Nyheter - Hösten 2017

Väggsensorer

Gränssnitt:
1 -/ 2-kanal, DALI och KNX

Integrerad tryckknapp för tändsläck och ljusreglering

Väggsensorn finns i gränssnitten 1-/ 2-kanal, KNX och DALI. Det finns adapterramar som tillbehör vilket gör att väggsensorn
kan integreras i andra fabrikats uttagssystem, ett annat tillbehör är fjärrkontroll Smart Remote för enkel driftsättning och styrning.

Närvarovakt IR 180
Modell IR 180 är försedd med en känslig IR-sensor som detekterar 3x3 meter för sittande personer
och 10x10 meter för gående personer. IR 180 är lämplig att använda i kontor, mötesrum och andra
stillasittande miljöer. Till modell IR 180 Universal behövs inte framdragen nolledare och är därför
en problemlösare i ROT-projekt. Tack vare ny smart teknik fungerar modell IR 180 Universal med
alla typer av laster och har dessutom ingen standby effekt.
Utförande:
		
Montage:
Sensor: 		
		
		
		
		
Tillbehör:
		
Övrigt:		

Smart Remote som gör det möjligt
att snabbt och enkelt driftsätta väggsensorerna
Steinels beprövade sensorteknik ger säker funktion

Finns med IR-sensor (närvarovakt)
och HF-sensor (rörelsevakt)

Närvarovakt med automatisk eller manuell tändning. Tryckknapp på 		
framsidan av sensorn för manuell tändning eller släckning. IP20.
Vägg, infällt i standard apparatdosa. Montagehöjd 1,2 m. över golv.
IR-sensor. Bevakningsområde sittande personer 3 m. gående personer 10 m. 		
(ej rakt emot sensorn). Bevakningsvinkel 180° Skymningsnivån är inställbar 		
från 10 lux till dagsljus (frånkoppling). Integrerad dagsljuslogik innebär att när
omgivande ljus överskrider det inställda skymningsvärdet släcks anslutna 		
armaturer, även om sensorn samtidigt detekterar rörelse.
Adapterram finns som tillbehör för anpassning till Elkos och Schneiders 		
vägg-strömbrytarserie RS, Plus och Exxakt. Fjärrkotroll Smart Remote.
Samtliga modeller finns även i färg silver.

E13 007 01 - IR 180 1-kanal, vit
E13 007 02 - IR 180 2-kanal, vit
E13 007 03 - IR 180 DALI, vit
E17 391 94 - IR 180 KNX, vit
E13 007 13 - IR 180 universal, vit (kräver ej neutralledare)
E13 007 15 - Adapterram för Elko och Schneider, vit RAL 9010
E13 602 56 - Fjärrkontroll Smart Remote

3 m. närvaro

IR 180 och HF 180 är väggsensorer med rörelse- och närvarodetektering från Steinel. De passar utmärkt i de mest skiftande miljöer,
från närvarodetektering i mötesrum till rörelsedetektering i trapphus, dvs överallt där man önskar en modern och driftsäker sensor.
IR 180 Universal behöver, tack vare smart teknik, ingen neutralledare och fungerar med alla typer av ljuskälla. Den kan därför enkelt
och kostnadseffektivt ersätta en befintlig strömställare.

1,5 m. närvaro

Mötesrum med väggsensor IR180.
Sensorn detekterar närvaro 3 meter rakt
fram och 1,5 meter åt varje sida.

Rörelsevakt HF 180
Modell HF 180 passar utmärkt i miljöer där man önskar en sensor som snabbt detekterar gående
personer. Den aktiva HF-sensor som blixtsnabbt reagerar på rörelser från gående personer, bilar,
dörrar som öppnas m.m. HF 180 är lämplig att använda i trapphus, passage, omklädningsrum, förråd
m.m.

Väggsensorn är försedd med en tryckknapp som gör det möjligt att manuellt
tända och släcka eller dimra anslutna
armaturer. Trycknappens funktion kan
enkelt kopplas bort.

För ytterligare teknisk information besök
www.khs.se

Med tillbehöret adapterram kan Steinels
väggsensor integreras i andra fabrikats uttagssystem ex. Elko Plus, Elko RS, Schneider
Exxact Basic och Schneider Exxact Primo.

180 °

Rörelsevakt med automatisk eller manuell tändning. Tryckknapp på 		
framsidan av sensorn för manuell tändning eller släckning. IP20.
Vägg, infällt i standard apparatdosa. Montagehöjd 1,2 m. över golv.
HF-sensor, ställbar räckvidd diameter 1-8 m. för gående personer, bäst känslighet
vid rörelse rakt emot sensorn. Skymningsnivån är inställbar från 10 lux till dagsljus (frånkoppling). Integrerad dagsljuslogik innebär att när omgivande ljus överskrider det inställda skymningsvärdet släcks anslutna armaturer, även om sensorn
samtidigt detekterar rörelse.
Adapterram finns som tillbehör för anpassning till Elkos och Schneiders 		
vägg-strömbrytarserie RS, Plus och Exxakt. Fjärrkontroll Smart Remote.
Samtliga modeller finns även i färg silver.

E13 007 07 - HF 180 1-kanal, vit
E13 007 08 - HF 180 2-kanal, vit
E13 007 09 - HF 180 DALI, vit
E17 391 96 - HF 180 KNX, vit
E13 007 15 - Adapterram för Elko och Schneider, vit RAL 9010
E13 602 56 - Fjärrkontroll Smart Remote

För ytterligare teknisk information besök
www.khs.se

8 m. rörelse

Utförande:
		
Montage:
Sensor: 		
		
		
		
		
Tillbehör:
		
Övrigt:		
På baksidan av väggsensorn finns det DIPswitchar för val av olika funktioner som
hel- eller halvautomatik m.m.

160 °

4 m. rörelse

Toalett med väggsensor HF 180.
Sensorn detekterar rörelse 8 meter rakt fram och
4 meter åt varje sida. HF-sensorn känner även
rörelser bakom tunnare väggar.

Sensorer för alla behov - 3000-serien
Rörelsevakterna i 3000-serien finns i många olika utföranden med speciellt utvecklade linser för olika applikationsområden, från
det enklaste källarförrådet till höghöjdslagret. Serie 3000 passar överallt där man säkert och energieffektivt vill detektera rörelse
från gående personer och fordon. Med det nya tillbehöret SmartRemote går det dessutom snabbt och enkelt med driftsättning
av rörelsevakterna i serie 3000.

Denna översikt visar rörelsevakterna i serie 3000 med kvadratiskt täcklock och för utanpåliggande montage. Som tillbehör finns
skyddsgaller i metall både för tak och vägg och fjärrkontroll Smart Remote för enkel driftsättning och styrning. För övriga modeller
och teknisk data besök www.khs.se.

IS 3360

5 olika gränssnitt, 4 utförande och montagesätt

E13 006 00 - 1-kanal
E13 006 01 - Potential fri kontakt
E13 006 02 - DALI Broadcast
E17 391 25 - KNX

Anv. område:
		
Utförande:
		
		
Belastning:		
Kapslingsklass:

Takmontage, inom-utomhus, för källare, vind,
verkstad, omklädningsrum, lastkaj, entré m.m.
Helautomatisk tändning. Finns med
kvadratiskt eller runt täcklock. Infällt montage
för dosa eller utanpåliggande modell.
Max 8 st driftdon.			
IP54 - utanpåliggande. IP20 - infälld

360 °
2,5-4 m.

Radie

Kvadrat - Utanpåliggande

Kvadrat - Infälld

Rund - Utanpåliggande

Rund - Infälld

Finns med IR-sensor
och HF-sensor

Gränssnitt:
1 - kanal, potentialfri kontakt, DALI,
KNX, LiveLink

IS 3360 MX Highbay
E13 006 45 - 1-kanal
E13 006 46 - Potentialfri kontakt
E13 006 47 - DALI Broadcast
E17 391 40 - KNX
E13 005 43 - LiveLink

Anv. område:
		
Utförande:
		
		
Belastning:		
Kapslingsklass:

För höga höjder inomhus. t. ex. lager, verkstad, industri, passage, lossningsyta m.m.
Helautomatisk tändning. Finns med
kvadratiskt täcklock. Infällt montage för dosa
eller utanpåliggande modell.
Max 8 st driftdon.
IP54 - utanpåliggande. IP20 - infälld

E13 006 27 - 1-kanal
E13 006 28 - Potentialfri kontakt
E13 006 29 - DALI Broadcast
E17 391 34 - KNX

IS 345 MX Highbay
Fem IR-linser för många
olika applikationer

Steinels beprövade sensorteknik ger hög driftsäkerhet

E13 006 39 - 1-kanal
E13 006 40 - Potentialfri kontakt
E13 006 41 - DALI Broadcast
E17 391 38 - KNX
E13 005 44 - LiveLink

HF 3360
E13 006 12 - 1-kanal
E13 006 13 - Potentialfri kontakt
E13 006 14 - DALI Broadcast
E17 391 29 - KNX

IS 3180
Hela nya 3000-serien fungerar med Smart Remote som gör det
möjligt att snabbt och enkelt driftsätta och styra Steinels närvarooch rörelsevakter. Sensorn kan även skicka tillbaka info till
Smart Remote på sensorns modell och inställningar.

E13 006 24 - 1-kanal
E13 006 25 - Potentialfri kontakt
E13 006 26 - DALI Broadcast
E17 391 33 - KNX

Inomhus i korridor, kulvert och lagergång upp
till 4 meter höjd.
Helautomatisk tändning. Finns med
kvadratiskt eller runt täcklock. Infällt montage
för dosa eller utanpåliggande modell.
Max 8 st driftdon.
IP54 - utanpåliggande. IP20 - infälld

Anv. område:
Inomhus i lagergångar. Skall placeras på tak		höjd på 4-14 m. för att uppnå önskad räckvidd.
Utförande:
Helautomatisk tändning. Finns med
		
kvadratiskt täcklock. Infällt montage för dosa
		
eller utanpåliggande modell.
Belastning:		
Max 8 st driftdon.
Kapslingsklass:
IP54 - utanpåliggande. IP20 - infälld

Anv. område:
		
Utförande:
		
		
Belastning:		
Kapslingsklass:
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il

upp t

2,5-4 m.

4-14 m.

e
mråd ner
o
ingso
vakn ende pers
e
b
.
x30 m l 15 m. gå
4
x
a
il
M
upp t
Radie

360 °

360 °

2-2,8m.

gåe
-8 m.

nde p

Väggmontage, inom- och utomhus. För 		
garage, vind, passage, verkstad, lastkaj m.m.
Helautomatisk tändning. Med kvadratiskt 		
täcklock för utanpåliggande montage. 		
Max 8 st driftdon.
IP54

E13 121 20 - Skyddsgaller i metall (tak och vägg)

För ytterligare teknisk information besök
www.khs.se
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Anv. område:
		
Utförande:
		
Belastning:		
Kapslingsklass:
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Inomhus i källlare, offentlig toalett, passage,
trapphus, tvättstuga, entré m.m.
Helautomatisk tändning. Finns med
kvadratiskt eller runt täcklock. Infällt montage
för dosa eller utanpåliggande modell.
Max 8 st driftdon.
IP54 - utanpåliggande. IP20 - infälld

Tillbehör
E13 602 56 - Fjärrkontroll Smart Remote		

För ytterligare teknisk information besök
www.khs.se

Anv. område:
		
Utförande:
		
		
Belastning:		
Kapslingsklass:
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Sensorstyrning

Sensorbelysning

Steinels bästa och unika rörelsevakter för utomhusbruk kompletteras nu med flera nya versioner för fastighetsautomation i
gränssnitten KNX och eNet. Kamerasensorn HPD kommer nu i generation 2 som är en mycket kraftfull närvarovakt för exakt
och säker närvarodetektering i inomhusmiljöer.

Vårt sortiment av strålkastare och plafonder utökas nu med flera nya modeller och versioner. De är alla försedda med Steinels driftsäkra sensorer, vilket garanterar lång och funktionssäker användning.

Rörelsevakter SensIQ kommer nu i en ny version i gränssnitten KNX
och eNet. SensIQ är en rörelsevakt som är utmärkt att använda för detektering av stora och komplexa ytor, t.ex. vid villor, gårdsplaner, uppfarter,
lastkajer m.m. Sensorn är försedd med fyra IR-sensorer, djurzon och flera
speciella egenskaper som gör SensIQ till Steinels bästa rörelsevakt för
utomhusbruk.
SensIQ KNX, E1739216 -18

SensIQ eNet, E1300653-55

Rörelsevakt iHF 3D finns nu även för KNX. iHF 3D är en unik rörelsevakt
för utomhusbruk som är försedd med ny avancerad teknik. iHF-sensorn
från Steinel kan skilja på rörelser som skapas av människor från rörelser som skapas av djur, träd, buskar m.m. Sensorns bevakningsområde
kan ställas in mycket exakt och påverkas inte heller av omgivningens
temperatur, samma exakta detektering såväl vid midvinterns köldnätter
som under sommarens värmebölja.
iHF 3D 1-kanal, E1300392-94

iHF 3D KNX, E1738782-84

Finns med
gränssnitt

Närvarovakt HPD2 kan detektera helt stillasittande människor och tar närvarodetektering till en ny nivå. Den är försedd med en sensor som detekterar
och räknar antalet personer som befinner sig i bevakningsområdet, oavsett personerna står, sitter eller är helt stilla. HPD2 kan även mäta rummets
temperatur och luftfuktighet. Analysen av rummet görs 3 ggr per sekund och HPD2 uppfattar därför alla förändringar i rummet blixtsnabbt.
Med hjälp en laptop kan man exakt och enkelt definiera bevakningsområdet i rummet och enkelt exkludera ytor. HPD2 är en sensor för lokaler och
miljöer där man vill kunna detektera stillasittande personer i t.ex. auditorium, större konferensrum, samlingslokaler m.m. Ett annat användarbart område är
öppna kontorslandskap där man exakt vill kunna definiera ett eller flera bevakningsområden. Funktionen att kunna räkna antalet människor i lokalen ger
en möjlighet att kunna styra ventilation, luftfuktighet och temperatur beroende på antalet människor som vistas i bevakningsområdet.

XLED PRO Square är en strålkastare som passar utmärkt för entré,
fasad, lastkaj gårdsplan m.m, överallt där man behöver mycket ljus
på en koncentrerad yta i kombination med låg underhålls- och
driftskostnad. XLED PRO Square har en kvadratisk jämn ljusbild och
finns med eller utan rörelsevakt samt med två olika ljusflöden.
XLED PRO Square, E7763486-87

XLED PRO Wide är en mycket effektiv strålkastare med en
asymetrisk ljusfördelning. Den tänkt att användas för att
belysa utmed fastigheter och parkeringar men även inomhus
i större hallar, lagerbyggnader etc. XLED PRO Wide finns
med eller utan rörelsevakt och även i en kraftigare modell
XL som ger ännu mer ljus.

XLED PRO Square XL, E7763490-91
XLED PRO Wide, E7763494-95

För mer info kontakta oss!

Sensorarmatur RS PRO LED P1 finns nu i en uppdaterad version och
även som slav-armatur. Nya P1 har ett ljusutbyte på hela 113 lm/W och
passar överallt där man vill ha en eller flera sensorstyrda armaturer. RS
PRO LED P1 är en prisvärd sensorarmatur för användning inomhus i t.ex.
korridor, trapphus, passager, toalett och andra biutrymmen. Armaturen
kan monteras i tak eller på vägg. Ljusflöde 960 lm och finns i två olika
ljusfärger
RS PRO LED P1 sensor, E7503514, 750351

För ytterligare teknisk information besök
www.khs.se

RS PRO LED P1 slav, E7503515, 7503517

För ytterligare teknisk information besök
www.khs.se

XLED PRO Wide XL, E7763498-99

Kontakta gärna vår kunniga personal så hjälper vi dig!

LEIF DAMBERG

GÖRAN PETERSSON

MATHIAS SANDHOLM

TORBJÖRN JOHANSSON

PETER SÄVHED

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

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

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

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

PATRIK HOLM

THOMAS BERGÅKER

ULF BERGH

MARCUS LUND

LISELOTTE ANDERSSON

SÄLJARE
Skåne, Halland, Blekinge och
södra Småland
Tel: 070-769 47 41
patrik.holm@khs.se

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

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

TEKNIKSPECIALIST
Tel: 036-550 33 04
marcus.lund@khs.se

INNESÄLJARE
Tel: 036-550 33 15
liselotte.andersson@khs.se

JOHN ESPING

JOEL LARSSON

MIKAEL ENGVALL

MAGNUS MARTINELLE

ANDERS SÖDERLUND

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

INNESÄLJARE
Tel: 036-550 33 01
joel.larsson@khs.se

INNESÄLJARE
Tel: 036-550 33 19
mikael.engvall@khs.se

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

MARKNADSCHEF
Tel: 036-550 33 07
anders.soderlund@khs.se

Karl H Ström är generalagent för Steinel i Sverige sedan 1990. Tillsammans har vi under de senaste 27 åren arbetat hårt
för att utveckla och förbättra tekniken med sensorstyrd belysning. Det innebär att vi tack vare vår mångåriga erfarenhet
kan ge dig all nödvändig support och hjälp om sensorprodukter. Vi har också stor erfarenhet och kompetens när det
gäller planeringar, belysningsberäkningar och energikalkyler.

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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