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Installation      –

Produkten bör vara monterad minst 50 cm från
andra lampor annars kan värmestrålningen orsaka
feldekteringar på sensorn. För att uppnå räckvidd 
12 m ska montagehöjden vara cirka 2 meter över
mark. Strålkastaren måste vara monterad på ett 
stabilit underlag för att undvika feldetekteringar.

Nätkabeln består av en 2-3 ledarkabel:
L = Fas
N = Nolledare
PE = Skyddsledare
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Funktioner

Efterlystid (tidsinställning) 

(fabriksinställning 5 sek.)
Stufenlos einstellbare Leuchtdauer von 5 sek. –15 min.

Kan steglöst ställas in från ca 5 sekunder till 15 minuter.

Ställskruven i läge 1 (vänster ändläge) =
kortaste tiden (5 sek.)
Ställskruven i läge 6 (höger ändläge) = 
längsta tiden (15 min)

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

Grundljus �
(fabriksinställning, program 1)  

Strålkastaren tänds vid rörelse, inget grundljus.

Strålkastaren tänds vid rörelse + 10% grundljus 
i 10 minuter efter att efterlystiden har löpt ut.

Strålkastaren tänds med vid rörelse samt lyser
med + 10% grundljus under hela natten. Det 
förutsätter att skymningsvärdet att inställt på 
mörkerdrift.

Skymningsinställning 
(aktiveringströskel) �
(fabriksinställning, 
dagsljusdrift 2000 lux)

Kan steglöst ställas från ca. 2 – 2000 lux.

Ställskruven i läge 1 (vänster ändläge) = 
dagsljusdrift  ca 2000 lux
Ställskruven i läge 6 (höger ändläge) = 
skymningsdrift 2 lux. 

Vid inställning av bevakningsområdet i dagsljus 
måste ställskruven vara ställd på 1 (dagsljusdrift).

LED 10% OFF / 10 min. / ~

1

2

Inställning av funktioner kan göras genom att man
drar bort täckringen

Vad är grundljus?
Grundljus ger möjlighet att låta strålkastaren vara tänd
med 10% av full ljusstyrka. Vid rörelse i sensorns
bevakningsområde tänder strålkasten upp med fullt
ljus och är tänd enligt den inställda efterlystiden. 

När efterlystiden har löpt ut övergår strålkastaren till
att lysa med 10% ljus i 10 minuter. Därefter är den 
helt släckt.

Inställning/justering av räckvidd

För att avgränsa vissa områden som t. ex. gångvägar
eller granntomt kan bevakningsområdet fininställas
genom montering av täckskal. Täckskalen kan brytas
av eller klippas med sax längs den spårade indelning-
en i lodräta och vågräta avsnitt. Genom att lossa på
täckringen kan täckskalen hängas i linsens ovankant.
Sätt sedan tillbaka täckringen och täckskalen är fast
förankrade.

Man kan även fininställa bevakningsområdet genom
att vrida/svänga sensorhuset upp till ± 80°

	

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

OBS! En förväxling av kablarna leder till kortslutning 
i LED-strålkastaren eller i säkringsskåpet. Om du 
är osäker måste du identifiera kablarna med en 
spänningsprovare. På nätledningen kan självklart en
strömställare för till- och frånslagning vara monterad.
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Bruksanvisning
Bäste kund,

Tack för det förtroende Du har visat genom att köpa
en STEINEL sensorprodukt. Du har valt en högvärdig
kvalitetsprodukt, producerad, testad och förpackad
med största noggrannhet. Vi ber dig att noga läsa

S

Säkerhetsanvisningar

■ Innan installation och montage påbörjas måste
spänningen kopplas bort.

■ Inkoppling måste utföras i spänningsfritt tillstånd.
Bryt strömmen och kontrollera med spänningspro-
vare att alla parter är spänningslösa.

■ Eftersom LED-strålkastaren installeras till nätspän-
ningen måste arbetet utföras på ett fackmanna-
mässigt sätt och enligt gällande installationsföre-
skrifter.

igenom denna montageanvisning innan du installerar
LED-strålkastaren. Korrekt installation och idrifttag-
ning är en förutsättning för långvarig och tillförlitlig
drift. 

Vi hoppas du får stor nytta av LED-strålkastaren.

■ Montera inte strålkastaren på lättantändligt 
underlag.

■ Strålkastaren kan användas utom- eller inomhus.
■ Strålkastaren är avsedd för väggmontage och kan 

inte monteras i tak.
■ Under drift blir lamphuset mycket varmt. Rikta in 

LED-strålkastaren efter den har blivit avkyld.
■ Om man utsätter sig för skenet från en

LED-strålkastare på nära håll eller under 
en längre tid (< 5 min. ) kan det uppstå
hudirritation.

Princip

Rörelse tänder och släcker ljus, startar larm etc. för
komfort, säkerhet och energibesparing. LED-strålkas-
taren är försedd med en pyro-sensor 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 och följaktligen ingen tändning och 
släckning av ljuset.  

Viktigt: Den säkraste rörelsebevakningen uppnås när
sensorn är placerad i rät vinkel mot rörelseriktningen
och inga hinder (t.ex. murar, träd etc.) finns i vägen.

Produktbeskrivning

� LED-huvud
� Svängarm
 Kylelement
� Väggfäste med nätdel
� Sensorenhet
� Tätning – förskruvning
� Täckskal
� Princip


 Tidsinställning
� Skymningsinställning
� Inställning av grundljus
	 Inställning av sensorns räckvidd
� Permanent ljus – tvångständning
� Tätning (tillbehör)

Anslutning med infälld kabel
Anslutning utanpåliggande kabel

I
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�

S
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Funktionsgaranti

Denna STEINEL produkt är tillverkad med största
noggrannhet. Den är funktions- 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 tillverk-
ningsfel. Garantin innebär att varan repareras eller 
att defekt del byts ut enligt vårt val. Garantin omfattar
inte slitage och skador orsakade av felaktig hanteran-
de eller av bristande underhåll och skötsel av produk-
ten. Följskador på främmande föremål ersätts ej. 
Garantin gäller endast då produkten, som inte får
vara isärtagen, lämnas väl förpackad med fakturako-
pia eller kvitto (inköpsdatum och stämpel) till vår åter-
försäljare för åtgärd.

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

- överensstämmelseförsäkran

Produkten uppfyller lågspänningsdirektivet direktivet
2006/95/EG, EMC-direktivet 2004/108/EG och 
RoHS riktlinjerna 2002/95/.

Betriebsstörungen

LED-strålkastaren utan spänning

LED-strålkastaren tänds inte

LED-strålkastaren slocknar inte

LED-strålkastaren tänds oönskat

Störning

■ Defekt säkring, brott i kabel

■ Kortslutning

■ Byt säkring, testa med 
spänningsprovare

■ Kontrollera och testa kopplingar

■ Vid drift på dagen, skymningsin-
ställningen inställd på nattdrift

■ Strömställare frånslagen
■ Defekt säkring

■ Bevakningsområdet felinställt

■ Ändra skymningsnivån till rätt
läge

■ Slå till strömställaren
■ Byt säkring, kontrollera 

ev. anslutningen
■ Justera inställningen

■ Ständiga rörelser 
i bevakningsområdet

■ Kontrollera bevakningsområdet.
Vid behov justera och begränsa
området

■ Blåst i träd och buskar i 
bevakningsområdet

■ Påverkan från bilar på gatan

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

■ Strålkastaren rör sig pga starka
vindbyar eller kraftigt regn

■ Justera eller avskärma 
bevakningsområdet

■ Justera eller avskärma 
bevakningsområdet

■ Justera bevakningsområdet 
eller flytta strålkastaren

■ Montera strålkastaren på ett 
stabilare underlag

Orsak Åtgärd

LED-strålkastaren tänds och släcks
ständigt

■ Djur rör sig i bevakningsområdet ■ Kontrollera bevakningsområdet.
Vid behov justera och begränsa
området
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Drift / Underhåll

LED-strålkastaren med sensor är avsedd för automa-
tisk tändning av ljus. Produkten är inte lämplig att
använda som inbrottslarm eftersom den föreskrivna
säkerheten mot sabotage saknas. Vädret kan påverka
strålkastarens funktion. Vid kraftiga vindbyar, snö,

regn eller hagel kan det ske felaktiveringar eftersom
sensorn inte kan skilja de plötsliga temperaturskillna-
derna från värmekällor. När linsen är smutsig kan den
rengöras med en fuktig trasa (utan rengöringsmedel).

Permanent ljus

Om en strömbrytare kopplas in på nätledningen före
strålkastare är följande funktioner
enkelt möjliga genom vippa brytaren till-från:

Sensordrift
1. Tända lampan (när lampan är släckt):
Manövrera brytaren 1 x AV och PÅ.
Lampan lyser lika länge som den inställda efterlystiden.
2. Släcka ljuset (när lampan är tänd):
Manövrera brytaren 1 x AV och PÅ.
Lampan släcks och övergår i sensordrift.

�

Permanent ljus
1. Tända lampan med permanent ljus:
Manövrera brytaren 2 x AV och PÅ. Lampan lyser med
permanent ljus (full effekt) i 4 timmar (röd LED-lampa
lyser bakom linsen). Efter 4 timmar övergår lampan
automatiskt till sensordrift (röd LED-lampa lyser inte).
2. Släcka lampa med permanent ljus:
Manövrera brytaren 1 x AV och PÅ. Lampan släcks
och övergår i sensordrift.

OBS:
Flerfaldiga manövreringar av brytaren måste ske
snabbt efter varandra, inom 0,5–1 sek.

Tekniska data

Sensor LED-strålkastare XLed 10 XLed 25
Effekt: 10 LEDs, ca. 25 W 25 LEDs, ca. 60 W
Ljusfärg: ca. 4000 K. ca. 4000 K.
Ljusflöde: 960 Lumen 2120 Lumen
Maximal extern belastning:

800W resistiv last 

Max 4st lågenergilampor alt. drosslar/HF-don 
dock total last max 400W

Lysrör, lågenergilampor, LED-lampor med elektroniskt
förkoppl.don vid 230 V AC, 4 x max. à 60 W, C ≤ 88 µF

Livslängd LED: upp till 50.000 timmar upp till 50.000 timmar
Sensorns bevakningsvinkel: 240° med underkrypskydd 240° med underkrypskydd
Belyst yta: 250 cm2 + 103,36 cm2 420 cm2 + 103,36 cm2

Sensor-enhetens rörlighet: ± 80° ± 80°
Sensorhusets rörlighet: vertikal 200° vertikal 200°

horisontal 270° horisontal 270°
Efterlystid: 5 Sek. – 15 Min. 5 Sek. – 15 Min.
Skymningsnivå: 2 – 2000 Lux 2 – 2000 Lux
Grundljus (dimring): 10% grundljus (ca. 3 W) 10% grundljus (ca. 6 W)
Permanentljus: 4 timmar inställbart 4 timmar inställbart 

via väggströmställare via väggströmställare
Mått (HxBxD): 205 x 200 x 220 mm 300 x 200 x 220 mm
Vikt: 2200g 2960g
Omgivningstemperatur: -20 °C bis +50 °C -20 °C bis +50 °C
Skyddsklass: IP 44 IP 44
Isolationsklass: I I
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