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...

Textteil beachten!

Follow written instructions!

Se référer à la partie texte !

Neem tekst in acht

Seguire attentamente le istruzioni!

¡Téngase en cuenta el texto!

Siga as instruções escritas!

Iaktta texten!

Følg den skriftlige vejledning!

Huomaa tekstiosio!

Se de skriftlige instruksene!

Τηρείτε γραπτές οδηγίες!

Metin kısmını dikkate alın!

Szöveges részre figyelni!

– 3 –

3.1 

3.2 

71 mm

1,3 m

ø 43 mm

DE  � � � � 10

GB � � � � 18

FR  � � � � 25

NL  � � � � 33

IT  � � � � � 41

ES � � � � � 49

PT � � � � � 57

SE � � � � � 65

DK  � � � � 72

FI  � � � � � 79

NO � � � � 86

GR � � � � 93

TR  � � � 101

HU � � � 108
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5�1 

 6 m

2,
8 

m
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5�2 

~ 6 m ~ 4 m

5�3 

Ø 35

>
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SE
1� Om detta dokument

Läs noga igenom dokumentet och 
 förvara det väl!
 – Upphovsrättsligt skyddat. Efter-

tryck, även delar av texten, bara 
med vårt samtycke. 

 – Ändringar som görs pga den tek-
niska utvecklingen, förbehålles.

Symbolförklaring

Varning för fara!

 Hänvisning till textställen i 
dokumentet�

2� Allmänna  
säkerhetsanvisningar

! Bryt spänningen före alla 
arbeten på produkten!

• Inkoppling måste utföras i 
spänningsfritt tillstånd. Bryt 
strömmen och kontrollera med 
spänningsprovare att alla parter är 
spänningslösa.

• Eftersom sensorn installeras till 
nätspänningen måste arbetet 
utföras på ett fackmannamässigt 
sätt enligt gällande installations-
föreskrifter och anslutningskrav i 
respektive land. 

• Använd endast originalreservdelar.
• Reparationer får bara genomföras 

i en auktoriserad verkstad.
• Anmärkning: Ledningen S till den 

externa brytaren ska inte använ-
das som neutralledaranslutning 
för förbrukare.

3� IR Quattro MICRO COM1

Användning
 – Närvarovakten är endast avsedd 

för takmontage inomhus.
 – Monteringsdjup min. 120 mm. 

Ledningslängd mellan sensor och 
brytare < 50 m.

Alla funktionsinställningar görs via 
tillbehör fjärrkontrollerna RC 8, RC 5 
eller Smart Remote.  
(➜ "7� Tillbehör")

Innehåll (bild 3�1)

Anslutningsplint  (bild 3�1)

Produktmått (bild 3�2)

Översikt över enheter (bild 3�3)
A Sensorenhet
B Mikrolins 

4� Elektrisk anslutning

• Bryt spänningen (bild 4�1) 

Text på plintarna:
L = svart 
L' = brun 
N = blå 
S = grå 
P = gul  

Nätanslutningens matarledning består 
av en flerledarkabel:
L =  Fas (oftast svart eller brun)
N = Neutralledare oftast blå)
PE =  Skyddsledare (oftast grön/gul)
P =  För anslutning av flera rörelse-

vakter
L' =  Styrd fas (oftast svart, brun 

eller grå)
S =  Knapp/brytare

!

...
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Presentationsläge
Om ingången S används vid helauto-
matik och aktiv last, aktiverar sensorn 
presentationsläget. Lasten förblir 
frånkopplad så länge en rörelse de-
tekteras. När ingen rörelse detekteras 
längre och efterlystiden har gått ut, 
växlar sensorn till normal sensordrift 
igen. Dessutom kan läget aktiveras 
med ett tryck (5 sekunder) på 
knappen "4h OFF" på fjärrkontrollen. 
Samtidigt växlar den blå LED-lampan 
från att blinka till fast sken.

Testdrift
Testläget har prioritet före alla andra 
inställningar och används för att testa 
funktionen och bevakningsområdet. 
Oavsett omgivningens ljusnivå tänder 
närvarovakten ljuset i ca 5 sekunder 
vid rörelsedetektering i rummet (blå 
LED blinkar vid detektering).  Närva-
rovakten kan också testas och drift-
sättas utan att någon last måste vara 
ansluten. Efter 10 minuter kopplas 
automatiskt om till normal drift.

Startläge
Definierar beteendet efter inkoppling-
en av matarspänningen. Lastutgång 
TILL eller FRÅN.

Knapp/brytare ingång
Meddelar sensorn hur den inkom-
mande signalen S ska värderas. 
Genom tilldelningen av externa knap-
par/brytare kan vakten drivas som 
halvautomat och kan alltid överstyras 
manuellt.
TON resp. TON/OFF beskriver bete-
endet vid knappens/brytarens ma-
növrering. I läge ON-OFF kan ljuset 
alltid tändas och släckas manuellt. I 
läge TON är ingen manuell släckning 
möjlig längre. Med varje tryck på 
knappen startas efterlystiden på nytt.

Skymningsinställning
Önskad skymningsnivå kan 
ställas in från ca 10 till 1000 lux. Via 
teach-funktionen kan upp till 2 lux 
ställas in.

Dagdrift
Sensorn kopplar oberoende av 
omgivningsljuset så snart en rörelse 
detekteras.

Teach-IN
Välj Teach-IN funktionen vid de 
ljusförhållanden där du önskar att 
sensorn sedan ska reagera på rö-
relser. Efter 10 sekunder sparas det 
uppmätta värdet för omgivningens 
ljusnivå. Under tiden släcks ljuset.

Efterlystid
Önskad efterlystid kan med fjärrkon-
troll ställas in mellan min. 5 sekunder 
och max. 60 minuter. Överskrids 
skymningsvärdet kopplas sensorn 
bort efter att efterlystiden har gått ut.

Driftsätt

Halvautomatik
Ljuset kan tändas och släckas med 
samma tryckknapp/ strömställare 
alternativt så kommer ljuset att släck-
as automatiskt när inställd efterlystid 
har löpt ut (under förutsättning att 
sensorn inte detekterar någon rörelse 
under den inställda efterlystiden).

Helautomatik
Ljuset TÄNDS och SLÄCKS auto-
matiskt beroende av omgivningens 
ljusnivå och närvaro. Ljuset kan 
också tändas och släckas manuellt. 
Då avbryts automatiken.

Viktigt: 
En förväxling av anslutningarna leder 
till kortslutning i armaturen eller i säk-
ringsskåpet. I ett sådant fall måste 
de enskilda kablarna identifieras och 
monteras på nytt. I nätanslutningens 
matarledning kan en strömbrytare 
monteras för till- och frånkoppling.

Kontakt nätanslutning (bild 4�1)

Anmärkning beträffande  
parallellkopplingen:
Vid användning av flera sensorbrytare 
måste dessa vara anslutna till samma 
fas. Upp till maximalt 10 sensorer 
kan parallellkopplas. Avståndet 
mellan de enskilda sensorerna får 
vara max. 25 m.

Master/Master COM1 (bild 4�1)
Parallellkoppling gör det möjligt 
att använda flera "mastrar". Detta 
innebär att varje "master" styr be-
lysningsgruppen utgående från det 
omgivningsljus den mäter. Efterlystid 
och skymningsnivå ställs individuellt 
in på varje master. Ansluten last 
fördelas på de parallellkopplade 
"mastrarna". 

Närvaro detekteras av alla enheter 
som sammankopplats. 

Varje master styr sin armaturgrupp.

Master/Slav (bild 4�1)
Master/slave-koppling är lämplig att 
använda i större rum (ansluten last = 
master, ingen last = slave). 
Belysningen/ventilationen ansluts till 
mastern, medan slavesensorn bara 
används för detektering. Slavenheten 
kommer endast att skicka en signal 
till mastern, att den har detekterat 
närvaro oavsett inställda värden på 
slavenheten. Belysningen tänds och 
släcks med masterns inställning.

5� Montage

• Kontrollera samtliga delar med 
avseende på skador.

• Är produkten skadad får den inte 
tas i bruk.

• Välj en lämplig montageplats med 
hänsyn till räckvidden och rörelse-
detekteringen. (bild 5�1/5�2)

Montageordning
• Avbryt strömförsörjningen. 

(bild 4�1)
• Borra en monteringsöppning 

Ø max. 35 mm i taket. (bild 5�3)
• Genomför nätanslutningen. 

(bild 5�4) 
➜ "7� Tillbehör (tillval)"

• Sätt i sensormodulen. (bild 5�4)
• Slå till spänningen. (bild 5�4)
• Gör inställningarna. 

➜ "6� Funktion/Inställningar" 

6� Funktion och inställningar

Fabriksinställning
När närvarovakten tas i drift första 
gången och vid reset med fjärr-
kontrollen, aktiveras fabriksinställ-
ningarna.
Följande fabriksinställningar är 
förinställda:

Skymningsinställning Max, dagdrift
Efterlystid IQ-läge
Hel-/halvautomatik Helautomatik
Testdrift AV
Last ON/OFF i init ON
Knapp/brytare Knapp
TON/TONOFF TONOFF
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Karl H Ström AB,  
Verktygsvägen 4,  
553 02 Jönköping,  
036 - 550 33 00.  
Vi rekommenderar att du sparar 
kvittot väl tills garantitiden har gått ut. 
För transportkostnader och -risker 
vid retursändningar lämnar STEINEL 
ingen garanti.

Ytterligare uppgifter om produkter 
samt kontakt hittar du på vår hemsi-
da. www�khs�se 

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

TILLVERKAR1 3 5Å R S

S E

GARANTI
TILLVERKAR
Å R S
GARANTI

TILLVERKAR
Å R S
GARANTI

9�  Avfallshantering

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

Kasta inte elapparater i 
hushållssoporna!

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

10�  CE-deklaration

Som köpare har du rätt till gällande 
garantirättigheter enligt konsumentla-
gen alt. ALEM 09. Dessa rättigheter 
varken förkortas eller begränsas 
genom vår garantiförklaring. Utöver 
den rättsliga garanti-fristen, ger vi 
5 års garanti på att din STEINEL- 
Professional-Sensor-produkt är i 
oklanderligt skick och fungerar kor-
rekt. Vi garanterar, att denna produkt 
är helt utan material-, produktions- 
eller konstruktionsfel. 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 återförsäljaren av 
olika anledningar ej kan kontaktas 
kan du vända dig direkt till Steinels 
generalagent i Sverige; 

LED-funktion

Blå LED
Initialisering: LED blinkar 1× per 
sekund.
Normaldrift: LED släckt.
Testdrift: LED lyser vid detekterad 
rörelse.
Fjärrkontroll: LED blinkar 1× per 
sekund.

Röd LED
Aktivering halvautomatik: LED Till i 
ca 1 sekund
Övertemperatur: LED blinkar i  
1 sekund, var 15:e sekund

7� Tillbehör (tillval)

 – Användarfjärrkontroll RC 5 
E1300552

 – Servicefjärrkontroll RC 8 
E1300089

 – Smart Remote E1360256
 – Ledningsförbindelse (bild 5�4) 

EAN 4007841 065683 

8� Underhåll/Skötsel

Produkten är underhållsfri.
Bevakningslinsen kan rengöras med 
en fuktig trasa (utan rengörings-
medel). 

IQ-läge
Efterlystiden är dynamisk och 
varieras i förhållande till användning 
av lokalen. Via en inlärningsalgoritm 
fastställs den optimala tidscykeln. 
Den kortaste tiden är 5 minuter, den 
längsta 20 minuter.

Funktioner RC 5
 – Ljuset TÄNDS/SLÄCKS 4 h
 – Reset
 – 100 h burn in
 – Presentationsläge

Funktioner RC 8
 – Efterlystid CH1
 – Testläge / Normalläge
 – Skymningsinställning
 – Nattdrift
 – Dagsljusdrift
 – Teach-IN
 – Automatisk / manuell drift
 – Reset
 – IQ-läge

Smart Remote
 – Styrning via smartphone eller 

surfplatta
 – Ersätter alla fjärrkontroller
 – Ladda ner den passande appen 

och anslut via Bluetooth
 – Dubbelriktad kommunikation 

Efterlystid: 5 sekunder - 60 minuter, 
IQ
Skymningsinställning: Teach,  
2- 1000 lux
Startläge: Från - Till
Driftsätt: Halv- och helautomatiskt
Extern ingång: Knapp / brytare

Detaljerade beskrivningar i bruksanvis-
ningen för respektive  
fjärrkontroll.
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11� Tekniska data
Mått Ø × D 43 × 75 mm

Spänning 220-240 V / 50/60 Hz

Sensorik Passiv infraröd (IR)

Effekt 
- Standby < 0,3 W

Räckvidd 4 × 4 m närvaro, radiell,  
6 × 6 m tangentiell / 2,8 m höjd

Bevakningsvinkel 360°

Effekt Glöd-/halogenlamplast 1000 W
Lysrör elektr. förkoppl.don  500 W
Lysrör okompenserade  400 VA
Lysrör seriekompenserade 400 VA
Lysrör parallellkompenserade 400 VA
Lågvolt-halogenlampor 1000 VA
LED < 2 W  100 W
2 W < LED < 8 W  300 W
LED > 8 W  600 W
Kapacitiv belastning 176 µF

Lägsta belastning 100 mA

Skymningsinställning 2-1000 lux, ∞/dagsljus

Efterlystid 5 s till 60 min

Montagehöjd 2-5 m

Skyddsklass IP65

Temperaturområde -25 °C till + 55 °C

12� Driftstörningar
Störning Orsak Åtgärd

Ljuset tänds inte  n Ingen spänning ansluten
 nSkymningsvärdet för 
lågt ställt 

 n Ingen rörelse i sensorns 
bevakningsområde 

 nKontrollera anslutningar
 nÖka långsamt skym-
ningsvärdet tills ljuset 
tänds
 nKontrollera så att sensorn 
kan känna av önskat 
bevakningsområde
 nKontrollera bevaknings-
området

Ljuset släcks inte  nSkymningsvärdet för högt
inställt
 n Efterlystiden löper ut 

 nPåverkan från värme-
källor t.ex. värmefläkt, 
öppna dörrar och fönster,
husdjur, varma ljuskällor, 
rörliga objekt

 nSänk skymningsnivån

 n Vänta till efterlystiden har 
löpt ut, reducera efterlys-
tiden om det behövs
 nKontrollera bevaknings-
området

Sensorn släcker ljuset 
trots rörelse i bevak-
ningsområdet

 n Efterlystiden för kort 
inställd
 nSkymningsnivån för lågt 
inställd

 nÖka efterlystiden

 nÄndra skymningsnivån

Sensorn släcker inte 
ljuset tillräckligt snabbt

 n Efterlystid för lång  nMinska efterlystiden

Belysningen tänds inte 
snabbt nog när man 
går rakt mot sensorn

 nRäckvidden är reducerad
vid rörelse rakt emot 
sensorn

 nAnslut ytterligare sensorer
 nMinska avståndet mellan 
två sensorer

Sensorn tänder inte 
ljuset trots rörelse och 
mörker

 n För lågt skymningsvärde 
inställt
 nHalvautomatiken aktiv

 n 4 timmar FRÅN aktiv

 nÖka skymningsvärdet

 nAktivera helautomatiken 
eller tänd ljuset med 
knappen
 nAvaktivera 4 timmar 
FRÅN

Den röda LED-lampan 
blinkar

 nÖverhettning 

 nÖverbelastning

 nAvvakta en nedkylningstid 
på 1 timme
 nReducera lasten




