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Textteil beachten!

Follow written instructions!

Suivre les instructions ci-après !

Tekstpassage in acht nemen!

Seguire attentamente  
le istruzioni�

Följ den skriftliga  
montageinstruktionen�

Følg de skriftlige  
instruktioner!

Huomioi tekstiosa!

Se tekstdelen!

Yazılı talimatlara uyunuz!

Postępować zgodnie  
z instrukcją!

H
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1� Zu diesem Dokument

Bitte sorgfältig lesen und  aufbewahren!
 – Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch 

auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. 
 – Änderungen, die dem technischen Fortschritt 

dienen, vorbehalten.
 
Symbolerklärung

! Warnung vor Gefahren!

...
Verweis auf Textstellen im  Dokument�

2� Allgemeine Sicherheitshinweise

! Vor allen Arbeiten am Gerät die  
Spannungszufuhr unterbrechen!

• Bei der Installation dieser Geräte handelt es sich 
um eine Arbeit an der Netzspannung; sie muss 
daher fachgerecht nach den länderspezifischen 
Installationsvorschriften und Anschlussbedingun-
gen durchgeführt werden. (DE: VDE 0100,  
AT: ÖVE/ÖNORM E 8001-1, CH: SEV 1000)

• Das Strahlergehäuse erwärmt sich während des 
Betriebes. Die Ausrichtung des LED-Kopfes nur 
durchführen, wenn dieser abgekühlt ist. 

• Der Strahler ist so zu positionieren, dass länge-
res Blicken in den Strahler in einem geringeren 
Abstand als 0,3 m nicht zu erwarten ist.

3� XLED PRO Square / Wide eNet

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
 – Sensor-Strahler mit LEDs als Leuchtmittel.
 – Geeignet für Wandmontage im Außenbereich.

Die Sensor-LED-Strahler XLED PRO Square eNet 
und XLED PRO Wide eNet sind mit Infrarot- 
Sensoren ausgestattet. Die Strahler bieten eine 
Grundhelligkeitsfunktion über zusätzliche Licht-
linien. Der Sensor, der Hauptlicht-Aktor und der 
Grundlicht-Aktor können in ein eNet-System integ-
riert werden. Der Grundlicht-Aktor ist nur über den 
eNet-Server zu parametrieren.

Alle Funktionseinstellungen können auch über  
die Fernbedienung RC9 oder Smart Remote  
vorgenommen werden. ➜ "8� Zubehör" 

Ausführungen
 –  XLED PRO Square eNet 
 –  XLED PRO Wide eNet 

Lieferumfang
XLED PRO Square eNet (Abb� 3�1)
XLED PRO Wide eNet (Abb� 3�3) 
+ Fernbedienung RC9 (Abb� 8�1) 

Produktmaße 
XLED PRO Square eNet (Abb� 3�2)
XLED PRO Wide eNet (Abb� 3�4)

Geräteübersicht (Abb� 3�5)
A Strahlerkopf
B Grundlicht-LED
C Gehäuse
D  Funktionseinstellung
    - Grundlicht
    - Zeiteinstellung
    - Dämmerungseinstellung
E  Status-LED
F  IR-Sensor
G  Abdeckung Bedienelemente
H Wandhalter
I  Steckverbindung und Anschlussklemme

4� Installation

Anschluss Netzzuleitung (Abb� 5�8)
Die Netzzuleitung besteht aus einem 3-adrigen 
Kabel:
L = Phase (meistens schwarz, braun oder grau)
N = Neutralleiter (meistens blau)
PE = Schutzleiter (grün/gelb)

Im Zweifel müssen Sie die Kabel mit einem Span-
nungsprüfer identifizieren; anschließend wieder 
spannungsfrei schalten. Phase  und Neutralleiter 

 werden an der Lüsterklemme angeschlossen. 

Anschlussdiagramm (Abb� 4�1)

Reichweitendiagramm (Abb� 4�2)

Hinweis: In die Netzzuleitung kann ein Netzschalter 
zum Ein- und Ausschalten montiert sein. Für die  
Funktion Dauerlicht ist dies Voraussetzung. 
➜ "6� Funktionen"

Wichtig: Ein Vertauschen der Anschlüsse führt im 
Gerät oder Ihrem Sicherungskasten später zum 
Kurzschluss. In diesem Fall müssen nochmals die 
einzelnen Kabel identifiziert und neu verbunden 
werden.

7.1

7.2

8.1

360°
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9
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1� Om detta dokument

Läs noga igenom dokumentet och  förvara det 
väl!
 – Upphovsrättsligt skyddat. Eftertryck, även delar

av texten, bara med vårt samtycke.
 – Ändringar som görs pga den tekniska utveckling-

en, förbehålles.

Symbolförklaring

! Varning för fara!

... Hänvisning till textställen i  dokumentet�

2� Allmänna säkerhetsanvisningar

!
Bryt spänningen före alla arbeten på 
produkten!

• Vid installation av denna produkt handlar det
om arbeten på nätspänningen och därför måste
arbetet genomföras professionellt enligt respek-
tive länders installationsföreskrifter och anslut-
ningskrav. (DE: VDE 0100, AT: ÖVE/ÖNORM E
8001-1, CH: SEV 1000)

• Strålkastarens huvud blir hett under driften. Rikta
in LED-lampan sedan den svalnat. 

• Strålkastaren bör placeras så, att det inte blir 
möjligt att se in i lampan under en längre tid på 
ett kortare avstånd än 0,3 m.

3� XLED PRO Square / Wide eNet

Ändamålsenlig användning
 – Strålkastare med sensor och LED-ljuskälla.
 – Avsedd för montage på vägg utomhus.

Sensor-LED-strålkastarna XLED PRO Square 
eNet och XLED PRO Wide eNet är försedd med 
infraröda sensorer. Strålkastarna kan lysa med ett 
grundljus. Sensorn, huvudljus-aktorn och grund-
ljus-aktorn kan integreras i ett eNet-system.  
Grundljus-aktorn kan bara ställas in via eNet- 
servern.

Alla funktionsinställningar kan även göras via 
fjärrkontrollen RC9 eller Smart Remote.  

 "8� Tillbehör" 

Utföranden
 –  XLED PRO Square eNet 
 –  XLED PRO Wide eNet

Innehåll
XLED PRO Square eNet (bild 3�1)
XLED PRO Wide eNet (bild 3�3) 
+ fjärrkontroll RC9 (bild 8�1)

Mått 
XLED PRO Square eNet (bild 3�2)
XLED PRO Wide eNet (bild 3�4)

Produktöversikt (bil 3�5)
A Strålkastarhuvud
B Grundljus-LED
C Armaturhus
D Funktionsinställning

- grundljus
- efterlystid
- skymningsinställning

E LED. indikator status
F IR-sensor
G Skyddslock för funktionsvred
H Väggfäste
I Kontaktanslutning och anslutningsplint

4� Installation

Kontakt nätanslutning (bild 5�8)
Nätanslutningens matarledning består av en 3-le-
darkabel:
L = Fas (oftast svart, brun eller grå)
N = Neutralledare (oftast blå)
PE = Skyddsledare (grön/gul)

Vid osäkerhet, måste kabeln identifieras med en 
spänningskontroll; gör den därefter spänningsfri 
igen. Fas  och neutralledare  ansluts till kopp-
lingsplinten.

Kopplingsschema (bild 4�1)

Schema för sensorns räckvidd (bild 4�2)

Hänvisning: På nätanslutningens matarledning kan 
en strömställare för till- och frånkoppling monteras. 
För funktionen permanent ljus är detta en förutsätt-
ning.  "6� Funktioner"

Viktigt: En förväxling av anslutningarna leder till 
kortslutning i strålkastaren eller i säkringsskåpet. 
I ett sådant fall måste de enskilda kablarna identifie-
ras igen och anslutas på nytt.
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7� Information

Hänvisning till ljusfördelningskurvor (bild 7�1-7�2) 

8� Tillbehör

Fjärrkontroll RC9 (bild 8�1) (art nr E1300395)
Med fjärrkontrollen RC9 är det möjligt att göra 
ytterligare inställningar på XLED PRO Square/ Wide 
eNet. Fjärrkontrollen RC9 underlättar installationen 
av större belysningsanläggningar, eftersom de 
enskilda strålkastarna inte längre behöver ställas in 
före installationen. Ett valfritt antal strålkastare kan 
styras med fjärrkontrollen.

Funktioner:
1 Inställning av skymningsnivå

Önskad skymningsnivå kan ställas in med 
ett knapptryck.

2 Dagsljusdrift 
(oberoende av omgivningsljuset)

3 Nattdrift (2 lux)

4 Teach-läge
Inläsningsläge, sensorn läser in det omgi-
vande ljuset nivå och aktiverar strålkastaren 
först när omgivande ljus underskrids.

5 Efterlystid
Genom att trycka på knapparna kan öns-
kad efterlystid efter den sista rörelsedetek-
teringen ställas in på 10 sek., 1 min.,  
5 min., 15 min.

6 Efterlystid
Inställning av efterlystiden till önskad, indi-
viduell tid. Varje knapptryck förlänger den 
aktuella tidsinställningen med 1 minut  
(max. 15 minuter).

7 Permanent ljus
Med ett knapptryck i sensordrift lyser strål-
kastaren i 4 timmar (status-LED lyser per-
manent). Med ett knapptryck i 4 timmars 
TILL-drift är strålkastaren släckt i 4 timmar 
(status-LED lyser permanent). Antingen 
lämnas 4-timmars driften när tiden har löpt 
ut, med återställningsknappen eller den går 
i 4-timmars FRÅN-drift genom att trycka på 
4 timmars knappen.

Notera: Efter varje gång som strålkastaren har 
släckts avbryts rörelsebevakningen i ca 2 sek. 
innan en ny rörelse åter kan tända armaturen.

Skymningsnivå (bild 6�1/L)
Strålkastarens önskade skymningsnivå kan ställas 
in steglöst från ca 2 till 1000 lux:
 – Ställskruven på  = drift i dagsljus (oberoende 

av ljusstyrka)
 – Ställskruven på  = aktivering vid skymning 

(ca 2 lux)

Permanent ljus (bild 6�2) 
Om en strömställare monteras på nätanslutningens 
matarledning, finns möjligheten till följande funktio-
ner förutom att bara tända och släcka:

Sensordrift: (bild 6�2)
Tända ljuset (om strålkastaren FRÅN):
 – Brytare 1 x FRÅN och TILL. Strålkastaren förblir

tänd under inställd tid.
Släcka ljuset (om strålkastaren TILL): 
 – Brytare 1 x FRÅN och TILL. Strålkastaren släcks

eller växlar till sensordrift.

Permanent ljus: (bild 6�2)
Tillkoppla permanent ljus:
 – Brytare 2 x FRÅN och TILL. Strålkastaren ställs in

på permanent ljus i 4 timmar (status-LED TILL).
Därefter återgår den automatiskt till sensordrift
igen (status LED FRÅN).

Frånkoppla permanent ljus:
 – Brytare 1 x FRÅN och TILL. Strålkastaren släcks

eller växlar till sensordrift.

Viktigt: Strömbrytare/strömställare (enklast med 
återfjädrande) måste aktiveras flera gånger i snabb 
följd (0,2 - 1 sek.).

Inställning av sensorns räckvidd
Beroende av montagehöjd kan bevakningsområdet 
efter behov ställas in optimalt. Täckfolien är till för 
att täcka så många linssegment som behövs och 
på så vis individuellt begränsa räckvidden. Detta 
eliminerar feldetekteringar utan att detekteringen i 
övriga vinklar påverkas.
 – Begränsning sidledes (bild 6�3)
 – Begränsa räckvidden (bild 6�4)

Annat: 
 – Strålkastarhuvudets vridområde (bild 6�5 / 6�6)

Strålkastarens ljuskälla kan inte bytas ut; skulle det 
bli tvunget att byta ut ljuskällan (t.ex. när den är 
uttjänt), så måste hela strålkastaren bytas ut.

5� Montage

• Kontrollera samtliga delar med avseende på
skador.

• Är produkten skadad får den inte tas i bruk.
• Justering av sensorn. (bild 5�1)

Den säkraste rörelsebevakningen uppnås när strål-
kastaren monteras i rät vinkel mot rörelseriktningen 
och inga hinder finns i vägen för sensorn (t.ex. träd, 
murar etc.).

Montageordning
• Välj en lämplig montageplats med hänsyn till sen-

sorns räckvidd och rörelsedetektering. (bild 5�2)
• Bryt spänningen (bild 5�3)
• Lossa låsskruvarna. (bild 5�4)
• Lossa armaturhuset från väggfästet (bild 5�4)
• Markera borrhålen (bild 5�5)
• Borra hål och sätt i pluggar (bild 5�6)

 – Infällt montage (bild 5�6)
 – Utanpåliggande montage (bild 5�7)

• Anslut nätkabeln (bild 5�8)
• Sätt fast armaturhuset  på väggfästet . 

Observera kontaktanslutningen  (bild 5�9)
• Skruva i låsskruvarna (bild 5�9)
• Slå till spänningen (bild 5�10)
• Öppna skyddslocket (bild 5�11)
• Företa inställningarna  "6� Funktion"

Driftsättning eNet
Det finns olika sätt och möjligheter att integrera 
XLED PRO Square / Wide eNet i ett eNet-system.

Sensorkanalen på XLED PRO Square / Wide eNet 
kan användas för att koppla en eNet-aktor. Dess-
utom kan huvudljus-aktorn och grundljus-aktorn 
kopplas via olika sändare/sensorer.

Konfiguration till eNet servern�
eNet-servern identifierar XLED PRO Square / Wide 
eNet  inom en minut efter att matarspänningen har 
slagits till eller när sensorkanalen har kopplats till 
inlärningsläge med fjärrkontrollen RC9,  

 "8� Tillbehör"�  
Förbindelsen till andra deltagare i eNet-systemet 
upprättas och programmeras då via eNet-servern.

Upprätta förbindelser via Push-Button- 
konfiguration
Enligt eNet-standard kan XLED PRO Square /  
Wide eNet  även anslutas direkt till en eller flera 
eNet-deltagare. 
Med XLED PRO Square / Wide eNet kan sensor-
kanalen antingen anslutas till en eNet-aktor eller 
huvudljus-aktorn kan anslutas till en eNet-sensor/
sändare.
Sådana förbindelser upprättas med hjälp av fjärr-
kontrollen RC9,  "8� Tillbehör".

6� Funktion

Efter att väggfästet är monterat och nätanslutning-
en är genomförd, kan sensorstrålkastaren tas i 
bruk. Om strålkastaren tänds manuellt med ström-
brytare, släcks den efter 40 sekunder för kalibrering 
och är därefter aktiv i sensordrift. Strömbrytaren 
behöver inte manövreras igen.

Fabriksinställningar
Grundljus: Av
Efterlystid: 5 sekunder
Skymningsnivå: dagsljusdrift

eNet-reset
Med hjälp av fjärrkontrollen RC9, ➜ "8. Tillbehör", 
kan sensorstrålkastaren återställas till fabriksinställ-
ning. Tryck då 20 sekunder på knappen Sensor. 
Under den tiden blinkar grön LED långsamt. Efter 
20 sekunder blinkar grön LED snabbare. Tryck 
inom 10 sekunder kort en gång på knappen Aktor. 
Grön LED lyser en kort stund permanent. Efter 
att grön LED har släckts, är sensorstrålkastaren 
återställd till fabriksinställningen.

Funktion (bild 6�1) 

Grundljus (bild 6�1/J)
Grundljus innebär att strålkastaren lyser med ett 
svagare ljus. Först vid rörelse inom bevakningsom-
rådet tänds huvudljuset under inställd tid. Därefter
växlar lampan till det valda grundljuset.
 – OFF  = inget grundljus
 – 10 min  =  grundljus i 10 minuter efter att inställd

tid löpt ut
 – „ “  = grundljus hela natten

Efterlystid (bild 6�1/K)
Önskad efterlystid (huvudljus) för strålkastaren kan 
ställas in steglöst från ca 5 sekunder till max.  
15 minuter. Genom varje registrerad rörelse som sker 
innan denna tid löpt ut, nollställs efterlystiden på nytt.
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Ytterligare uppgifter om produkter samt kontakt 
hittar du på vår hemsida. www�khs�se 

Om du har frågor beträffande produkten eller frågor 
om garantins omfattning, kan du alltid nå oss på 
036 - 550 33 00.

Ytterligare information: http://www�steinel�de

13� Tekniska data

Sensor-LED strålkastare XLED PRO Square eNet / XLED PRO Wide eNet

Mått (H × B × D) XLED PRO Square eNet XLED PRO Wide eNet
230 × 178 × 130 mm 188 × 265 × 126 mm

Spänning 220-240 V / 50/60 Hz

Effekt 24,8 W

Sensorteknik PIR (passiv-infraröd)

Frekvens 868,3 MHZ

Sändeffekt 20 mW

Ljusfärg 4000 K (neutralvit) SDCM 3

Färgåtergivningsindex Ra > 80

Ljusflöde 2400 lm, 96,8 lm/W

Livslängd LED 50.000 h (L70B10 enligt LM80)

Bevakningsvinkel sensor 240°

Räckvidd sensor 12 m (ej rakt emot) vid montagehöjd 2-6 m.

Öppningsvinkel sensor 0-90° vertikalt, 360° horisontalt

Projekterad yta XLED PRO Square eNet XLED PRO Wide eNet
362 m2 403 m2

Skyddsklass IP54

Isolationsklass I / IK03

Temperaturområde - 20 °C till + 40 °C

8 Installations-läge (test-läge)
Installations-läge används för att kontroll-
era strålkastarens funktion och sensorns 
bevakningsområde. Oberoende av ljusni-
vån tänds strålkastaren i 5 sek. vid rörelse. 
Rörelse signaleras via LED-indikatorn 
under sensorns lins.
Installations-läget prioriteras framför alla 
andra inställningar. Efter 10 minuter lämnas 
installations-läget automatiskt. 
Efter ett tryck på knappen Reset lämnas 
installations-läget direkt.
Observera: Inläsningsläget och installa-
tions-läget kan inte användas samtidigt.

9 Reset
Återställer samtliga inställningar till de  
manuellt inställda värdena på strålkastaren.

10 Sensor
Inlärningsläge sensorkanal
Tryck på knappen i ca 5 sekunder tills eNet 
sensorns LED-lampa blinkar. Tryck ännu 
en gång helt kort på knappen när den 
andra apparatens aktorkanal också är i 
inlärningsläge. 

Radera förbindelsen sensorkanal
Tryck på knappen i ca 20 sekunder tills 
eNet sensorns LED-lampa blinkar snabbt, 
tryck därefter igen helt kort på knappen.

Programmeringsläge/förbindelse med 
eNet-servern
Tryck på knappen i ca 5 sekunder tills 
eNet sensorns LED-lampa blinkar.

11 Aktor  
Inlärningsläge aktorkanal
Tryck på knappen i ca 5 sekunder tills 
eNet-aktorkanalens LED-lampa blinkar.

Radera förbindelsen aktorkanal
Tryck på knappen i ca 20 sekunder tills 
eNet-aktorkanalens LED-lampa blinkar 
snabbt, tryck därefter igen helt kort på 
knappen.

Smart Remote (tillbehör) art nr E1360256
 – Styrning via smartphone eller surfplatta
 – Ersätter fjärrkontrollen
 – Ladda ner den passande appen och anslut via 

Bluetooth

9� CE-deklaration

Härmed förklarar STEINEL Vertrieb GmbH, att 
radioanläggningstypen XLED PRO eNet motsvarar 
direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga texten 
till EU-försäkran om överensstämmelse finns på 
följande internetadress: www.steinel.de

10. Underhåll/Skötsel

Produkten är underhållsfri.
Bevakningslinsen kan rengöras med en fuktig trasa 
(utan rengöringsmedel). 

11. Avfallshantering

Elapparater, tillbehör och förpackning måste  
lämnas in till miljövänlig återvinning.

Kasta inte elapparater i hushållssoporna!

Gäller endast EU-länder:
Enligt det gällande europeiska direktivet om uttjänta 
elektriska och elektroniska apparater och dess 
omsättning i nationell lagstiftning, måste uttjänta 
elapparater lämnas in till miljövänlig återvinning. 

12. Tillverkargaranti

Som köpare har du rätt till gällande garantirättighe-
ter enligt konsumentlagen alt. ALEM 09. Dessa rät-
tigheter varken förkortas eller begränsas genom vår 
garantiförklaring. Utöver den rättsliga garanti-fristen, 
ger vi 5 års garanti på att din STEINEL-Professi-
onal-Sensor-produkt är i oklanderligt skick och 
fungerar korrekt. Vi garanterar, att denna produkt är 
helt utan material-, produktions- eller konstruktions-
fel. Vi garanterar, att alla elektroniska element och 
kablar är fullt funktionsdugliga samt att allt använt 
råmaterial jämte dess ytor, är helt utan brister. 

Reklamation
Om du vill reklamera din produkt, så kontakter du 
inköpsstället dvs din återförsäljare. Om återförsäl-
jaren av olika anledningar ej kan kontaktas kan du 
vända dig direkt till Steinels generalagent i Sverige; 
Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4,  
553 02 Jönköping, 036 - 550 33 00. Vi rekom-
menderar att du sparar kvittot väl tills garantitiden 
har gått ut. För transportkostnader och -risker vid 
retursändningar lämnar STEINEL ingen garanti.
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Störning Orsak Åtgärd

Sensor-LED-strålkastaren utan 
spänning

 Säkring defekt, inte påkopplad, 
ledning avbruten
 Kortslutning

 Byt säkring, slå till spänningen; 
testa med spänningsprovare 
 Kontrollera anslutningarna

Sensor-LED-strålkastaren tänds 
inte

 Vid dagsljusdrift, skymningsin-
ställningen står på nattdrift
 Nätströmbrytare FRÅN
 Säkring defekt

 Bevakningsområdet felinställt

 Ställ in på nytt

 Slå på
 Byt säkring, kontrollera evtl. 
anslutningen
 Justera inställningen

Sensor-LED-strålkastaren släcks 
inte

 Ständig rörelse i bevaknings-
området

 Kontrollera området och omjus-
tera evtl. eller använd avskärm-
ningar

Sensor-LED-strålkastaren tänds/
släcks ständigt

 Djur rör sig inom bevaknings-
området

 Avskärma sensorn exakt; ändra 
området resp. använd avskärm-
ningar

Sensor-LED-strålkastaren tänds 
oönskat

 Vinden får träd och buskar att 
röra sig inom bevaknings- 
området
 Rörelser från bilar ute på gatan
 Plötslig temperaturförändring 
genom vädrets inverkan (vind, 
regn, snö) eller fläktutlopp, 
öppna fönster
 Sensor-LED-strålkastaren 
svänger (rör sig) t.ex. på grund 
av vindbyar eller stark nederbörd

 Avskärma sensorn exakt

 Avskärma sensorn exakt
 Ändra bevakningsområde eller 
flytta sensorn

 Montera sensor-LED strålkasta-
ren på ett stabilt underlag

14� Driftstörningar




