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y Bryt spänningen före alla
arbeten på produkten!

y Vid montering måste den
elektriska ledning som
ska anslutas vara spänn-
ningslös. Stäng först av
strömmen och kontrollera
spänningslöshet med en
spänningsprovare.

y Vid installationen av halo-
genstrålkastaren handlar
det om arbete med nät-
spänning: Arbetet måste
därför utföras enligt de
nationella installations-
föreskrifterna och anslut-
ningsvillkoren.

y Montera inte halogen-
strålkastaren på lättan-
tändliga underlag.

y Avsedd för utomhusbruk
och inomhus (upp till
omgivningstemperatur
+25°C)

y Halogenstrålkastaren får
inte vara riktad mot mon-
teringsväggen.

y Halogenstrålkastaren 
ska vara vågrätt monte-
rad (± 15°).

y Halogenstrål-
kastaren måste

vara placerad minst en
meter från området som
ska belysas.

y Om
skydds-

glaset går sönder eller 
får en spricka ska detta
bytas ut. Man måste
använda ett temperatur-
härdat specialvärmeglas,
tjocklek 4 mm till HS 152
och tjocklek 5 mm till 
HS 502. Reservglas kan
beställas hos närmaste
återförsäljare.

y Undvik att se in i strål-
kastaren, framförallt inte
på nära håll. På längre
avstånd bör man inte titta
in i strålkastaren i mer 
än 5 minuter. Detta för
att undvika skador på
ögonen.

y Under drift blir lamphuset
mycket varmt. Rikta in
strålkastaren sedan den
blivit avkyld.

Säkerhetsanvisningar

Apparatbeskrivning

� Fästskruv
� Frontkåpa
� Lins (kan tas bort 

och vridas för val av 
räckvidd max. 12 eller 
5 m)

� Skymningsinställning 
2–2000 Lux

� Efterlystid 
10 sek - 15 min.

� Kopplingsutrymme 
med lock

� Upphängningsskruv

Drift/Skötsel

Halogenstrålkastaren med
sensor är avsedd för auto-
matisk tändning av ljus.
Halogenstrålkastaren är inte
avsedd för professionella
tjuvlarm, eftersom den inte
uppfyller de krav som ställs
mot åverkan och sabotage.

Vädret kan påverka halo-
genstrålkastarens funktion.
Kraftiga vindbyar, snöfall,
regn- och hagelskurar kan
orsaka felutlösning, efter-
som de plötsliga tempera-
turskillnaderna inte kan skil-
jas från normala värmekäll-

lor. Bevakningslinsen kan
rengöras med en fuktig
trasa (utan rengöringsme-
del).
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S Montageanvisning
Bäste kund,

Tack för det förtroende Du
har visat genom att köpa en
STEINEL sensorprodukt.
Den högvärdiga kvalitets-
produkt du har bestämt dig
för har tillverkats, testats
och förpackats med största
omsorg.

Vi ber dig att noga läsa 
igenom denna montagean-
visning innan du installerar
apparaten. Korrekt installa-
tion och idrifttagning är en
förutsättning för långvarig,
tillförlitlig och störningsfri
drift.

Vi hoppas att Du får stor
glädje av halogenstrålkasta-
ren.

Princip

Viktigt: Den säkraste 
rörelsebevakningen uppnås
när strålkastaren monteras i
rät vinkel mot rörelserikt-
ningen och inga hinder finns
i vägen för sensorn (t.ex.
träd, murar etc).

Räckvidd max. 12 m Räckvidd max. 5 m

Rörelseriktning: Framåt Rörelseriktning: I sidled

Halogenstrålkastaren är 
försedd med två 120° 
pyro-sensorer som känner
av värmestrålningen från
kroppar i rörelse (människor,
djur etc.) Den registrerade
värmestrålningen omvand-
las på elektronisk väg och
tänder armaturen.

Murar, fönster etc hindrar
värmestrålningen från att 
nå fram till sensorn och 
den anslutna förbrukaren
kopplas då inte in. Med 
de två Pyro-sensorerna
uppnås en bevakningsvin-
kel av 180° vid en 
öppningsvinkel av 90°. 

Detta möjliggör två grundin-
ställningar av räckvidden,
max 5 eller 
12 meter. 

S
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Funktioner

När vakten är ansluten, 
linsen monterad och fronten
på plats kan anläggningen
tas i drift. 

Två inställningsmöjligheter
finns bakom bländringen �.

Viktigt: Tids- och skym-
ningsinställning skall endast
göras med monterad lins.

Efterlystid 
(Tidsinställning)
Lampans efterlystid kan
steglöst ställas in från ca 
10 sekunder upp till max 
15 minuter. Ställskruvens
vänstra ändläge ger den
kortaste tiden ca 10 sekun-
der och höger ändläge den
längsta tiden ca 15 minuter. 

Vid inställning av
bevakningsområdet och för
funktionstest är det lämpli-
gast att den kortaste tiden
är inställd.

Tekniska data

HS 502: HS 152 XENO:
Mått (B x H x D): 235 x 220 x 155 mm 235 x 160 x 140 mm
Vikt: 2060 g 1400 g
Nätspänning: 230–240 V, 50 Hz
Ljuskälla: max 500 W /R7S max 150 W /R7S
Extern belastning:

max. 500 W *1) max. 800 W *1)

max. 300 W, max. 400 W,
cos ϕ = 0,5 *2) cos ϕ = 0,5 *2)

2 x à 58 W, 4 x à 58 W, 
C ≤ 44 μF *3) C ≤ 88 μF *3)

Sensorns bevakningsvinkel: 180° horisontalt, 90° vertikalt
Belyst yta av strålkastaren: max. 375 cm2 max. 300 cm2

Sensorns räckvidd: Grundinställning 1: max 12 m (leveransinställning) 
Grundinställning 2: max 15 m
+ Fininställning med täckplattor 1–12 m.

Efterlystid: 10 sek.–15 min. (leveransinställning: 10 sek.) 
Skymningsinställning: 2–2000 Lux (leveransinställning: 2000 Lux)
Kapslingsklass: IP 44
Isolationsklass: I (med jordanslutning)
Strålkastarens rörlighet: vertikalt: 40º, horisontalt: 30º
Omgivningstemperatur: -20 °C – +50 °C

*1) Glödlampor, max. 500 W (HS 502) / max. 800 W (HS 152 XENO) vid 230 V AC
*2) Lysrör, max. 300 W (HS 502) / max. 400 W (HS 152 XENO) vid cos ϕ = 0,5, induktiv last vid 230 V AC
*3) Lysrör, lågenergilampor, LED-lampor med elektroniskt förkoppl.don (Observera att kapacitansen inte 

får överstiga ovan angivet värde) vid 230 V AC
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Montagehöjd:
För att uppnå räckvidd 
5/12 m ska montagehöjden
vara cirka 2 meter över
mark.

Montagesteg:
1. Lossa frontkåpan �
2. Fäst upphängnings-

skruven �.
3. Haka fast 

strålkastaren �.
4. Öppna kopplingsut-

rymmet. 
5. Märk upp för borrhål. 
6. Borra hålen och sätt i 

pluggar (Ø 6 mm).  
7. Montera packningar 

för kabeln. 
8. Dra igenom kablar 

och anslut. 
9. Skruva fast huset.

Installation/Wallmounting

a) Anslutning av nätkabel
Nätkabeln består av en 
3-ledarkabel:
L = Fas
N = Nolledare
PE = Skyddsledare
Om man är osäker måste
man identifiera kablarna
med en spänningsprovare.
Koppla sedan bort spänn-
ningen igen. Fas (L) och
nolledare (N) skall anslutas
enligt plintmärkningen.
Skyddsledaren ska anslutas
till jordskruven    . 
Sensorn kan naturligtvis 
förkopplas med en 
Till/Från-brytare.
Alternativt kan halogenstrål-
kastaren tändas manuellt
genom att manövrera en
förkopplad strömbrytare
”Från-Till”. Lampan lyser
enligt den inställda efter-
lystiden och övergår däref-
ter till den inställda sensor-
driften.
b) Anslutning av utgående
kabel.
Till halogenstrålkastaren
kan en belastning (t.ex.
lampa) anslutas. 
OBS: Se under tekniska
data så att den maximala
belastningen ej över-
skrids. Kabelns strömfö-
rande ledare ansluts till plint
L’. Nolledare ansluts till
plint N tillsammans med
nolledaren från belastning-
en. Skyddsledaren ska
anslutas till jordskruven. 
Viktigt: Förväxling av
anslutningarna leder till
kortslutning av armaturen
eller dess säkringsskåp.

Kabelingång utanpåliggande

infällt

utanpåliggande

Nätkabel
Utgående kabel

Kabelingång infällt

S

10 sek. - 15 min.
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För att avgränsa eller inklu-
dera vissa områden som.
ex. gångvägar eller grann-
tomt kan bevakningsområ-
det finställas genom monte-
ring av täckplattor.
Täckplattorna kan brytas av
eller klippas med sax längs
den spårade indelningen i
lodräta och vågräta avsnitt.

De kan sedan sättas in i
den översta fördjupningen i
mitten av linsen. När bländ-
ringen skjuts upp igen 
sitter de fast permanent.

(Se nedan:
Exempel på minskning 
av bevakningsvinkel och
räckvidd.)

Individuell finjustering med täckplattor

Exempel
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Exempel

Inställning av räckvidd

Linsen kan lossas och vri-
das för två grundinställnin-
gar av räckvidden. Med den
ena halvan uppnås en 
räckvidd av max. 5 m och
med den andra en räckvidd
av max. 12 m (vid en mon-
tagehöjd av ca 2 m). När
linsen är isatt, anger en liten
pil den valda maximala 

räckvidden av 12 eller 
5 m (pil vänster = 5 meter,
pil höger = 12 meter).
Linsen kan lossas ur sitt
fäste med en skruvmejsel
och sättas tillbaka enligt
önskad räckvidd.

Skymningsinställning 

Önskad skymningsnivå 
för sensorn kan ställas in
steglöst från ca 2 Lux till
2000 Lux. Ställskruvens
vänstra ändläge betyder
dagsljusdrift ca 2000 Lux.

Ställskruvens högra ändlä-
ge betyder skymningsdrift
ca 2 Lux. Vid inställning av 
bevakningsområdet och för
funktionstest vid dagsljus
måste ställskruven vara i
vänster ändläge.

S

2-2000 Lux
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Funktionsstörningar

Halogenstrålkastaren 
utan spänning

n Defekt säkring, appa-
raten ej inkopplad

n Kortslutning

n Byt säkring, slå till 
nätströmbrytaren. Testa 
med spänningsprovare 

n Kontrollera 
anslutningarna

Halogenstrålkastaren 
tänds inte

n Vid dagdrift, skym-
ningsinställningen
inställd på nattdrift

n defekt lampa
n Nätströmbrytaren 

frånslagen
n Säkring defekt 

n Bevakningsområdet 
felinställt 

n Ändra inställningen 
till rätt läge

n byt lampa
n Slå till strömbrytaren

n Byt säkring, kontrolle-
ra ev. anslutningen

n Justera inställningen

Halogenstrålkastaren 
släcks inte

n Ständig rörelse i 
bevakningsområdet

n Inomhusbrytaren i
läge för fast belysning

n Kontrollera området 
och ställ in på nytt vid 
behov eller använd 
avskärmningar

n Brytare i automatikläge

Halogenstrålkastaren
tänds/släcks ständigt

n Ständig rörelse i 
bevakningsområdet

n Kontrollera området 
och ställ in på nytt vid 
behov eller använd 
avskärmningar

Halogenstrålkastaren 
tänds oönskat

n Rörelser från träd
eller andra växter i
området

n Påverkan från bilar
på gatan

n Plötsliga temperatur
förändringar genom 
vädrets inverkan
(vind, regn, snö) eller
fläktutlopp, öppna
fönster

n Avskärma området
med täckplattor

n Avskärma området
med täckplattor 

n Ändra områdesinställ-
ningen eller flytta 
sensorn.

Störning Ursak Åtgärd
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Kopplingsexempel

1. Belysning utan nolledare 2. Belysning med befintlig nolledare

3. Koppling med 2-polig brytare för
manuell och AV.

4. Koppling via trappströmställare för
fast sken respektive automatik
Läge I: Automatisk drift
Läge II: Manuell drift med permanent 

belysning
Observera: Frånkoppling av anläggningen
är inte möjlig, bara driftsval mellan läge 
I och II.

S
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Överensstämmelseförsäkran

Funktionsgaranti
Denna STEINEL-produkt 
är tillverkad med största
noggrannhet. Den är funk-
tions- och säkerhetstestad
enligt gällande föreskrifter
och har därefter genomgått 
en stickprovskontroll.
Garantin gäller i 36 måna -
der från inköpsdagen. Vi
återgärdar fel som beror på
material- eller tillverknings-
fel. Garantin innebär att
varan repareras eller att
defekt del byts ut enligt vårt
val. Garantin omfattar inte
slitage och skador orsa-
kade av felaktig hanterande
av produkten. Bristande
underhåll och skötsel
omfattas ej heller av garan-
tin. Följskador på främm-
mande föremål ersätts ej.

Garantin gäller endast då
produkten, som inte får 
vara isärtaget, sänds väl
förpackat med fakturakopia
eller kvitto (inköpsdatum
och stämpel) till vår repre-
sentant eller lämnas in till
inköpsstället för återgärd.

Reparationsservice:
Efter garantins utgång 
eller vid fel som inte omfatt-
tas av garantin kan produk-
ten ev. repareras på vår
verkstad. Vänligen kontakta
oss innan ni sänder tillbaka
produkten.

Denna produkt uppfyller
- lågspänningsdirektivet 2006/95/EG
- EMC-direktivet 2004/108/EG
- RoHS-direktivet 2011/65/EG
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