Sensorstyrd belysning fastighet
- Smart, tryggt och energieffektivt
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Referensprojekt

Brf Tändstickan

Kvarteret Polstjärnan

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.

Kvarteret Polstjärnan som är beläget öster om Täby centrum
består totalt av 125 lägenheter fördelade på åtta våningar.
De moderna och behagliga trapphusen är belysta av Steinels
sensorarmaturer i serie RS PRO S2. Även i de allmänna utrymmena
har man installerat Steinels sensorstyrda LED-armaturer.

Globen Garaget

Brf Flaggskeppet

På 1980-talet invigdes det kända landmärket Globen-arenan i
Stockholm. Numera har garagen rund 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.

Alldeles vid Åkers kanal i kanalstaden, Åkersberga norr om Stockholm ligger bostadsrättsföreningen Flaggspelet. Föreningen
består 55 sk. senior-lägenheter i olika storlekar. Bostäderna
har planerats för att på bästa sätt ta tillvara på utsikten mot den
fina och unika kanalen. I de väl upplysta trapphusen har Steinels
sensorarmatur RS PRO S2 monterats för att skapa en trygg och
välkomnande miljö för boende och besökare.

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

För ytterligare information besök
www.khs.se

100 000-tals armaturer!
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 underhållskostnader. 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 runt om i hela Sverige
dit vi levererat Steinels produkter för olika
projekt.

Steinel - Världsledande
Vår leverantör Steinel har utvecklat och tillverkat sensorstyrda
armaturer i många år och var först i världen med sensorarmaturer.
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.

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
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 80-talet i trapphuset. 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

46W

15W

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

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 mycket stor
energibesparing.
Steinel utvecklar ständigt nya produkter - innovativa och
driftsäkra armaturer med lång livslängd.

Sensorarmaturer

Styr enkelt sensorarmaturen med mobilen via
tillbehör Smart Remote (E1360256) och gratis app.

SMART
REMOTE
REDO

SMART
REMOTE
REDO

Connect R10 / R20 / R30 | En ny familj av plafonder med Bluetoothkommunikation 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.
Art nr:
E75 057 80		
E75 057 82		
E75 057 84		
E75 057 86		
E75 057 92		
E75 057 94		

Connect R10 rund, 3000K
Connect R10 rund, 4000K
Connect R20 rund, 3000K
Connect R20 rund, 4000K
Connect R30 rund, 3000K
Connect R30 rund, 4000K

RS PRO LED P1 / P2 / P3 | Serie P är en familj av sensorarmaturer
som finns i tre olika storlekar. En armatur med nyutvecklad sensor,
hög energieffektivitet och möjlighet till grundljus. Serie P är avsedd för
användning i olika utrymmen inomhus och är försedd med dold HFsensor som tänder ljuset vid rörelser i detekteringsområdet. Modell P2 och
P3 i utförande som nödljusarmatur är försedd med en extra LED-modul
som ger ljus vid spänningsbortfall. Finns även som variant med 4000K.

RS PRO LED S1 | Optimerad för LED-ljuskälla. Stomme av metall med
värmeavledande kylflänsar, dessutom är baksidan på LED-elementet
försett med metallfolie som leder bort värmen. Tack vare sin unika
design och genomtänkta konstruktion är serie RS PRO LED S1/S2 en
familj av armaturer med lång livslängd och mycket låg underhållskostnad. Finns även i variant som nödljusarmatur.
Art nr:
E75 048 50		
E75 048 52		
E75 048 53		
E75 048 55		

RS PRO LED S1 V5, PC, 3000K
RS PRO LED S1 V5, glas, 3000K
RS PRO LED S1 V5, PC, 4000K
RS PRO LED S1 V5, glas, 4000K

Art nr:
E75 048 57
E75 051 81
E75 051 85
E73 450 73
E73 450 75

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

SMART
REMOTE
REDO

RS PRO Connect 5100 | Kapslad sensorarmatur med många tekniska innovationer och nyskapande lösningar. Kommunikationen mellan armaturerna
sker med Bluetooth och mesh-teknik. Allt detta tillsammans i kombination
med den senaste LED-tekniken ger en energieffektiv och flexibel belysningsanläggning med mycket låga driftkostnader och minimalt underhåll.
Art nr:
E72 142 40		
E72 142 41		
E72 146 00		

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

För ytterligare teknisk information besök
www.khs.se

Utomhusarmaturer

L330 / L331 | Väggarmatur med multisensor, där sensorn kan fungera
enbart som skymningsrelä eller rörelsevakt, eller en kombination av bägge
en sk. nattvakt. Inget externt skymningsrelä eller rörelsevakt behövs. Allt
detta ger en armatur med stor flexibilitet som kan anpassas för olika krav
och miljöer.
Art nr:
E77 484 00		
E77 484 01		

Cubo Connect | Modern LED-väggarmatur med upp-nedåtriktat ljus. Integrerad
Bluetooth-kommunikation mellan armaturerna gör det enkelt att skapa samverkande belysningsgrupper. Det är även möjligt att styra armaturerna direkt från
mobilen med Steinels gratis-app “Steinel Smart Remote”.

L330 LED, antracit
L331 LED, antracit

Art nr:
E77 037 41		
E77 037 43		
E77 037 45		

Cubo Connect L830, antracit
Cubo Connect L835, antracit
Cubo Connect L840, antracit

Strålkastare
SMART
REMOTE
REDO

XLED PRO Square | Kraftfulla LED-strålkastare med senaste LED-tekniken.
Tänds med ett kraftigt ljus när sensorn detekterar rörelse. Kan även lysa med ett
trygghetsskapande grundljus. Det går att vinkla ljusbilden rakt uppåt, nedåt
och åt sidan. Finns både i vitt och svart samt med två ljusflöden.

SPOT Connect | En serie av moderna strålkastare/spotlight med sensor
som finns i flera olika utföranden. Används för att lysa upp vid entré,
garage, passage m.m, allt från privata hus till offentlig miljö. Spot ONE
Connect kan sammankopplas och kommunicera med alla Steinels armaturer som är försedda med Bluetooth.
Art nr:
E77 655 17		

Art nr:
E77 634 86		
E77 634 87		
E77 634 90		
E77 634 91		

Spot ONE Connect, sensor, antracit

XLED PRO Square, vit
XLED PRO Square, svart
XLED PRO Square XL, vit
XLED PRO Square XL, svart

Bra att tänka på
1.

Välj gärna en armatur med grundljus för trapphus och
entré. Det innebär att armaturen lyser med svagare
ljus som skapar trygghet och vid rörelse så tänds ljuset
med full effekt.

2.

Använd det integrerade skymningsreläet, så tänds
lampan endast när det är mörkt ute, för att få maximal
energibesparing.

3.

Ställ in sensorns funktioner (räckvidd, skymningsrelä,
efterlystid) noggrant för att uppnå maximal energibesparing och lång livslängd.

4.

LED-armaturer för inomhusbruk finns med färgtemperatur 3000K (varmt ljus) eller 4000K (vitare ljus).

5.

LED-armaturer tänder snabbt upp samt kan tändas
och släckas ofta utan att det förkortar deras livslängd.

6.

Ett provmontage ger en bra uppfattning om produkten
har rätt funktion och att den ger tillräckligt med ljus i
den tänkta miljön.

7.

Om gamla armaturer ska bytas bör man kontrollera
om det finns jord framtaget. Om inte, välj en armatur i
klass II utförande (behöver ej jordas).

8.

Besök andra fastigheter och föreningar som har bytt ut
sin belysning till moderna sensorstyrda LED-armaturer
och lyssna på deras erfarenheter. Referenser kan erhållas
från oss.

9.

Frågor! Kontakta gärna oss.

För ytterligare teknisk information besök
www.khs.se

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.

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

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!

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

*KA1916*
KA1916

