerad Bluetooth-kommunikation är det enkelt och smidigt att skapa belysningsgrupper. Det är dessutom
lika enkelt och kostnadseffektivt att förändra eller uppgradera belysningsanläggningen om lokalens a nvändning eller utformning ändras.
I nedan exempel har vi skissat ett förslag på hur man kan skapa en trygg och energieffektiv belysningsanläggning i ett garage. Samtliga armaturer är med sensor (E7214240) men är konfigurerade på olika sätt i appen.

M=Armatur med sensor

F= Armatur med sensor, (konfigurerad i appen som en deltagare)

Genom att skapa grannzoner kan flera belysningsgrupper samverka och skapa trygghet i större lokaler. I ovan exempel tänds grupp 2 och
3 med 20% grundljus när någon armatur i grupp 1 detekterar rörelse, t.ex. när en bil kör in i garaget. Alla armaturer i grupp 1 är placerade
vid in- och utgångar och kan på så sätt markera dessa för ökad t rygghet och säkerhet. Tack vare mesh-tekniken finns det ingen begränsning
i avstånd mellan armaturerna.

En armatur i varje belysningsgrupp är alltid master för skymningsvärde, efterlystid , grundljustid och grundljusnivå. Övriga armaturer i gruppen med sensor fungerar som “sensor-slavar”, vilket innebär att de bara skickar information om närvaro. Det är möjligt att individuellt ställa
sensorns räckvidd och känslighet på varje sensor-slav. Alla inställningar av armatur Connect 5100 funktioner görs med gratis-app “Steinel
Smart Remote” för mobil/surfplatta.
För ytterligare teknisk information besök
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Sensorarmatur

RS PRO PIR
RS PRO PIR är en sensorarmatur med IR-sensor från Steinel, perfekt för användning såväl
utom- som inomhus, t.ex. skärmtak, entré, carport, trapphus, passager, klädkammare,
WC, källare, vind, korridor etc. RS PRO PIR har en helt ny och banbrytande design
där sensorns linser är dolt integrerade i armaturens kupa. IR-sensorn reagerar på
rörelser från gående personer inom ett område upp till 8 meter från armaturen.
RS PRO PIR kan även lysa med trygghetsskapande grundljus när ingen rörelse är
detekterad av sensorn. Tillsammans med den senaste LED-tekniken ger RS PRO PIR
dig helt nya möjligheter till energieffektivisering och trygghet i utomhusmiljöer.
Skyddsklass:
Montage:
Utförande:
Rörelsevakt:
		
		
Ljuskälla:
		
Mått: 		
Övrigt: 		
		
		

IP54, klass II
Tak. Utom-inomhus.
Stomme av silverlackerad polykarbonat. Kupa av polykarbonat (IK07) med integrerade linser för sensorn.
IR-sensor, bevakningsområde Ø 2-8 m. Sensorns räckvidd kan dämpas i fyra olika riktning.
Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. Efterlystid inställbar 5 sek – 30 min. Skymningsrelä inställbart
2-1000 lux. (frånkopplad).
LED 14W, livslängd 50.000h L70B10, SDCM 3, Ra >80. Ljusflöde 1430 lm. Grundljus 10% av fullt ljusflöde.
Efterlystid för grundljus kan ställas AV, 10, 30 min eller konstant.
Ø 310 x 69 mm
Försedd med en aktiv temperaturkontroll ATC som övervakar drifttemperaturen. På reläutgången kan 10 st
RS PRO PIR sammankopplas men på reläutgången kan även extern last anslutas t.ex. fläkt, max 500W resistiv last.
Funktioner som sensorns räckvidd, grundljusnivå, efterlystid och reläutgång på/av ställs in direkt på armaturen.

Art nr:		
E75 046 93
E75 046 94

RS PRO PIR, 3000K
RS PRO PIR, 4000K

Tillbehör:
E79 552 77

Skyddsrumsbygel
För ytterligare teknisk information besök
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Vad Karl H Ström kan göra för dig?
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.

Kostnadsfri hjälp vid projekt
Planering och ljusberäkning av sensorer och
sensorarmaturer
- Vi tar gärna emot ritningar i AutoCAD/PDF och
presentar vårt förslag i PDF-format. Skicka till
projekt@khs.se
Sammanställning och offert
- De sensorprodukter och tillbehör som vi
rekommenderar för projektet presenteras.
Vid offert kommer pris via elgrossist.
Teknisk data
- Produktblad, miljödokument, bruksanvisning,
styrdokument 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.
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.
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Över 100 år med ny teknik!
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 tillverkade i sitt gjuteri. Året var 1919 och han
grundade företaget Karl H Ström som började köpa innovativa produkter i Tyskland.
Sedan starten 1919 har vi utvecklats många gånger om och erbjuder idag produkter med
ny innovativ teknik – allt från armaturer med Bluetooth till ljusstyrning för offentlig miljö.
Ny teknik, som förbättrar, engagerar och ger oss en hållbar utveckling.
Karl H Ström finns idag med huvudkontor, support och centrallager i Jönköping.
Vi finns representerade i Sverige men även i Norge genom vårt systerföretag Vilan.

Vi har nöjda kunder över hela
Sverige med Steinels produkter.
Kontaka oss om du vill besöka ett
av våra många referensprojekt.

Kontakta gärna vår kunniga personal så hjälper vi dig!

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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