
RS PRO LED 
S1 / S2



RS PRO LED S1 / S2 

Försedd med ATC (aktiv temperaturkontroll) som kontinuerligt 
övervakar dioderna och drivdonets drifttemperatur.

Stomme av pressgjuten aluminium med 
kylflänsar. Kupa finns i två varianter; glas 

och polykarbonat.

Flera armaturer kan enkelt kopplas samman i grupp via 
radiosignal. Kommunikationen är dubbelriktad vilket gör 
att ljuset följer med i samma riktning som en person rör sig, 
t.ex. så tänds ljuset hela tiden framför den som är på väg 

upp eller ner i ett trapphus.

Med hjälp av fjärrkontroll kan sensorarmaturen 
snabbt och enkelt konfigureras. Funktioner som 
sensorns räckvidd, grundljusnivå, efterlystid, 
svärmfunktion m.m. kan smidigt anpassas efter 

de krav och önskemål som finns.

HF-sensor  med  bevakningsområde  
Ø 1-8 m. Sensorn är adaptiv och kan 
anpassas för rörelse- eller närvarodetek-
tering. Sensorns räckvidd kan dämpas i 
fyra olika riktningar men också ställas in 

för låg eller hög känslighet.

Utförande

Ljuset följer dig

Uthållig

Flexibel och smidig
 Adaptiv sensor



RS PRO LED är en utmärkt armatur för energieffektivisering 
i trapphus. Tack vare den integrerade radiomodulen med 
dubbelriktad kommunikation upplevs en belysingsanläggnin-
gen med RS PRO LED mycket trygg trots sin höga energieffek-
tivitet.  

RS PRO LED S1

De nya versionerna av S1/S2 har ännu högre ljusutbyte än tidigare 
versioner. De har försetts med flera tekniska innovationer, bla en 
adaptiv sensor, svärmfunktion, dubbelriktad trådlös kommunikation 
och möjlighet att snabbt driftsätta armaturen med fjärrkontroll. 

Serie RS PRO LED S1/S2 är optimerad för LED-ljuskälla. Stomme av 
metall med värmeavledande kylflänsar, dessutom är baksidan på 
LED-elementet försett med metallfolie som leder bort värmen. Tack 
vare sin unika design och genomtänkta konstruktion är RS PRO LED 
S1/S2 en armatur med lång livslängd och mycket låg underhållskost-
nad.

Kapslingsklass:  IP20, klass II.
Montage:  Tak. Vägg. Inomhus. 
Utförande:  Stomme av pressgjuten silverlackerad 
  aluminium. Kupa finns i två varianter; glas och   
  polykarbonat. 
Rörelsevakt:  HF-sensor, bevakningsområde Ø 1-8 m. Sensorn  
  är adaptiv och kan anpassas för rörelse- eller   
  närvarodetektering. Räckvidden kan dämpas i 
  fyra olika riktningar. Bevakningsvinkel 360°, 
  öppningsvinkel 160°. Efterlystid inställbar 
  5 sek-15 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux.
Ljuskälla:  15W, livslängd 70.000h, L80B10, Ra>80. 
  Ljusflöde (beroende på modell) 980-1580 lm ut   
  från armaturen. Grundljus10-50% konstant alt.   
  10/30 minuter efter att efterlystiden har löpt ut.   
  Maxljus instälbart 50-100%
Mått:  Ø 300 x 71 mm
Övrigt:  Försedd med radiomodul för sammankoppling 
  i grupp. 31 kanaler max räckvidd ca 30 m. Svärm-
  funktion, vilket innebär att ljuset följer rörelse-
  riktingen i t.ex trapphus. Kuplås finns på särskild  
  beställning.

Art nr:  Typ:
E75 048 50 RS PRO LED S1 V5, PC , 3000K
E75 048 51 RS PRO LED S1 V5, PC , 3000K, multipack 5 st
E75 048 52 RS PRO LED S1 V5, glas, 3000K 
E75 048 53 RS PRO LED S1 V5, PC, 4000K
E75 048 54 RS PRO LED S1 V5, PC, 4000K, multipack 5 st
E75 048 55 RS PRO LED S1 V5, glas, 4000K

Tillbehör:
E79 552 77 Skyddsrumsbygel för S1/S2
E1360256  Fjärrkontroll Smart Remote

Mer teknisk info finns på www.khs.se



Smart Remote är ett tillbehör som förenklar driftsättningen av 
RS PRO LED. Sensorns räckvidd, efterlystid, grundljus, skymnings- 
inställning, sensorns känslighet är några av de inställningar som 
kan ställas in via Smart Remote. Ladda ner appen enkelt och 
gratis till din smartphone, anslut till Smart Remote via Bluetooth. 

RS PRO LED S2

RS PRO LED S2 är storebror till S1 och är avsedd att användas i 
miljöer där det krävs mer ljus, t.ex. större trapphus, korridor, passage, 
omklädningsrum m.m. S2 har precis som S1 samma genomtänkta 
konstruktion för kylning av LED-ljuskällan. S2 kan snabbt och enkelt 
anpassas för de krav och miljöer som finns i olika fastigheter.

Nya RS PRO LED S2 är försedd med den senaste adaptiva HF- 
sensorn från Steinel som anpassar sig efter rummets användning. 
För att skapa extra trygghet kan RS PRO LED S2 lysa med grundljus 
hela tiden och ställas in för svärmfunktion.

Kapslingsklass:  IP20, klass II.
Montage:  Tak. Vägg. Inomhus. 
Utförande:  Stomme av pressgjuten silverlackerad 
  aluminium. Kupa finns i tre varianter; glas, PMMA  
  och polykarbonat. 
Rörelsevakt:  HF-sensor, bevakningsområde Ø 1-8 m. Sensorn  
  är adaptiv och kan anpassas för rörelse- eller   
  närvarodetektering. Räckvidden kan dämpas i 
  fyra olika riktningar. Bevakningsvinkel 360°, 
  öppningsvinkel 160°. Efterlystid inställbar 
  5 sek-15 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux.
Ljuskälla:  26W, livslängd 60.000h, L70B10, Ra>80. 
  Ljusflöde (beroende på modell) 1840-2730 lm ut  
  från armaturen. Grundljus10%, konstant alt.   
  10/30 minuter efter att efterlystiden har löpt ut. 
Mått:  Ø 350 x 83 mm
Övrigt:  Försedd med radiomodul för sammankoppling 
  i grupp. 31 kanaler max räckvidd ca 30 m. Svärm-
  funktion, vilket innebär att ljuset följer rörelse-
  riktningen i t.ex trapphus. Kuplås finns på särskild 
  beställning.

Art nr:  Typ:
E75 039 23 RS PRO LED S2 V3, PMMA , 3000K
E75 039 24 RS PRO LED S2 V3, PMMA , 3000K, multipack 5st
E75 039 25 RS PRO LED S2 V3, PC , 3000K
E75 039 26 RS PRO LED S2 V3, PC , 3000K, multipack 5st
E75 039 27 RS PRO LED S2 V3, glaskupa , 3000K

E75 039 28 RS PRO LED S2 V3, PMMA , 4000K
E75 039 29 RS PRO LED S2 V3, PMMA , 4000K, multipack 5st
E75 039 30 RS PRO LED S2 V3, PC , 4000K
E75 039 31 RS PRO LED S2 V3, PC , 4000K, multipack 5st
E75 039 32 RS PRO LED S2 V3, glaskupa , 4000K

Tillbehör:
E79 552 77 Skyddsrumsbygel för S1/S2
E1360256  Fjärrkontroll Smart Remote

Mer teknisk info finns på www.khs.se



Genomförda projekt

BRF Tändstickan
Våren 2017 förändrades ljuset i bostadsrättsföreningen Tänd-
stickan. Det var nämligen då man tog beslutet att byta ut 
all belysning i de allmänna utrymmena, såväl inom- som 
utomhus i området. Reaktionerna bland de boende vitt-
nar om att resultatet blev över förväntan bra. Man har helt 
enkelt fått en ljusare och tryggare tillvaro i föreningen som 
dessutom fått lägre energikostnader.

BRF Åparken
Jakten på kostnaderna i en bostadsrättsförening är ständigt 
en utmaning för den ansvariga styrelsen. I brf Åparken har man 
lyckats riktigt bra och insett att det är fullt möjligt att sänka 
de över-gripande kostnaderna väsentligt och samtidigt få 
en bekvämare och tryggare boendemiljö. Detta tack vare att 
man bytte till en ny betydligt energisnålare och effektivare 
belysning.

Beställ eller ladda ner våra broschyrer om 
brf Tändstickan och brf Åparken.

www.khs.se/broschyrer 

Steinel har utvecklat och tillverkat sensorstyrda armaturer i 
många år, faktiskt så länge som sedan 1987, då var man först 
i världen med en sensorarmatur. På den tiden trodde ingen 
förutom Steinel på idén att låta en sensor tända och släcka 
ljuset efter närvaro. Produkten blev en omedelbar succé och 
idag finns flera hundra olika sensorstyrda armaturer i sorti-
mentet.

För att verkligen kunna garantera och hålla högsta 
kvalitetsnivå tillverkar Steinel, allt från kretskort till 
plasdetaljer, i egna fabriker som finns på fem orter i Euro-
pa. Made in Europe är en av nycklarna till Steinels stora 
framgångar inom sensorstyrt ljus.



Följ oss på Facebook
facebook.com/karlhstrom

Vi på Karl H Ström har sålt 100 000-tals armaturer med sensor till tusentals olika projekt 
i Sverige. Vi vet vad det krävs för ett lyckat projekt och hur man uppnår maximal 
energibesparing med låga drifts- och underhålls kostnader. Inte minst ska hyresgästerna 
känna komfort och trygghet med den sensorstyrda belysningen. 

Vi erbjuder energisnåla och driftsäkra lösningar för alla slags fastigheter, från bostads-
hus till kontor och offentliga byggnader men även till industrimiljöer. Tillsammans med 
vår leverantör Steinel har vi varit ledande på sensorstyrd belysning i Sverige under många år. 
Produkterna har utvecklats för att täcka de behov som finns i och runt fastigheter, allt 
från trapphus, korridor, förråd, tvättstuga, garage till entré.

KA1814

Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4, 55302 Jönköping
tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se

Vi har nöjda kunder över hela 
Sverige med Steinels produkter.

Kontaka oss om du vill besöka ett av 
våra många referensprojekt.

LEIF DAMBERG

SÄLJARE 
Södra Stockholm, Närke, 
Mälardalen och Norrland 
Tel: 073-982 69 10
leif.damberg@khs.se

ULF BERGH

TEKNIKSPECIALIST
Tel: 036-550 33 05
ulf.bergh@khs.se

MARCUS LUND

TEKNIKSPECIALIST
Tel: 036-550 33 04
marcus.lund@khs.se

MATHIAS SANDHOLM

SÄLJARE
Stockholm
Tel: 070-759 07 49
mathias.sandholm@khs.se

GÖRAN PETERSSON

SÄLJARE 
Norra Stockholm, Dalarna,
Gästrikland och Gotland
Tel: 070-798 35 39
goran.petersson@khs.se

TORBJÖRN JOHANSSON

SÄLJARE
Norra Småland, Östergötland,  
Västergötland och Värmland
Tel: 072-544 07 88
torbjorn.johansson@khs.se

JOHN ESPING
 
TEKNIKSPECIALIST 
Tel: 036-550 33 02
john.esping@khs.se

THOMAS BERGÅKER

TEKNIKSPECIALIST
Tel: 036-550 33 06
thomas.bergaker@khs.se

PATRIK HOLM
 
SÄLJARE
Skåne, Halland, Blekinge och 
södra Småland
Tel: 070-769 47 41
patrik.holm@khs.se

PETER SÄVHED

SÄLJARE 
Göteborg, Bohuslän och 
Dalsland
Tel: 070-796 71 99
peter.savhed@khs.se
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MAGNUS MARTINELLE
 
FÖRSÄLJNINGSCHEF
Tel: 070-778 06 79
magnus.martinelle@khs.se


