
CAMLIGHT 



CAMLIGHT
Du kan alltid veta vem som är utanför din dörr – oavsett om du är i köket eller i mataffären. Camlight är inte bara en snyggt designad 
 utomhuslampa som ger ljus vid din entré, den integrerade kameran skickar också knivskarpa bilder till din smartphone eller surfplatta. 
Dessutom kan du via din app kommunicera med besökaren i realtid via porttelefonen som också finns integrerad i lampan. 

Den integrerade sensorn startar kameran vid rörelser 
framför lampan. Ett meddelande skickas till din mobil.

Du kan se vad som händer utanför din dörr, även om du 
inte är hemma. Prata och lyssna via appen.

Kameran överför rörliga bilder av hög kvalité.

Smidig och säker kommunikation via WiFi-nätverk 
med internetuppkoppling. 



Lampkupa av opalt glas och 
stomme av aluminium.

CAMLIGHT 

Spänning:  220-240V 50/60 Hz
Montage:  Väggmontage, utomhus
Effekt:  14W inkl. WiFi
Ljuskälla : LED 780 lm, 3000K,  Ra>80. 50.000H L70B10. Inställbart  
  grundljus 0-40%, efterlystid och skymningsnivå
Mått (BxHxD): 78 x 305 x131 mm
Omgivnings-
temperatur: -10°C till +40°C
Skyddsklass: IP44, klass I
Övrigt:  Camlight måste anslutas till ett trådlöst WiFi-nät och  
  kommunicerar via 2,4 GHz. Det medföljer även ett  
  8Gb SD kort för inspelning. Steinels Camlight gratis app  
  finns för IOS och Android.

Art nr:  Typ:
052997  Camlight

Mer teknisk info finns på www.khs.se

Svängbar kamera med hög bildkvalité 
1280x720 pixlar.

180° sensor detekterar rörelser.

När sensorn detekterar rörelse skickas ett meddelande 
till din mobil eller surfplatta och du ser i realtid vad som 
händer framför din entré. Routern måste vara öppen för 
anslutning utifrån. I appen är det även möjligt att ställa 
in lampans alla funktioner som grundljus, efterlystid, 
skymningsnivå etc.

Mikrofon och högtalare

Plats för SD-kort för inspelning,  ett 
8 Gb SD-kort medföljer.

Wi-Fi



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  bostadshus 
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.

KA1818
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.
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