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Textteil beachten!

Follow written instructions!

Suivre les instructions ci-après !

Tekstpassage in acht nemen!

Seguire attentamente le istruzioni!

¡Obsérvese la información textual!

Siga as instruções escritas 

Följ den skriftliga montageinstruktionen.

Følg de skriftlige instruktioner!

Huomioi tekstiosa!

Se tekstdelen!

Τηρείτε γραπτές οδηγίες!

Yazılı talimatlara uyunuz!

A szöveges utasításokat tartsa meg!

Dodržujte písemné pokyny!

Dodržiavajte písomné informácie!

Postępować zgodnie z instrukcją!

Respectați instrucțiunile următoare!

Upoštevajte besedilo!

Pridržavajte se uputa!

Järgige tekstiosa!

Atsižvelgti į rašytines instrukcijas!

Pievērsiet uzmanību teksta daļai!

Соблюдать текстовую инструкцию!

Прочетете инструкциите!

遵守文字说明要求!
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1. Om detta dokument

Läs noga igenom dokumentet och  förvara det 

väl!

 – Upphovsrättsligt skyddat. Eftertryck, även delar av 

texten, bara med vårt samtycke. 

 – Ändringar som görs pga den tekniska utveckling-

en, förbehålles.

 

Symbolförklaring

! Varning för fara!

...
Hänvisning till textställen i  dokumentet.

2. Allmänna säkerhetsanvisningar

! Bryt spänningen före alla arbeten på 

produkten!

• Inkoppling måste utföras i spänningsfritt tillstånd. 

Bryt strömmen och kontrollera med spännings-

provare att alla parter är spänningslösa.

• Eftersom sensorn installeras till nätspänningen 

måste arbetet utföras på ett fackmannamässigt 

sätt enligt gällande installationsföreskrifter och 

anslutningskrav i respektive land. (DE-VDE 0100, 

AT-ÖVE/ÖNORM E 8001-1, CH-SEV 1000)

• Använd endast originalreservdelar.

• Reparationer får bara genomföras i en auktorise-

rad verkstad.

3. sensIQ / sensIQ eNet

sensIQ och sensIQ eNet, nedan kallade sensor, är 

rörelsevakter för utomhusbruk, lämpliga för tak- och 

väggmontage. Sensorn är utrustad med pyrosen-

sorer som känner av den osynliga värmestrålningen 

från kroppar i rörelse (människor, djur, etc.). Den 

registrerade värmestrålningen omvandlas på elektro-

nisk väg och en ansluten förbrukare (t.ex. en lampa) 

tänds. Värmestrålningen registreras inte genom olika 

hinder, som t.ex. väggar eller glasrutor, och då sker 

ingen koppling. Alla funktionsinställningar kan även 

göras via fjärrkontrollen RC9 eller Smart Remote,  

 "8. Tillbehör".

Anmärkning: Modell eNet är avsedd  för buss-sys-

temet eNet.

Innehåll (bild 3.1)

Produktmått (bild 3.2)

Produkten består av följande delar (bild 3.3)

A  Väggfäste

B  Sensorhuvud

C  Täcklock

D  Inställning av skymningsnivå

E  Inställning av räckvidd

F  Modul för potentialfri kontakt (tillbehör)

G  Inställning av efterlystid

H  Sensorlins

Hörnfäste (bild 3.4)

4. Installation

• Bryt spänningen (bild 4.1).

• Välj en lämplig montageplats för tak- och vägg-

montage (bild 4.2).

Platsen för montaget bör befinna sig minst 50 cm 

från en lampa eller strålkastare, eftersom värmen 

från lampan kan utlösa systemet. För att uppnå en 

optimal bevakning, måste sensorn vara installerad 

tagentiellt mot gåriktningen. För montage på ytter-

hörn ingår ett hörnfäste. 

Nätanslutningens matarledning består av en 3-ledar-

kabel (max. Ø 15-19 mm): 

L = fasledare

N = neutralledare

PE = skyddsledare

Vid skador på tätningsgummit måste öppningarna 

för kabelgenomföringen tätas med en dubbel mem-

branhylsa M16 resp. M20. På huset finns en marke-

ring för ett kondensvattenhål. Vid väggmontage kan 

det öppnas. Vid en senare ändring av ledningsdrag-

ningen måste vägghållaren bytas ut.

Anslutningsexempel

Armatur utan neutralledare (bild 4.3)

Armatur med neutralledare (bild 4.4)

Anslutning via seriebrytare för manuell och automa-

tisk drift (bild 4.5)

Anslutning via växelbrytare för permament ljus och 

automatisk drift (bild 4.6)

Läge I: automatisk drift

Läge II: manuell drift, permanent belysning

Obs! Frånkoppling av anläggningen är inte möjlig, 

det går bara att välja mellan läge I och läge II.

a)  Förbrukare, belysning max. 2500 W,  

 "12. Tekniska data"

b) Sensorns asnlutningsplintar

c) Strömbrytare 1-pol

d) Strömbrytare trapp, för manuell eller automatisk

e)   Strömbrytare trapp, för konstant På eller auto-

matisk

Parallellkoppling av flera sensorer (utan bild)

Observera att sensorns maximala anslutningseffekt 

inte får överskridas. Dessutom måste alla enheter 

anslutas till samma fas.

Modul för potentialfri kontakt tillbehör (bild 4.7).

5. Montage

• Kontrollera samtliga delar med avseende på 

skador.

• Är produkten skadad får den inte tas i bruk.

• Välj en lämplig montageplats för tak- resp. vägg-

montage. 

Montageordning

• Lossa låsskruven (bild 5.1).

• Ta av väggfästet från täcklocket (bild 5.1).

• Borra kondensvattenhålet beroende av montage-

riktning (bild 5.2).

• Markera borrhålen (bild 5.3).

Kabel infällt montage (bild 5.4).

• Borra hål och sätt i pluggar.

• Se till att anslutningskablarna är korrekt anslutna.

Utanpåliggande kabel (bild 5.5).

• Borra hål och sätt i pluggar.

• Se till att kablarna är korrekt anslutna.

• Borra upp urtaget för kabelföringen på sensorhu-

set vid utanpåliggande matarledning och fila så 

det blir slätt (bild 5.6).

• Anslut sensorns kopplingsplintar (bild 5.7).

• Sätt linshuset på väggfästet (bild 5.8).

• Var noga med anslutningskablarnas läge  

(bild 5.9).

• Skruva fast låsskruven (bild 5.10).

• Slå till spänningen (bild 5.11).

• Genomför inställningarna,  "6. / 7. Funktioner".

 

Driftsättning eNet (bara eNet-variant)

Det finns olika tillvägagångssätt och möjligheter att 

integrera sensIQ eNet i ett eNet-system.

Sensorkanalen på sensIQ eNet kan användas för att 

koppla en eNet-aktor.

Dessutom kan reläet (aktorkanal) på sensIQ eNet 

kopplas genom en eNet-sändare/sensor.

Tillvägagångssätt för inlärning i servern

eNet-servern identifierar sensIQ eNet inom en minut 

efter att matarspänningen har lagts på eller när 

sensorkanalen har kopplats till inlärningsläge med 

fjärrkontrollen RC9,  "7. Funktioner fjärrkontroll 

RC9". Förbindelsen till andra deltagare i eNet-syste-

met upprättas och programmeras då via eNet-ser-

vern.

 

Upprätta förbindelser via Push-Button- 

konfiguration

Enligt eNet-standard kan sensIQ eNet även anslutas 

direkt till en eller flera eNet-deltagare.

Med sensIQ kan sensorkanalen antingen anslutas till 

en eNet-aktor eller reläet (aktor) kan anslutas till en 

eNet-sensor/sändare.

Sådana förbindelser inrättas med hjälp av fjärrkon-

trollen RC9,  "7. Funktioner fjärrkontroll RC9".

Återställa till fabriksinställningar

Genom att återställa båda kanalerna sker en åter-

ställning till fabriksinställning.

6. Funktioner på sensorn

Efter anslutningen till nätet genomför sensorn först 

en kalibreringsfas i 40-50 sekunder (LED-lampan 

blinkar i sekundtakt). 

Fabriksinställning:

Inställning av ljusstyrka: 2000 lux

Efterlystid: 10 sek

Inställning av räckvidden = max.

Inställning av skymningsnivå (bild 6.1/E)

Önskad skymningsnivå kan ställas in mellan ca 

2-2000 lux ( = frånkopplat).

Efterlystid (bild 6.1/F)

Den anslutna förbrukarens efterlystid kan ställas in 

steglöst från ca 5 sekunder till max. 15 minuter.

Impulsläge: Ställs reglaget på " ", befinner sig 

enheten i impulsläge, dvs. utgången kopplas på i ca 

2 sekunder (t.ex. för en trapphussautomat). Därefter 

reagerar inte sensorn på rörelser i ca 8 sekunder.

Inställning av räckvidd (bild 6.2)

Räckvidden kan steglöst ställas in via 3 vridreglage 

2-20 m i tre riktningar, oberoende av varandra. 

Med reglagen ställs den maximala räckvidden för 

bevakningen in.
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7. Funktioner fjärrkontroll RC9 (bild 7.1)

Principen

Fjärrkontrollen RC9 underlättar installationen av större 

belysningsanläggningar, eftersom de enskilda arma-

turerna/sensorerna inte längre behöver ställas in före 

installationen. Med fjärrkontrollen kan ett valfritt antal 

armaturer/sensorer styras. Varje giltigt knapptryck kvit-

teras på armaturen/sensorn via en status-LED.

Funktioner:

1 Inställning av skymningsnivå

Önskad skymningsnivå kan ställas in med ett 

knapptryck.

2 Dagsljusdrift (oberoende av omgivningsljuset)

3 Nattdrift (2 lux)

4 Inställning av skymningsnivån via inläsnings-

läge.

Denna knapp ska tryckas för de ljusförhål-

landen där sensorn sedan ska reagera på 

rörelser. Det aktuella värdet sparas.

5 Efterlystid

Genom att trycka på knapparna kan önskad 

efterlystid efter den sista rörelsedetekteringen 

ställas in på 10 sek., 1 min., 5 min., 15 min.

6 Inställning av efterlystid till önskad, individuell 

tid. Varje knapptryck förlänger den aktuella 

tidsinställningen med 1 minut (max. 15 min.).

7 Med ett knapptryck i sensordrift lyser arma-

turen i 4 timmar (status-LED lyser perma-

nent). Med ett knapptryck i 4 h TILL-drift är 

armaturen släckt i 4 timmar (status-LED lyser 

permanent). Antingen lämnas 4 h driften när 

tiden har löpt ut, med återställningsknappen 

eller genom att trycka på 4 h knappen i 4 h 

FRÅN-drift.

8 Install-läge (test-läge)

Install-läget används för att kontrollera funk-

tionen och bevakningsområdet. Oberoende 

av ljusnivån tänds armaturen i 5 sek. vid 

rörelse. Rörelse signaleras via status-LED.

Install-läget prioriteras framför alla andra 

inställningar. Efter 10 min. lämnas install-lä-

get automatiskt. 

Efter ett tryck på knappen Reset lämnas 

install-läget direkt.

Observera: teach-läget och install-läget kan 

inte användas samtidigt.

9 Reset

Återställer samtliga inställningar till de manu-

ellt inställda värdena på armaturen resp. till 

fabriksinställningarna.

Bevakningsdiagram (bild 6.3)

Montagehöjd

Inställning 

vridreglage

Stan-

dard

1,8 m 2,5 m 3 m 5 m

2 2 m 2 m 3 m 4 m

4 4 m 4 m 7 m 12 m

8 8 m 7 m 12 m >20 m

12 13 m 12 m >20 m >20 m

16 19 m 16 m >20 m –

max. >20 m >20 m – –

Täckfolier 1-5 (bild 6.4)

Skulle den oberoende inställningen av de 3 senso-

rerna inte räcka till, kan dessutom täckfolierna 1, 2, 

3 användas för en ytterligare begränsning av be-

vakningsområdet. Täckfolierna 1 + 2 under sensorn 

reducerar detekteringen av djur väsentligt. Därmed 

bortfaller naturligtvis bevakningen med dessa linser, 

speciellt underkrypskyddet.

Anmärkning: Vid användning av täckfolien 2 är 

fjärrkontrollens funktion inte garanterad.

Tips: Fukta linsen med lite vatten och rengöringsme-

del och applicera sedan täckfolien. På så vis klistras 

inte folien fast direkt, utan du har tid på dig för 

finjusteringen. Efter att rengöringsmedlet har torkat, 

sitter folien fast.

Funktion permanentljus (bild 6.5)

Om en strömbrytare (återfjädrande strömställare 

rekommenderas) monteras i matarledningen, finns 

möjligheten till följande funktioner förutom att bara 

tända och släcka: 

Sensordrift:

Tända ljuset (om armaturen FRÅN):

Brytare 1 × FRÅN och TILL. Armaturen förblir tänd 

under inställd tid.

Släcka ljuset (om armaturen TILL): 

Brytare 1 × FRÅN och TILL. Armaturen går över i 

sensordrift.

Permanentljus

Tillkoppla permanent ljus:

Strömbrytare 2 × FRÅN och TILL. Armaturen ställs 

in på fast sken under 4 timmar (status LED TILL). 

Därefter återgår den automatiskt till sensordrift igen 

(status LED FRÅN).

Frånkoppla permanent ljus:

Brytare 1 × FRÅN och TILL. Armaturen slocknar 

resp. går över i sensordrift.

Viktigt:

Brytaren bör aktiveras flera gånger i snabb följd (ca 

0,2 - 1 sek.)

11. Garanti

Som köpare har du rätt till gällande garantirättig-

heter enligt konsumentlagen alt. ALEM 09. Dessa 

rättigheter varken förkortas eller begränsas genom 

vår garantiförklaring. Utöver den rättsliga garan-

ti-fristen, ger vi 5 års garanti på att din  

STEINEL-Professional-Sensor-produkt är i oklan-

derligt skick och fungerar korrekt. Vi garanterar,  

att denna produkt är helt utan material-, produk-

tions- eller konstruktionsfel. Vi garanterar, att alla 

elektroniska element och kablar är fullt funktions-

dugliga samt att allt använt råmaterial jämte dess 

ytor, är helt utan brister. 

Reklamation

Om du vill reklamera din produkt, så kontakter du 

inköpsstället dvs din återförsäljare. Om återförsäl-

jaren av olika anledningar ej kan kontaktas kan du 

vända dig direkt till Steinels generalagent i Sverige; 

Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4,  

553 02 Jönköping, 036 - 550 33 00. Vi rekom-

menderar att du sparar kvittot väl tills garantitiden 

har gått ut. För transportkostnader och -risker vid 

retursändningar lämnar STEINEL ingen garanti.

Ytterligare uppgifter om produkter samt kontakt 

hittar du på vår hemsida. www.khs.se 

Om du har frågor beträffande 

produkten eller frågor om ga-

rantins omfattning, kan du alltid 

nå oss på 036 - 550 33 00.

10 Sensor

Inlärningsläge sensorkanal (endast eNet 

produkter)

Tryck på knappen i ca 5 sekunder tills eNet 

sensorns LED-lampa blinkar. Tryck ännu en 

gång helt kort på knappen när den andra ap-

paratens aktorkanal också är i inlärningsläge. 

Radera förbindelsen sensorkanal

Tryck på knappen i ca 20 sekunder tills eNet 

sensorns LED blinkar snabbt, tryck därefter 

igen helt kort på knappen.

Programmeringsläge/förbindelse med 

eNet-servern

Tryck på knappen i ca 5 sekunder tills eNet 

sensorns LED blinkar.

11 Aktor

Inlärningsläge aktorkanal  

(bara eNet-produkter)

Tryck på knappen i ca 5 sekunder tills 

eNet-aktorkanalens LED blinkar.

Radera förbindelsen aktorkanal

Tryck på knappen i ca 20 sekunder tills 

eNet-aktorkanalens LED blinkar snabbt, tryck 

därefter igen helt kort på knappen. 

8. Tillbehör

Potentialfrimodul MPF 1: E1312046

Smart Remote: E1360256

9. Drift/skötsel

Infraröd-sensorn lämpar sig för automatisk koppling 

av ljus. Rörelsevakter i serie sensIQ är inte avsedda 

för professionella tjuvlarm, eftersom de inte uppfyller 

de krav som ställs mot åverkan och sabotage. 

Väderleksinflytanden kan påverka rörelsevaktens 

funktion. Kraftiga vindbyar, snöfall, regn- och hagels-

kurar kan orsaka oönskad detektering eftersom de 

plötsliga temperaturskillnaderna inte kan skiljas från 

normala värmekällor. Bevakningslinsen kan rengöras 

med en fuktig trasa (utan rengöringsmedel).

10. CE-deklaration

Härmed förklarar STEINEL Vertrieb GmbH, att 

radioanläggningstypen sensIQ eNet motsvarar 

direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga texten till 

EU-konformitetsförklaringen finns under följande 

internetadress: www.steinel.de 



– 54 – – 55 –

S
E

12. Tekniska data

Mått (H × B × T) 144 × 113 × 172 mm

Effekt

Glödlampor, max. 2500 W vid 230 V *1)

Lysrör, max. 1000 VA vid 230 V (cos  = 0,5)

Inkopplingsström C<176 μF, max. 8 LED/lysrör

elektroniskt förkopplingsdon *2)

Spänning 220-240 V AC 50/60 Hz

Bevakningsvinkel 300° med 180° öppningsvinkel samt underkrypskydd och bevakning av 

det bakre området.

Segmentvis borttagning av bevakningsområdet är möjligt

Räckvidden kan ställas in med vridreglage i 3 riktningar oberoende av varandra,  

(2-20 m, temperaturstabiliserad)

Sensorteknik 4 sensorer, 6 bevakningsnivåer för områden längre bort och 5  

för underkrypskydd, 1360 bevakningszoner

Efterlystid 5 sek. - 15 min., impulsläge (ca 2 sek.)

Skymningsinställning 2 – 2000 lux

Permanent ljus kopplingsbart (4 h)

Permanent FRÅN kopplingsbart (4 h) / (bara via fjärrkontroll)

Skyddsklass IP54

Temperaturområde -20 °C till + 50 °C

Bara vid eNet-varianten:

Radiofrekvens 868,3 MHz

Sändeffekt max. 20 mW

Räckvidd vid fri sikt max.100 m

*1) VDE-kontrollerad

*2)  lysrör, lågenergilampor, LED-lampor med elektroniskt förkopplingsdon (total kapacitet för alla anslutna förkopplingsdon 

under det angivna värdet).

13. Driftstörningar

Störning Orsak Åtgärd

Sensor utan spänning Säkring defekt, inte påkopplad, 

strömförsörjning avbruten

Kortslutning

Byt säkring, slå till spänningen, 

testa med spänningsprovare

Kontrollera anslutningarna

Sensorn tänder inte ljuset vid dagsljusdrift, skymningsin-

ställningen står på nattdrift

Ljuskälla defekt

 Nätbrytare FRÅN

Säkring defekt

Bevakningsområdet felinställt

Justera inställningen

Byt ut ljuskällan

Slå till

Byt säkring, kontrollera ev.  

anslutningen

Justera inställningen

Sensorn släcker inte ljuset Ständig rörelse i bevaknings-

området

Den anslutna armaturen befinner 

sig inom bevakningsområdet 

och tänds igen pga temperatur-

förändring

 Den anslutna armaturen befinner 

sig i driften för permanent ljus 

(LED-lampan tänd)

Kontrollera området och ställ in 

på nytt vid behov eller använd 

avskärmningar

Ändra området eller använd  

avskärmningar

 Avaktivera driften för permanent 

ljus

Sensorn TÄNDER/SLÄCKER  

ljuset ständigt
Den anslutna armaturen befinner 

sig inom bevakningsområdet

Djur rör sig inom bevaknings-

området

Ändra området eller använd av-

skärmningar, förstora avståndet

 Ändra området resp. använd 

avskärmningar

Sensorn tänder ljuset  

oönskat
Vinden får träd och buskar att 

röra sig inom bevakningsom-

rådet

Rörelser från bilar ute på gatan

 Solljus på linsen

Plötsliga temperaturförändringar 

p.g.a. vädret (vind, regn, snö) 

eller luft från fläktar, öppna 

fönster

 Ändra bevakningsområdet

 Ändra bevakningsområdet

 Montera sensorn på ett skyddat 

ställe eller ändra området

Ändra bevakningsområde eller 

flytta sensorn

Sensorns räckvidd förändras  Ändrade omgivningstempera-

turer

  Justera räckvidden med räck-

viddsreglaget (bild 6.2), använd 

eventuellt täckfolier (bild 6.4)




