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DSTEINEL-Schnell-Service
Dieselstraße 80-84 · 33442 Herzebrock-Clarholz
Tel: +49/5245/448-188 · Fax:+49/5245/448-197 · www.steinel.de 

AI. MÜLLER
Peter-Paul-Str. 15 · A-2201 Gerasdorf bei Wien
Tel.: +43/2246/2146 · Fax: +43/2246/25466 · www.imueller.at

�PUAG AG
Oberebenestrasse 51 · CH-5620 Bremgarten
Tel.: +41/56/6488888 · Fax: +41/56/6488880 · www.puag.ch

�STEINEL U.K. LTD.  
37, Manasty Road · Orton Southgate · GB-Peterborough PE2 6UP
Tel.: +44/1733/238-265 · Fax: +44/1733/238-270 
www.steineluk.com

�SOCKET TOOL COMPANY 
8, Queen Street · IRL-Dublin 7 
Tel.: +353/1/8725433 · Fax: +353/1/8725195
sockettool@eircom.net

FDUVAUCHEL S.A.
ACTICENTRE - CTR 2
Rue des Famards - Bat. M - Lot 3 · F-59818 Lesquin Cedex 
Tél.: +33/3/20303400 · Fax: +33/3/2030 3420  
www.duvauchel.com

�VSA HEGEMA B.V. 
Christiaan Huygensstraat 4 · NL-3291 CN Strijen
Tel.: +31/78/6744444 · Fax: +31/78/6743113 
www.vsahegema.nl

VAN SPIJK AGENTUREN B.V.
Postbus 2, NL-5688 ZG Oirschot
De Scheper 260, NL-5688 HP Oirschot
Tel.: +31/499/571810 · Fax: +31/499/575795 · www.vanspijk.nl

BVSA handel Bvba
Fabriekstraat 145 · B-3900 Overpelt
Tel.: +32/11/660720 · Fax: +32/11/660729 · www.vsahandel.be

LA. R. Tech.
19, Rue Eugène Ruppert, Cloche D’Or · BP 1044
L-1010 Luxembourg
Tel.: +352/49/3333 · Fax: +352/40/2634 · www.artech.lu

ITHOELKE DISTRIBUZIONE S.N.C.
Via Adamello 2/4 · I-22070 Locate Varesino (Como)
Tel.: +39/331/836911 · Fax: +39/331/836913 · www.thoelke.it

ESAET-94 S.L. 
C/ Trepadella, n° 10 · Pol. Ind. Castellbisbal Sud
E-08755 Castellbisbal (Barcelona)
Tel.: +34/93/772 28 49 · Fax: +34/93/772 01 80 · www.saet94.com

PPronodis-Soluções 
Tecnológicas, Lda · Rua do Caseiro no 87 A/B Vilar 
P-3810-078 Aveiro
Tel.: +351/234/484031 · Fax: +351/234/484033
www.pronodis.pt

SKARL H STRÖM AB
Verktygsvägen 4 · S-55302 Jönköping
Tel.: +46/36/31 42 40 · Fax: +46/36/31 42 49 · www.khs.se

�BROMMANN
Ellegaardvej 18 · DK-6400 Sønderborg
Tel.: +45/7442 8862 · Fax: +45/7443 43 60 · www.brommann.dk

�Oy Hedtec AB
Mänkimiehentie 4 · FIN-02780 Espoo
Tel.: +358/9/682881 · Fax: +358/9/68284278 · www.hedtec.fi

NVilan AS
Tvetenveien 30 B · N-0666 Oslo
Tel.: +47/22725000 · Fax: +47/22725001 · www.vilan.no

�PANOS Lingonis + Sons O. E.
Aristofanous 8 Str. · GR-10554 Athens
Tel.: +30/210/3212021 · Fax: +30/210/3218630
lygonis@otenet.gr

�EGE SENSÖRLÜ AYDINLATMA ‹TH. 
‹HR. T‹C. VE PAZ. LTD. fiT‹.
GERSAN SAN. S‹TES‹ 659. 
SOKAK · NO:510 · BATIKENT/ANKARA
Tel.: +90/312/2571233 · Fax: +90/312/2556041
www.egeaydinlatma.com

�ELNAS s.r.o.
Oblekovice 394 · CZ-67181 Znojmo
Tel.: +420/515/220126 · Fax: +420/515/244347
www.elnas.cz

�LANGE ŁUKASZUK Sp.j.
Byków 25a · PL-55-095 Mirków
Tel.: +48/71/3 98 08 861 · Fax: +48/71/3 98 19
www.langelukaszuk.pl

HDINOCOOP KFT.
Radvány u. 24 · H-1118 Budapest XI
Tel.: +36/1/3 19 30 64 · Fax: +36/1/3 19 30 66
www.dinocoop.hu

�KVARCAS
Neries krantine 32 · LT-48463, Kaunas
Tel.: +370/37/408030 · Fax: +370/37/408031 · www.kvarcas.lt

�FORTRONIC AS
Teguri 45c · EST 50113 Tartu
Tel.: +372/7/475208 · Fax: +372/7/367229 · www.fortronic.ee

�LOG Zabnica D.O.O.
Podjetje Za Trgovino Srednje Bitnje 70
SLO-4209 Zabnica
Tel.: +386/42/312000 · Fax: +386/42/312331 · www.log.si

�Neco s.r.o.
Ruzová ul. 111 · SK-01901 Ilava
Tel.: +421/42/4 44 14 55 · Fax: +421/42/4 44 14 56
www.neco.sk

�STEINEL Trading s.r.l.
Str. Lunga 123 · RO-507055 Cristian-Brasov
Tel.: +40/2 68/25 74 00 · Fax: +40/2 68/25 76 00
www.steinel.ro

�Daljinsko Upravljanje d.o.o.
B. Smetane 10 · HR-10 000 Zagreb
Tel.: +3 85/1/3 88 02 47 · Fax: +3 85/1/3 88 02 47
daljinsko-upravljanje@zg.t-com.hr

�Ambergs SIA
Brivibas gatve 195-16 · LV-1039 Riga
Tel.: +3 71/7/55 07 40 · Fax: +3 71/7/55 28 50
www.ambergs.lv

�IT und R GmbH
Kuibyshev Str. 78 · RUS-620026 Ekaterinburg
Tel.: +7/34 32/24 23 23 · Fax: +7/34 32/61 61 65
itr@ural.ru
SVETILNIKI
Str. Malaya Ordinka, 39 · RUS-113184 Moskau
Tel.: +7/95/2 37 28 58 · Fax: +7/95/2 37 11 82
goncharov@o-svet.rz
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Installation

Väggmontering
Varning: Inkoppling och 
montering av produkten 
innebär att den ansluts 
till 230V. Bryt strömmen 
och kontrollera med spän-
ningsprovare att alla kablar 
är spänningslösa. Eftersom 
IR-sensorlampan instal-
leras till nätspänningen 
måste arbetet utföras på ett 
fackmannamässigt sätt och 
enligt gällande installations-
föreskrifter.
Lossa skruven på lampar-
mens översida. Tag loss 
montageplattan. Ta bort 
plinten från montageplattan 
med de interna kablarna, 
med ett lätt drag. Lossa ej 
de interna kablarna. 
Håll montageplattan mot 
väggen och märk för borr-
hålen. Borra och plugga. 
Skada ej ledningarna eller 
kabeln från väggen. Dra 
igenom kabeln genom gum-
mitätningarna. Skruva
fast montageplattan på 
väggen.

Anslutning av nätledningen 
Nätledningen består av en 
2-3 ledarkabel:

L = fas, strömförande
  ledare  
  (vanl. svart eller brun)
N = nolledare  
  (vanligen blå)
PE = ev. skyddsledare  
  (grön/gul)

Om man är osäker måste 
man identifiera kablarna 
med en spänningsprovare. 
Koppla sedan bort spän-
ningen igen. Fas (L) och 
nolledare (N) skall anslutas 
enligt plintmärkningen. 
Isolera skyddsledarens (PE) 
ände med isoleringstejp.

 

Viktigt!
En förväxling av kablarna 
leder till kortslutning i 
sensorlampan eller i säk-
ringsskåpet. I så fall måste 
än en gång kabelns ledare 
identifieras och anslutas på 
nytt. På nätkabeln kan en 
strömställare monteras för 
att stänga av eller slå på 
sensorlampan.

BruksanvisningS

Princip

Rörelse tänder ljuset, vilket ger 
trygghet, komfort och energi-

besparing. Vid entré, garage, 
carport, terrass, trapphus, 

förråd, källare m.m. - kan  en 
sensorlampa användas.

De integrerade IR-pyro-
sensorerna känner av den 
osynliga värmestrålningen 
från kroppar i rörelse (män-
niskor, djur etc). Den regist-

rerade värmestrålningen 
omvandlas på elektronisk 
väg och tänder automatiskt 
en ansluten lampa. Murar, 
väggar, fönsterrutor, träd 

och liknande, hindrar vär-
mestrålningen från att nå 
fram till sensorn, som där-
för inte kan tända anslutna 
lampor.

Bevakningsvinkel för 
STEINEL linsen 360° 
(med 120° öppningsvinkel)

a) Sensorlinsen riktad
framåt.

b) Sensorlinsen riktad
nedåt.

c) Sensorlinsen riktad
bakåt.

Den säkraste rörelsebe-
vakningen uppnås när sen-
sorlampan monteras i rät 
vinkel mot rörelseriktningen 
och inga hinder finns i 
vägen för sensorn. Räckvid-
den för sensorn förkortas 
markant vid rörelse rakt 
emot sensorlampan.

Obs: Maximal räckvidd på 
upp till 12 meter uppnås 
när sensorlinsen är vippad 
uppåt/utåt.

vä
gg

vä
gg

vä
gg

Bevakningsområde A

12 m

vägg

Bevakningsområde B

4 m

vägg

Bevakningsområde C

1m

vägg

blåsvart/
brun
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Drift/Skötsel

Tekniska data:

Man kan även tända lam-
pan, utan att någon rör 
sig i bevakningsområdet, 
genom att manövrera den 
förkopplade strömställare 
från-till. Lampan är sedan 
tänd den enligt inställda 
efterlystiden. Väderleken 

kan påverka sensorlam-
pans funktion. Kraftiga 
byar av snö, regn eller 
hagel kan orsaka plöts-
liga temperaturändringar. 
Eftersom dessa inte skiljer 
sig från normala rörliga 
värmekällor kan lampan 

ibland tändas. Linsen 
(Fresnellins) kan rengöras 
med en mjuk fuktig trasa 
(utan rengöringsmedel).

Funktion

Efter det att lampan är 
monterad på väggen och 

spänningen ansluten kan 
sensorlampan tas i drift. 

Det finns tre inställnings-
möjligheter.

a) Inställning av skym-
ningsnivån
Den önskade skym- 
ningsnivån, då lampan 
skall aktiveras, kan ställas 
in från ca 2 till 2000 lux. 
Ställskruvens högra läge 
motsvarar 2000 lux dvs 
dagsljus. Det vänstra 
läget ger 2 lux dvs mör-
ker. (Vid leverans är lam-
pan inställd för tändning 

i dagsljus.) För att ställa 
in lampans bevaknings-
område i dagsljus måste 
inställningsskruven vara i 
sitt högra läge.

b) Efterlystid (Tidsfördröj-
ning)
Den önskade efterlystiden 
kan ställas in steglöst 
mellan 10 sek och max 
15 min. Det högra läget 
ger den kortaste tiden dvs 
ca 10 sek. Ställskruven i 
sitt vänstra läge ger den 
längsta tiden dvs ca 
15 min. (Vid leverans är 
lampan inställd på den 

kortaste tiden.) När man 
ställer in bevakningsom-
rådet är det lämpligast 
att den kortaste tiden är 
inställd.

Grundljus-dimring 
(Watt-o-matic) 
Med vridreglaget för grund-
ljuset kan följande funktio-
ner väljas:
1) I ställskruvens högra lä-

ge lyser lampan inte med 
något grundljus.  Lam-
pan tänder med full ef-
fekt när någon rör sig i 
bevakningsområdet. 

2) Från vridreglagets mit-
tenläge till sitt vänstra lä-
ge tänds och lyser lam-
pan med ett grundljus 
när det är mörkt, ljus-
styrka från ca 10 W till 
60 W. Lampan tänds upp 
med full effekt när någon 
rör sig i bevakningsom-
rådet. När rörelsen upp-

hört och efterlystiden 
passerat återgår lam-
pan till att lysa med in-
ställda grundljuset. Lam-
pan slocknar helt när det 
ljusnar.

3) Med vridreglaget i sitt 
vänstra läge och vrid-
reglaget för skymnings-
reläet i sitt högraläge är 
lampan inställd för kon-
tinuerlig drift. Med en 
förkopplade strömstäl-
lare kan lampan då tän-
das och släckas som 
en vanlig lampa (ej 
sensorstyrd).

0 – 50 %

ca. 10 sec.–max. 15 min.

Spänning: 220–240V / 50-60 Hz
Ljuskälla: max 60 W / E27 glödljus (ej energisparlampa)
Egenförbrukning: 0,7 W
Bevakningsvinkelför sensor:  360° runt om 
 (120° öppningsvinkel)
Sensorns vridbarhet:  2 x 40° i varje riktning
Efterlystid (tidsinställning): 10 sek.–15 min.
Skymningsinställning: 2 Lux–2000 Lux
Räckvidd (beroende på sensors läge,  
omgivningstemperatur och riktning  
på rörelsen) 
Rakt emot:  max.12 m 
Längs med: max.  6 m
Skyddsklass: IP 44
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Funktionsgaranti

Denna STEINEL produkt 
är tillverkad med största 
noggrannhet. Den är funk-
tions- och säkerhetstestad 
enligt gällande föreskrifter 
och har därefter genomgått 
en stickprovskontroll. Steinel 
garanterar felfri funktion. 
Garantin gäller i 36 månader 
från inköpsdagen. 
Vi återgärdar fel som beror på 
material- eller tillverkningsfel. 
Garantin innebär att varan 
repareras eller att defekt del 
byts ut enligt vårt val. 

Garantin omfattar inte slitage 
och skador orsakade av fel-
aktig hanterande eller av bris-
tande underhåll och skötsel 
av produkten. Följskador på 
främmande föremål ersätts ej. 
Garantin gäller endast då pro-
dukten, som inte får vara isär-
tagen, lämnas väl förpackad 
med fakturakopia eller kvitto 
(inköpsdatum och stämpel) till 
vår återförsäljare för åtgärd.

Reparationsservice:
Efter garantins utgång eller 
vid fel som inte omfattas av 
garantin kan produkten, om 
möjligt, repareras på vår servi-
ceverkstad. Vänligen kontakta 
oss innan Ni sänder tillbaka 
produkten för reparation.

Driftstörningar

 - överensstämmelseförsäkran

Störning

Sensorlampan utan späning

Sensorlampan tänds inte

Sensorlampan slocknar inte

■	Defekt säkring, lampan 
ej inkopplad, avbrott i 
kabel.

■	Kortslutning

■	Vid drift i dagsljus, skym-
ningsinställningen inställd 
på nattdrift

■	Glödlampan trasig
■	Strömbrytaren frånslagen
■	Defekt säkring

■	Bevakningsområdet felin-
ställt.

■	Intern säkring har löst ut

■	Ändra skymningsnivån till 
rätt läge

■	Byt glödlampa
■	Slå till strömbrytaren
■	Byt säkring, kontrollera 

ev. anslutningen.
■	Justera inställningen

■	Bryt spänningen för åter-
ställning av säkringen

■	Ständig rörelse i bevak-
ningsområdet

■	Kontrollera bevakningsom-
rådet. Vid behov justera 
och begränsa området.

Sensorlampan tänds och
släcks hela tiden.

■	Sensorlampan tänds och 
släcks hela tiden.

■	Ändra områdesinställnin-
gen eller avskärma

Sensorlampan tänds utan
anledning

Sensorlampans räckvidd 
förändras

Produkten uppfyller 
lågspänningsdirektivet 

2006/95/EG, EMC-direktivet 
2004/108/EG samt RoHS-

direktivet 2002/95/EG.

■	Blåst i träd och buskar i 
bevakningsområdet

■	Påverkan från bilar på 
gatan

■	Solen lyser på linsen

■	Reflektioner från ljusa 
husväggar eller tak

■	Plötsliga temperatur för-
ändringar genom vädrets 
inverkan (vind, regn, snö) 
eller fläktutlopp, öppet 
fönster

■	Annan omgivningstempe-
ratur.

■	Justera eller avskärma 
bevakningsområdet

■	Justera eller avskärma 
bevakningsområdet

■	Skydda sensorn eller jus-
tera bevakningsområdet

■	Skydda sensorn eller jus-
tera bevakningsområdet

■	Justera bevakningsområ-
det eller flytta sensorlam-
pan

■	Vid kyla förkorta räckvid-
den genom tippa sensorn 
bakåt

■	Vid värme tippa  
 sensorn - framåt

■	Byt säkring, slå till spän-
ningen. Testa med spän-
ningsprovare.

■	Kontrollera inkopplingen.

Orsak Återgärd




