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Halogen

normal/
not dimmable

dimmable
(all dimmers)

0 – 50 %

0 – 100 %

15 sec. – 30 min.

10 % – 100 %

Soft

Watt-o-matic

Watt-o-matic

Tipp!



Vid anslutning med utan-
påliggande !: Borra hål
för kabeln och grada
kanterna med en rundfil.

4. Skruva fast armaturhuset
! i taket.

5. Anslut kabeln.

Nätanslutningen består av en
3-ledar kabel (Ø max.
10 mm)

L = Fas
N = Nolledare
PE = Skyddsledare

Om du är osäker måste du
identifiera kablarna med en
spänningsprovare. Koppla
sedan bort spänningen igen.

Princip
Sensorlampan DL750 är
försedd med tre 120° pyro-
sensorer som känner av
värmestrålningen från
kroppar i rörelse (människor,
djur etc.). Den registrerade
värmestrålningen omvandlas
på elektronisk väg och tänder

armaturen. Murar, fönster etc.
hindrar värmestrålningen från
att nå fram till sensorn.
Med hjälp av de tre pyro-
sensorerna uppnås en
bevakningsvinkel på 360° och
en öppningsvinkel på 180°.

Viktigt: Den säkraste
rörelsebevakningen uppnås
när sensorn är placerad i rät
vinkel mot rörelseriktningen
och inga hinder finns i
vägen (1).

Säkerhetsanvisningar
" Innan installation och

montage påbörjas måste
spänningen kopplas bort.

" Inkoppling måste utföras i
spänningsfritt tillstånd.
Bryt strömmen och

kontrollera med
spänningsprovare att alla
parter är spänningslösa.

" Eftersom sensorlampan
installeras till nätspän-
ningen måste arbetet

Installation
Sensorlampan bör inte
monteras närmare än 50 cm
från en annan lampa. Annars
kan värmestrålningen leda till
driftstörningar av sensorlam-
pan. Dessutom måste hela
taksensorlampans sockel va-
ra täckt av montage-under-
laget.

Montagesteg:
1. Håll armaturhuset ! mot

taket och märk upp för
borrhålen.

2. Borra hålen och sätt i
pluggar (Ø 6mm).

3. Avmantla anslutande
kabel ca. 10 mm och trä
på de bipackade silikon-
värmeisoleringarna över
kabeln. Montera gummi-
tätningarna och dra
igenom kabeln.

Fas (L) och nolledare (N) ska
anslutas enligt märkning på
plint. Skyddsledaren     ska
anslutas till jordskruven.
I anslutande nätkabel kan en
1–polig brytare med fördel
monteras. Därmed kan man
få sensorlampan att lysa med
fast sken, se sidan 45 för mer
information.

6. Montera lampglaset #.
7. Tids- $, skymnings- %

och dimmerinställning &
justeras, för mer infor-
mation se sidan 44.

utföras på ett fackmanna-
mässigt sätt och enligt
gällande installations-
föreskrifter.

Mått: (B x H x D): 315 x 315 x 135 mm

Effekt: Takmontage:     max. 100 W / E 27
Väggmontage:   max.   60 W / E 27

Nätspänning: 230/240 V, 50 Hz

Bevakningsvinkel: 360° med 180° öppningsvinkel

Sensorns vridbarhet: fininställning ± 60°

Räckvidd: max. 12 m

Skymningsinställning: 2 – 2000 lux

Tidsinställning: 5 sek – 15 min

Ljusreglering (dimring): 0 – 50% (Watt-o-matic)
Fast sken: max. 4 timmar, en brytare måste vara

inkopplad i nätanslutningen

Skyddsklass: IP 44
Omgivningstemperatur: -20 °C till +50 °C

får stor nytta av sensor-
lampan.

 Bruksanvisning
Bäste kund,

Tack för det förtroende Du
har visat genom att köpa en
STEINEL sensorprodukt. Du
har valt en högvärdig kvali-
tetsprodukt, producerad,
testad och förpackad med
största noggrannhet. Vi ber

dig att noga läsa igenom
denna montageanvisning
innan du installerar sensor-
lampan. Korrekt installation
och idrifttagning är en förut-
sättning för långvarig och
tillförlitlig drift. Vi hoppas du

Produktbeskrivning
!� Armaturhus
' Sensor
( Lampsockel (E27)
) Täckring
% Inställning av skymningsnivå
$ Inställning av efterlystid
& Inställning av grundljusnivå (dimring)
* Inkopplingsplint
# Glas med bajonettfattning

Tekniska data
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 Fast sken
Om en brytare kopplas före
lampan är följande funktioner
möjliga:

OBS: Flerfaldiga manöv-
reringar av brytaren måste

Sensordrift.
1.) Tända lampan.
Manövrera brytaren
1x (från - till).
Lampan är då tänd den
inställda tiden.

2.) Släcka lampan.
Manövrera brytaren
1 x (från - till).
Lampan släcks resp. övergår
till sensordrift.

Fast sken.
1.) Tända lampan.
Manövrera brytaren
2 x (från - till).
Lampan lyser med full effekt i
4 timmar (den röda LED-
lampan bakom linsen lyser).
Därefter övergår lampan
automatiskt till sensordrift.

2.) Släcka lampan.
Manövrera brytaren
1 x (från- till).
Lampan släcks resp. övergår
till sensordrift.

Inställning av räckvidd
Vid en montagehöjd av 2,5 m
uppnås sensorns maximala
räckvidd, 12 m runtom.
Bevakningsområdet kan
optimalt ställas in allt efter
önskemål. Med hjälp av de
medföljande täckplattorna
kan önskat antal linssegment
avskärmas och individuellt

förkorta räckvidden. Därmed
undviks felkopplingar som
orsakas av t ex bilar eller folk
som passerar på gatan.
Täckplattorna kan delas
utmed de vågräta och lodräta
spåren ". När täckringen #
skjutits nedåt kan dessa
hängas in i linsens överdel.

ske snabbt  efter varandra
(inom 0,5 – 1 sek).

5 sek - 15 min

max. 4 timmar

1 x från - till

2 x från - till

Skjut upp täckringen igen och
täckplattorna är fast
förankrade.

Genom att vrida sensor huset
± 60° $ kan en fininställning
ske.
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Funktioner
När sensorlampan är
monterad och ansluten, kan

anläggningen tas i drift. Tre
inställningsmöjligheter finns

Skymningsinställning
(aktiveringströskel) %

Önskad aktiveringströskel för
sensorn kan ställas in
steglöst från ca. 2 lux till
2000 lux.

När ställskruven är läge mot
siffran 1 betyder det
dagsljusdrift 2000 lux
(fabriksinställning).

Ställskruven i läge mot siffran
6 betyder skymningsdrift
2 lux.

Vid inställning av
bevakningsområdet och
funktionstest vid dagsljus
måste ställskruven vara i läge
mot siffran 1.

Tidsfördröjning
(tidsinställning) $

Lampans efterlystid kan
steglöst ställas in från ca
5 sekunder upp till max
15 minuter.

När ställskruven är i läge mot
siffran 1 är den kortaste tiden
5 sekunder (fabriksinställ-
ning) inställd.

Ställskruven i läge mot siffran
6 betyder att den längsta
tiden 15 minuter är inställd.

Vid inställning av
bevakningsområdet och för
funktionstest är det
lämpligast att den kortaste
tiden är inställd.

Ljusreglering
(Watt-o-matic) &

Grundljusnivån kan steglöst
ställas in mellan 0-50%.
Det betyder att lampan tänds
med den inställda grund-
effekten t.ex. 20 W när det
mörknar. Kommer någon i
bevakningsområdet tänds
lampan med fullt sken dvs.
maximal effekt.

Ställskruven i läge mot siffran
1 = ingen dimring (fabriks-
inställning).

Ställskruven i läge mot siffran
6 = maximal dimring.

Vid inställning till detta läge
börjar den röda LED blinka
och lampan lyser med den
inställda ljusnivån. Under
denna tid när LED blinkar kan
forstsätta att ställa in önskad
ljusnivå.

Softljusfunktionen
Sensorlampan är försedd
med en softljusfunktion som
innebär att ljusstyrkan inom

två sekunder långsamt ökar
till 100%. På samma sätt

2 - 2000 lux ca 5 sek - max 15 min 0 - 50 %

åtkomliga när täckringen )
skjutits ner.

minskar ljusstyrkan när
lampan släcks.
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Drift/Skötsel
hagel kan det ske
felaktiveringar eftersom
sensorn inte kan skilja de
plötsliga temperaturskillna-
derna från värmekällor. När

Lågspänningsdirektivet 2006/
95/EEG och EMC-direktivet
2004/108/EEG

Funktionsgaranti

- Deklaration

Denna STEINEL produkt är
tillverkad med största nog-
grannhet. Den är funktions-
och säkerhetstestad enligt
gällande föreskrifter och har
därefter genomgått en stick-
provskontroll. Steinel garan-
terar 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 om-
fattar inte slitage och skador
orsakade av felaktig hante-
rande, bristande underhåll
och skötsel av produkten.
Följskador på främmande
föremål ersätts ej.
Garantin gäller endast då
produkten, som inte får vara
demonterad, sändes väl
förpackad med fakturakopia

eller kvitto (inköpsdatum och
stämpel) till vår representant
eller lämnas in till
inköpsstället.

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

Sensorlampan är avsedd för
automatisk tändning av ljus.
Vädret kan påverka rörelse-
vaktens funktion. Vid kraftiga
vindbyar, snö, regn eller

linsen är smutsig kan den
rengöras med en fuktig trasa
(utan rengöringsmedel).

Driftstörningar

Störning Orsak Åtgärd

Sensorlampan utan spänning.

Sensorlampan tänder ej.

Senorlampan släcks ej.

Ger oönskad kopplingar.

Sensorns räckvidd förändras.

Den röda LED-lampan lyser
ständigt.

" Defekt säkring,
sensorlampan ej
inkopplad.

" Kortslutning.
" Förkopplad brytare är

frånslagen

" Byt säkring, slå till
spänningen. Testa med
spänningsprovare.

" Kontrollera ledningar.
" Koppla till brytaren

" Vid dagsljus,
skymningsinställningen
inställd på nattdrift.

" Glödlampan trasig.
" Strömbrytaren frånslagen.
" Defekt säkring.

" Bevakningsområdet
felinställt.

" Intern säkring i lampan har
löst ut.

" Ändra skymningsnivån till
rätt läge.

" Byt glödlampa.
" Slå till strömbrytaren.
" Byt säkring i apparatskåp,

slå till spänningen
" Justera inställningen.

" slå av spänningen,
återgärda ev. kortslutning,
slå åter på spänningen.

" Ständig rörelse i
bevakningsområdet.

" Grundljusnivån inställd på
50 %.

" Blåst i träd och buskar i
bevakningsområdet.

" Påverkan från bilar på
gatan.

" Tända lampor finns i
bevakningsområdet.

" Plötsliga temperatur
förändringar genom
vädrets inverkan (vind,
regn, snö) eller fläktutlopp,
öppet fönster.

" Justera eller avskärma
bevakningsområdet.

" Justera eller avskärma
bevakningsområdet.

" Justera eller avskärma
bevakningsområdet.

" Justera bevaknings-
området eller flytta
sensorlampan.

" Omgivningstemperaturen
har ändrats.

" Justera täckplattorna som
begränsar sensorns
räckvidd.

" Intern säkring i lampan har
löst ut.

" Glödlampan är defekt.
" Glödlampa på större effekt

än 100 W har använts.

" Slå av spänningen,
återgärda ev. kortslutning,
slå åter på spänningen.

" Byt glödlampa.
" Bryt spänningen, byt

glödlampa till med en
lägre effekt, max 100W,
slå åter på spänningen.

" Kontrollera bevaknings-
området. Vid behov
justera och begränsa
området.

" Justera grundljusnivån
(dimring).
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