
Sensorstyrd Belysning
- Smart, tryggt och energieffektivt



100 000-tals armaturer!

Steinel - Världsledande

83% energibesparing 

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 maxi-
mal 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.

Modell 2x18W  
kompaktlysrör RS PRO LED

Armaturtyp Befintlig 2x18W RS PRO LED S1 3000K

Används
dagar / år 365 dagar 365 dagar

Drifttid / dygn 6h 3h

Antal armaturer 59 st 59 st 

Effekt armatur 
totalt 46W 16W

kWh / år 5 943 kWh 1 034 kWh

Pris / kWh 1,20 kr 1,20 kr

Kostnad / år 7 131 kr 1 241 kr

Vår leverantör Steinel har utvecklat och tillverkat sensor-
styrda 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 garan-
tera och hålla högsta kvalitetsnivå tillverkar Steinel, allt 
från kretskort till plastdetaljer, i egna fabriker i Europa. 

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 energibesparing på upp till 90%. 

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

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 ”miljonprogram-
met” 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 ener-
giförbrukningen 83%.

Vi har nöjda kunder runt om i hela 
Sverige dit vi levererat Steinels 
produkter för olika projekt.



Sensorarmaturer

RS PRO LED S1 V4 

Driftsäker, energieffektiv och väldigt allround har 
gjort RS PRO LED S1 till vår absoluta toppsäljare. Den 
har med stor framgång använts i massvis med olika 
projekt. Flera armaturer kan enkelt sammankopplas 
i grupp via den integrerade radiomodulen, då tänds 
alla armaturer när en sensor känner rörelse. Möjligt 
med grundljus 10%. Stomme av aluminium med rejäla 
kylflänsar som även ger ett dekorativt släpljus. RS PRO 
LED S1 har ett större syskon RS PRO LED S2 som ger 
mer ljus och är tänkt för större utrymmen. Både S1 och 
S2 finns också i vandalskyddat utförande.

S1 finns med kupa av slagtålig polykarbonat och i glas. 
Säljs även i multipack om 5 stycken.

Art nr:
E75 029 81 3000K, PC
E75 029 84 4000K, PC
E75 029 82 3000K, PC, multipack 5 st
E75 029 85 4000K, PC, multipack 5 st
E75 029 83 3000K, glas
E75 029 86 4000K, glas

RS PRO LED R1

Sensorarmatur i plafond-modell med möjlighet  till 
20% grundljus. Perfekt för utrymmen där man vill 
tända upp ljuset vid närvaro, t.ex. källargång, förråd  
och andra mindre trafikerade utrymmen. Flera arma-
turer kan sammankopplas via styrtråd. Säljs även i 
multipack om 5 stycken.

Art nr:
E75 028 34 3000K, vit
E75 012 48 3000K, vit, multipack 5 st
E75 028 35 4000K, vit 
E75 012 49 4000K, vit, multipack 5 st

RS PRO LED Q1

Toppmodellen från Steinel i kvadratisk men samtidigt 
mjuk design. Ingen annan av Steinels armaturer har lika 
många funktioner och tekniska innovationer som Q1. 
Den kan kommunicera i grupp via radiokommunikation 
och har möjlighet till ställbar grundljusnivå 0-50% samt 
maxljusnivå 50-100%. Finns i både vit och silver.

Art nr:
E75 009 98, -99 3000K
E75 010 00, -01 4000K

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 energi- 
besparing och lång livslängd.

4. LED-armaturer för inomhusbruk finns med färgtem-
peratur 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.

Bra att tänka på

Styr enkelt Q1 med mobilen via Smart Remote 
(E1360256). Skicka och ta emot information 

genom tvåvägs-kommunikation.

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



L825 LED iHF

XSOL LH-N

XLED PRO Square

L900/910 LED

Väggarmatur med nedåtriktat ljus för placering t.ex. 
ovanför dörr. Försedd med den senaste iHF-sensorn 
från Steinel. När det blir mörkt tänds lampan med ett 
svagare grundljus och vid rörelse tänds ljuset fullt. 
Bekvämt, tryggt och energieffektivt. Finns i vitt, silver 
och antracit.

Art nr:
E77 022 11, -12, -13

LED-belyst husnummer av högsta kvalité. Batteriet 
laddas kontinuerligt via direkt solljus och ger tillräckligt 
laddning för att få ljus 365 dagar om året. Ett snabbt 
och miljövänligt sätt att få husnumret väl synligt även 
i mörker.  

Art nr:
E77 017 13

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 även vinkla ljusbilden rakt uppåt, nedåt och åt 
sidan. Finns i vitt och svart.

Art nr:
E77 634 86, -87, XLED PRO Square
E77 634 90, -91, XLED PRO Square XL

Modern LED-armatur för fasad, med stämningss-
kapande grundljus samt lyser upp även runtom. 
Diskret sensor tänder ljuset fullt vid rörelse. Finns i vitt, 
silver och antracit.

Art nr:
E77 022 20, -21, -22  L900 LED
E77 022 23, -24, -25  L910 LED

Utomhusarmaturer

Strålkastare

L800 / 810 / 820 iHF

XLED Home 2 / XL

Väggarmaturer med dold iHF-sensor från Steinel. Finns 
i tre olika varianter, endast nedåtriktat ljus, upp- och 
nedåtriktat ljus, samt med belyst husnummer. Silver-
färgad.

Art nr:
E77 152 51 - L800 LED iHF
E77 152 52 - L810 LED iHF
E77 152 53 - L820 LED iHF

LED-strålkastare med rörelsevakt. Sensorn tänder ljuset 
fullt vid rörelse och är tänkt att under kortare stunder 
lysa upp ytor runt fastigheter. Det går även vinkla ljus-
bilden rakt uppåt, nedåt och åt sidan. Finns i vitt, svart 
och silver.

Art nr: 
E77 640 10, -11, -12, XLED Home 2
E77 640 41, -41, -42, XLED Home 2 XL

För ytterligare teknisk information besök  
 www.khs.se



Några av våra projekt

Beställ eller ladda ner våra broschyrer om BRF 
Ånghästen och BRF Sjöåkra. Du hittar dem på 

www.khs/broschyrer

BRF Sjöåkra
När bostadsområdet Sjöåkra i Bankeryd byggdes 
installerade man traditionella lysrörsarmaturer i trapp- 
husen, dessa byttes ut till plafonder med lågenergi-
lampor på 80-talet. Trots det sparar man nästan 90% 
av energiförbrukning när sedan 80-tals armaturerna 
byttes mot moderna LED-armaturer med sensor.

IKANO Fastigheter
I Ikanos nya bostadsrätter i Helsingborg valde man att 
installera RS PRO LED S1 i trapphusen. En energieffektiv 
och närvarostyrd belysning som uppfyllde dagens krav 
på energieffektivitet i fastigheter. På varje plan kopplade 
man samman armaturer via den integrerade radiomo- 
dulen och på så sätt skapade man trygghet och trivsel 
för de boende i fastigheten.

BRF Ånghästen
Bostadsrättsföreningen Ånghästen på Södermalm 
i Stockholm har bytt ut sin trapphusbelysning till RS 
PRO LED S1 från Steinel, ett projekt som har visat sig 
innebära enorma besparingar. Förutom energibe-
sparingen är trasiga och blinkade lysrör som står på 
dygnet runt ett minne blott.

BRF Ellstorp
Bostadsrättsföreningen Ellstorp i Malmö är en förening 
som består av 404 lägenheter, där valde man att byta 
ut sin gamla omoderna och energislukande trapphus-
belysning mot moderna LED-armaturer från Steinel. Ett 
byte som har inneburit stora energibesparingar och 
minskade underhållskostnader.

För ytterligare information besök  
 www.khs.se



Följ oss på Facebook
facebook.com/karlhstrom

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 belysningsberäkningar och energikalkyler. 

Kontakta gärna vår kunniga personal så hjälper vi dig

*1608*
KA1608

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

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

PETER SÄVHED

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

LISELOTTE ANDERSSON

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

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

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

LEIF DAMBERG

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

ULF BERGH

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

MARCUS LUND

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

MATHIAS SANDHOLM

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

STEFAN LUNDH
 
VD
Tel: 036-550 33 08
stefan.lundh@khs.se

GÖRAN PETERSSON

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

TORBJÖRN JOHANSSON

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

THOMAS BERGÅKER

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

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

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


