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Det är inte konstigt att den blivit så omtalad och populär. Den-
na ljusa och mäktiga arena med sitt arkitektoniskt vackra ut-
seende i en spännande mix av betong, trä och glas. Östers IF´s 
nya fotbollsarena på Värendsvallen i Växjö är dessutom utrus-
tad med den senaste tekniken när det gäller ljus, ljud, ventila-
tion och uppvärmning. Allt genomtänkt i minsta detalj för att 
vara en av Nordens modernaste arenor som uppfyller de krav 
som UEFA (Union of European Football Associations) ställer för 
internationella arrangemang. Ett av dessa är för övrigt EM 2013 
för damer.

Ulrik Nilsson, som är projektledare på Elajo Entreprenad, visar runt 
på arenan och berättar om byggnationen av arenan som färdigställ-
des och invigdes officiellt den 1 september 2012. Han berättar att de 
haft ett totaluppdrag när det gäller installationen av el, ventilation, 
uppvärmning samt belysning. Ljudet är det enda man inte ansvarat 
för berättar Ulrik.

Steinels rörelsevakter tänder åt alla
I anläggningen har Elajo installerat drygt hundratalet Steinels 
rörelse- och närvarovakter. De flesta finns i allmänna utrymmen som 
gångar, entréer, loger, konferensrum m.m. Endast 8-9 utrymmen har 

Myresjöhus Arena - en arena för framtiden
manuella brytare, i resten av utrymmena räcker det med att någon vis-
tas i lokalen så aktiveras belysningen. Ingen behöver tänka på att släcka 
och tända, det bara finns där - rörelsevakterna gör det med andra ord 
både bekvämt och spar energi. Sensorns funktioner är olika beroende 
på var de sitter, t.ex. släcktiden varierar alltifrån 15 upp till 30 minuter. 
    – När det gäller valet av Steinel så beror det dels på att vi tidigare har 
goda erfarenheter av märket och dels på att de är enkla att montera och 
driftsätta, berättar Ulrik. Montörerna behöver inte fundera varje gång, 



Arenachefen Oskar Wijk berättar att  den öppna och luftiga atmosfären i arenan i kombina-
tion med närheten till själva spelplanen har uppskattats enormt av besökarna.

utan tack vare att de är så okomplicerade slipper man strul, vilket gör att 
varje montage tar mindre tid. Det gör en hel del när det handlar om så 
många som vi har monterat här.

All utrustning måste hålla UEFA-klass
Kraven på all utrustning är mycket höga eftersom allt måste hålla 
UEFA-klass ända ut minsta detalj. Dessutom ställer TV-media höga 
krav speciellt när det gäller belysningskapaciteten. 
    – Utan att överdriva har det varit en rätt svettig period med tanke 
på alla moment och beslut som jag fått ta under den relativt korta 
tid det tagit att bygga arenan som rymmer 12,000 åskådare. Det tog 
trots allt inte mer än drygt 1,5 år från det första spadtaget till att den 
första tävlingsmatchen mellan Östers IF och Värnamo spelades. Resulta-
tet har som synes blivit väldigt bra och liksom vår löpande dialog med 
byggherren NCC har varit, avslutar Ulrik.

En speciell arena utöver det vanliga
Oskar Wijk som är arenachef berättar att detta är en arena med 
mycket speciallösningar. Det mest spektakulära är ändå det som lig-
ger under marknivån, berättar han stolt; nämligen planvärmen, och 
den gör att vi får suveränt fin gräskvalitet stora delar av året – även 
i sämre klimatförhållanden. Arenan som är uppdelad i “idrottssidan” 
på ena sidan och “hospitalysidan” med medlemspub/supporterbar 
och restaurang på den andra ska attrahera en bred målgrupp i alla 
åldrar, menar Oskar. 

Myresjö Arena är en plats där vi vet att det kommer att bjudas på 
många spännande fotbollsmatcher i framtiden. Vi, på Karl H Ström, 
önskar dem all lycka till.

När det gäller valet av Steinel så beror det 
dels på att vi tidigare har goda erfaren-
heter av märket och dels på att de är enkla 
att montera och driftsätta

Control Pro IR HD tänder och släcker belysningen i konferensrummen





Control Pro IR Quattro HD

Närvarovakt  med extremt högupplöst lins i HD (High De-
finition), speciellt anpassad för närvarodetektering i större 
lokaler som klassrum, konferensrum, kontorslandskap, 
matsal etc. Montagehöjd 2,5–3,5 m. över golv, gymnas-
tiksal upp till 10 m. Sensorn har 4800 bevakningszoner, 
närområde 8x8 m för sittande personer, 20x20 m för 
gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 
360˚. Sensorn har mekanisk och exakt avskärmning som 
ställs in med vred. IP20.

typ art nr
Control PRO IR HD, 1-kanal 13 120 15
Control PRO IR HD, 1-kanal, utanpåliggande 13 120 18
Control PRO IR HD, 2-kanal 13 120 16 
Control PRO IR HD, DALI 17 403 03 
Control PRO IR HD, KNX 17 403 02

• klassrum
• konferensrum
• sporthall

Control Pro IR Quattro

Närvarovakt  med högupplöst och koncentrerad lins för 
närvarodetektering i lokaler upp till 16 m2, som kontor, 
omklädningsrum, mindre konferensrum, fikarum etc. 
Montagehöjd 2,5–3,5 m. över golv, Sensorn har 1760 
bevakningszoner, närområde 4x4 m för sittande perso-
ner, 7x7 m för gående personer (ej rakt emot sensorn), 
bevakningsvinkel 360˚. Sensorn har mekanisk och exakt 
avskärmning som ställs in med vred. IP20.

typ art nr
Control PRO IR, 1-kanal 13 120 10
Control PRO IR, 1-kanal, utanpåliggande 13 120 13
Control PRO IR, 2-kanal 13 120 11 
Control PRO IR, DALI 17 403 01 
Control PRO IR, KNX 17 403 00

• kontor
• omklädningsrum
• fikarum

Control Pro HF 360

Rörelsevakt för inomhusbruk, med högfrekvenssensor, 
anpassad för rörelsedetektering i större toaletter, kapp-
rum, passager, omklädningsrum etc. HF-sensorn som 
reagerar på rörelse från t.ex. människa, men även på dörr 
som öppnas. Bevakningsområde Ø 8 m. HF-sensorn har bäst 
känslighet vid rörelse rakt emot sensorn. Montagehöjd 
2,5–3,5 m. över golv. IP20.

typ art nr
Control PRO HF 360, 1-kanal 13 120 19
Control PRO HF 360, 1-kanal, utanpåliggande 13 120 22
Control PRO HF 360, 2-kanal 13 120 20 
Control PRO HF 360, DALI 17 403 05 
Control PRO HF 360, KNX 17 403 04

• passage
• kapprum
• toalett

Control Pro HF DUAL

Rörelsevakt för inomhusbruk, med dubbla högfrekvens-
sensorer speciellt anpassad för rörelsedetektering i kor-
ridor och kulvert.  HF-sensorerna reagerar på rörelse från 
människa, dörr som öppnas etc. bevakningsområde 10x3 m 
i båda riktningarna. HF-sensorn har bäst känslighet vid rö-
relse rakt emot sensorn och är därför utmärkt att använda i 
korridorer. Montagehöjd 2,5–3,5 m. över golv. IP20.

typ art nr
Control PRO HF DUAL, 1-kanal 13 120 23
Control PRO HF DUAL, 1-kanal, utanpåliggande 13 120 25
Control PRO HF DUAL, DALI 17 403 07 
Control PRO HF DUAL, KNX 17 403 06

• korridor
• kulvert

10 m 10 m



Karl H Ström är generalagent för Steinel i Sverige sedan 1990. Tillsammans har vi under de senaste 22 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. 

Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4, 55302 Jönköping
tel: 036-31 42 40, fax: 036-31 42 48

kontakt@khs.se | www.khs.se

Följ oss på Facebook

facebook.com/karlhstrom

Kontakta gärna vår kunniga personal så hjälper vi dig!


