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Smarta plafonder för trapphus
Connect serie R
Enkel installation och maximal energibesparing



Släckta lampor och svårhittade strömbrytare skapar otrygghet. Därför lyser belysningen 
dygnet runt i många trapphus. Det vill jag och mina kollegor ändra på. 

Efter att ha sålt 100 000-tals sensorplafonder till tusentals projekt vet vi exakt vad som 
krävs för att du ska lyckas. Vi hjälper dig att få maximal energibesparing samtidigt 
som drift- och underhållskostnaderna hålls låga. 

Vi vet att du med smart LED-belysning från Steinel kan få upp till 95 procents 
energibesparing. Utan att tumma på trygghetskänslan. Lamporna lyser bara när det behövs. 
 
Vi kallar det ansvarsfull belysning.  
 
Urban Magnusson, Försäljningschef  Karl H Ström



Bra att veta vid belysning av fastighet 

Plafondernas inbyggda sensorer 
reagerar på rörelse.  Ljuset tänds 
bara när det behövs. 

När någon rör sig på plan ett lyser 
det på full effekt, samtidigt som ett 
svagt grundljus tänds på plan två.

Tack varje möjligheten att ställa in ett 
energisnålt grundljus kan du alltid ha 
en upplyst och välkomnande entré. 

Belysningen känner av rörelse och lyser 
då upp med full effekt. 

Armaturerna pratar trådlöst med 
varandra och du kan styra dem i 
grupper. Genom att låta plan ett 
lysas upp samtidigt som entrén får 
du en tryggare känsla. 

Om strömmen går är det viktigt att det fortfarande finns ljus i 
trapphusen. Därför är alla plafonder i R-serien förberedda för 
nödljusaktivering. 
 
Nödljusmodulen är ett enkelt sätt att skapa extra trygghet. 
Den är godkänd enligt EN 60598-2-22 och ger ljus i drygt tre 
timmar. 
 
Du köper modulen som ett tillbehör och monterar den 
enkelt med ett klick. Det fungerar lika smidigt på plafonder 
som redan är monterade. 
 



BRF HAGAGLÄNTAN, SUNDSVALL 

Bostadsrättsföreningen Snickerboa i Annedal är en av många bostadsrätts-
föreningar som valt att satsa på energibesparing och trygghet i samband med 
att man moderniserade belysningen i alla gemensamma utrymmen.  

Föreningen består av 47 lägenheter fördelade på två hus. De byggdes 2012 
och nominerades året därpå till priset Årets Stockholmsbyggnad av Stock-
holms Stad.  

Under 2022 moderniserades belysningen i trapphus och garage. 
Gamla energislukande lysrör byttes mot närvarostyrda LED-armaturer från 
Karl H Ström/Steinel. Nu har föreningen inte bara fått trevligare trapphus. 
De har också sänkt sin elförbrukning rejält. 

Brf Hagagläntan består av 124 hyreslägenheter som alla är byggda enligt 
Miljöbyggnad Silver, vilket innebär att de är byggda med miljömedvetet 
material.  

De sensorstyrda armaturerna från Connect Serie R lyser upp trapphusen 
– men bara när någon befinner sig i dem. Ljuset från armaturerna är både 
direkt och indirekt, vilket ger en behaglig ljusbild. 

Tillsammans med de integrerade nödljusmodulerna har de boende i 
föreningen fått en både trygg och energieffektiv belysning.

BRF SNICKARBOA, STOCKHOLM 
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Genom att byta från traditionell tänd/släck-belysning, som ofta lyser dygnet runt, till Steinels Connect serie R 
med smart styrning kan du minska energiförbrukningen i ett trapphus med upp till 95 procent*  

Energibesparing med Connect serie R 

Spar upp till

95%

* Siffror från mätning i fastighet i Zürich, Tyskland  
https://www.steinel.de/de/die-steinel-gruppe/leuchten-sensorik/referenzen/
referenz-ruetihof-zuerich-hoengg/

95%75%45%



Tillsammans med Steinel har vi jobbat med sensorstyrd belysning sedan slutet av 80-talet och vi vågar kalla oss proffs på tekniken. 
Via vår projektavdelning kan du få kostnadsfri hjälp med allt från ljusberäkningar och energikalkyler till att projektera styrning 
av armaturer – både för ROT-projekt och nybyggnation.   

Det här kan Karl H Ström göra för dig

Därför ska du välja Connect serie R

Marcus Lund, produktchef, Jönköping

– Vår R-serie är specialanpassad för trapphus och korridorer. 
De inbyggda sensorerna ser till att belysningen är släckt så 
länge dagsljuset är tillräckligt starkt, och att trapphuset blir 
ordentligt upplyst när människor rör sig i det. På så sätt upplevs 
trapphuset både tryggare och mer välkomnande. 

– En stor fördel med R-serien är att du kan ställa in ljuset på 
detaljnivå. Du kan till exempel ställa hur lång tid belysningen 
ska lysa, och med vilken styrka. 

En annan sak våra kunder verkligen uppskattar är nödljusmodulen. 
Med den lyser trapphusen upp även vid strömavbrott. 
Den är busenkel att installera och uppfyller alla belysningskrav 
för utrymningsvägar.

Kontakta oss så 
hjälper vi dig!

Tel: 036-550 33 00

info@khs.se
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Sensorarmatur Connect serie R 

Lätt att installera | Skruva upp bottendel med tre skruvar och klicka 
plafond, klart! Armaturen finns i tre storlekar, R10, R20 och R30 samt 
med rund eller kvadratisk kupa.

Trådlös kommunikation | Armaturerna kopplas samman via ett Bluetooth-mesh 
nätverk och styrs med enkel programmering via en app i telefonen. 
All kommunikation är krypterad.

Maximal energibesparing | Kombinerar du LED-armaturer med sensor-
styrning kan du få upp till 95 procents energibesparing. Det minskar både 
elräkningen och underhållskostnaderna.

Ljus bara när det behövs | Trapphuset blir ordentligt upplyst när människor 
rör sig i det. Och släcks när det inte är människor i trapphuset.
 

Tusentals nöjda 
kunder!

Läs om referensobjekt 
på khs.se

Produkterna säljs via din elinstallatör/elgrossist

E7507942-45 - R20


