
STEINEL Vertrieb GmbH
Dieselstraße 80-84
33442 Herzebrock-Clarholz
Tel: +49/5245/448-188
www.steinel.de

Contact
www.steinel.de/contact
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...

Textteil beachten!

Follow written instructions!

Suivre les instructions ci-après !

Tekstpassage in acht nemen!

Seguire attentamente le istruzioni!

¡Obsérvese la información textual!

Siga as instruções escritas 

Följ den skriftliga montageinstruktionen.

Følg de skriftlige instruktioner!

Huomioi tekstiosa!

Se tekstdelen!

Τηρείτε γραπτές οδηγίες!

Yazılı talimatlara uyunuz!

A szöveges utasításokat tartsa meg!

Dodržujte písemné pokyny!

Dodržiavajte písomné informácie!

Postępować zgodnie z instrukcją!

Respectați instrucțiunile următoare!

Upoštevajte besedilo!

Pridržavajte se uputa!

Järgige tekstiosa!

Atsižvelgti į rašytines instrukcijas!

Pievērsiet uzmanību teksta daļai!

Соблюдать текстовую инструкцию!

Прочетете инструкциите!

遵守文字说明要求!
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4. Principen

Sensorarmatur med en aktiv rörelsevakt. Den integre-
rade iHF-sensorn sänder högfrekventa elektromag-
netiska vågor ( 5,8 GHz ) och mottar deras eko. När 
personer rör sig inom armaturens bevakningsområde 
registreras ekoförändringen av sensorn. Detta utlöser 
kommandot "tänd ljuset“. Detekteringen fungerar 
också genom dörrar, glas eller tunna väggar.

Sensorlampans funktioner kan ställas in via smart-
telefon och surfplatta eller ställskruvar direkt på 
armaturen. Att skapa belysningsgrupper samman-
kopplade med Bluetooth är bara möjligt att göra  
via smarttelefon eller surfplatta. (L 800 LED iHF 
Connect / L 810 LED iHF Connect / L 820 LED iHF 
Connect)

Bevakningsområden vid väggmontage:
1 ) Min. räckvidd ( 1 m )
2 ) Max. räckvidd ( 5 m )
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Anmärkning:
Om sensorlamporna monteras för nära varandra 
kan det bli felkopplingar, då de utsända högfrek-
venssignalerna stör varandra (bild A).  

Med följande åtgärder undviker man detta fel:
• Montera sensorlamporna med ett avstånd från 

varandra på minst 5 m.
• Koppla ihop sensorlamporna via Smart Remote 

App och koppla bort sensorn via Sensor-Off  
funktionen för varje enskild lampa (bild B + C). 
Genom sammankoppling i grupp tänds vid rörelser 
även de lampor vars sensor är avaktiverad.

SE

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! 

• Inkoppling måste utföras i spänningsfritt tillstånd.
•  Bryt strömmen och kontrollera med spännings-

provare att alla parter är spänningslösa. 
• Eftersom sensorarmaturen installeras till nätspän-

ningen måste arbetet utföras på ett fackmanna-
mässigt sätt enligt gällande installationsföreskrif-
ter och anslutningskrav i respektive land.  
( t.ex. DE: VDE 0100, AT: ÖVE / ÖNORM E8001-1, 
CH: SEV 1000 ) 

3. L 800 / L 810 / L 820 LED iHF 
L 800 / L 810 /  
L 820 LED iHF Connect

a Armaturhus
b Väggfäste
c Skydd nedtill
d Skydd upptill
e Nätkabel infällt montage
f Nätkabel utanpåliggande
g  Montagehakar förenklar monteringen / dragav-

lastning för kablarna
h Gummitätningar
i Distanser för utanpåliggande installation
j  Husnummerpanel  

(L 820 LED iHF / L 820 LED iHF Connect)
k  Låsskruvar till husnummerpanel  

(L 820 LED iHF / L 820 LED iHF Connect)
l Inställning av räckvidden
m Efterlystid
n Skymningsinställning
o Programinställning
p Permanentljus

Anmärkning:
iHF-sensorns högfrekvenseffekt är ca 1 mW – det 
är bara en tusendel av sändareffekten från en mobil-
telefon eller en mikrovågsugn.

Anmärkning:
Sensorn lämpar sig för att automatiskt tända belys-
ning. Olika väderförhållanden kan påverka sensorn. 
Vindbyar, snö, regn, hagel m.m. kan utlösa en 
oönskad tändning.

5. Elektrisk anslutning

För att uppnå den angivna räckvidden på 5 m, bör 
montagehöjden vara ca 2 m.

Nätanslutningens matarledning ( se bild )

   Nätanslutningens matarledning består av en 
3-ledarkabel:
L =  Fas ( oftast svart, brun eller grå )
N = Neutralledare ( oftast blå )
PE = Skyddsledare ( grön/gul )

Vid osäkerhet, måste kabeln identifieras med en spän-
ningskontroll; gör den därefter spänningsfri igen. Fas 
( L ) och neutralledare ( N ) ansluts till kopplingsplinten.

Viktigt:
En förväxling av anslutningarna leder till kortslutning 
i armaturen eller i säkringsskåpet. I ett sådant fall 
måste de enskilda kablarna identifieras igen och 
anslutas på nytt.

Anmärkning:
Armaturens ljuskälla kan inte bytas ut; om ljuskällan 
ändå måste bytas ut ( t.ex. när den är uttjänt ), så 
måste hela armaturen bytas.
I nätkabeln kan en strömställare för till- och från-
koppling installeras.
 

6. Funktionen

Efter montage av kupan och installation av nätka-
beln, är sensorarmaturen klar att användas. Om 
armaturen tänds manuellt med strömbrytare,  
släcks den alltid efter 1 sekund för kalibrering och  
är därefter aktiv i sensordrift. 
Strömbrytaren behöver inte manövreras igen.

Funktionerna kan ställas in via Smart Remote  
App (L 800 LED iHF Connect /  
L 810 LED iHF Connect /  
L 820 LED iHF Connect) eller ställskruvar.

Anmärkning:
Det är alltid den sista inställningen som gäller  
oavsett om den är gjord via vred på armaturen  
eller via Smart Remote App.

Smart Remote App
För att konfigurera armaturen med smarttelefon 
eller surfplatta måste STEINEL Smart Remote App 
laddas ner från AppStore. Det krävs en Bluetooth- 
förberedd smartphone eller surfplatta.

QR-Codes

Android iOS

Ytterligare funktioner endast via Smart Remote 
App:
 – Huvudljus- / grundljusnivå inställbar
 – Utökad inställning av räckvidden
 – Gruppstyrning
 – Skymningsinställning via teach-in

Inställning av räckvidd ( känslighet ) l
Fabriksinställning: 5 m

Med räckvidd menas det cirkelformade område på 
marken som utgör bevakningsområdet vid monte-
ring på 2 m höjd. 

sensor o�

-  Potentiometer max. =  
max. räckvidd 5 m

-  Potentiometer min. =  
min. räckvidd 1 m

-  Potentiometer "•" = sensor off

Rörelsedetekteringen och alla andra sensorfunktioner 
är helt frånkopplade (sensor off). För inställning av 
bevakningsområdet rekommenderas att välja den 
kortaste tiden (5 sekunder).

S
E
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Efterlystid ( frånkopplingsfördröjning ) m
Fabriksinställning: 5 sek.

Armaturens önskade efterlystid kan steglöst ställas 
in från ca 5 sek. till max. 15 min.

sensor o�

Ställskruven i läge:
15 min = maximal tid ( 15 min. )
5 sec = minsta tid ( 5 sek. )

För inställning av bevaknings-
området rekommenderas att 
välja den kortaste tiden 5 sec.

Varje ny detekterad rörelse startar om tiden på nytt. 
För inställningen av bevakningsområdet och för 
funktionstestet, rekommenderas den kortaste tiden.

Anmärkning:
Efter varje gång som lampan har släckts avbryts  
rörelsebevakningen i ca 1 Sekund innan en ny 
rörelse åter kan tända armaturen.

Inställning av skymningsnivån ( aktiveringsnivå ) n
Fabriksinställning: 2000 lux

Armaturens aktiveringsnivå kan steglöst ställas in 
mellan ca 2 till 2000 lux.

sensor o�

Ställskruven i läge:

2000 lux = dagsljusdrift ca 
2000 lux
2 lux = skymningsdrift ca 2 lux

För inställning av bevakningsområdet i dagsljus ska 
ställskruven ställas på 2000 lux.

Programinställning o

sensor o�

 =  Mjukstart / inget grundljus TILL fr.o.m. 
inställt skymningsvärde

 =  Mjukstart + grundljus 10 Minuter
 =  Mjukstart + grundljus 30 Minuter 

 =  Mjukstart + grundljus hela natten

7. Permanentljus p

Om en brytare monteras på nätanslutningens  
matarledning, finns möjligheten till följande  
funktioner förutom att bara tända och släcka:

Sensordrift 16.1 :
Tända ljuset (om lampan FRÅN):
Brytare 1 × FRÅN och TILL.  
Lampan förblir tänd under inställd tid.
Släcka ljuset (om lampan TILL): 
Brytare 1 × FRÅN och TILL.  
Lampan slocknar resp. går över till sensordrift.

Permanentljus 16.2 :
1 ) Tända fast ljus

Brytare 2 × FRÅN och TILL. Lampan ställs på 
permanent ljus i 4 timmar ( blå LED lyser bakom 
armaturens skydd d ). Därefter återgår sensorn 
automatiskt till sensordrift igen ( blå LED från ). 

2 ) Släcka fast ljus
Brytare 1 × FRÅN och TILL. Armaturen slocknar 
resp. går över i sensordrift.

Viktigt:
Brytaren bör aktiveras flera gånger i snabb följd  
( ca 0,2-1 sekund ).

Vad är mjukstart?
Sensorlampan har en mjukstartfunktion. Vilket 
betyder, att ljuset inte har maximal effekt när det 
tänds, utan ljuset dimras upp inom en sekund upp 
till 100%. Detsamma gäller när ljuset släcks.

Vad är grundljus?
Grundljuset ger permanent belysning om natten 
med ca 10% ljuseffekt. Först vid rörelse i bevak-
ningsområdet tänds ljuset ( under inställd tid, se 
efterlystid m) med maximal effekt ( 100 % ). Därefter 
går lampan tillbaka till grundljus ( ca 10 % ).

Anmärkning:
I grundljusläge kan LED börja fladdra lite beroende 
av lokalt elnät. Det är alltså inget fel på produkten 
och därmed ingen orsak till reklamation.

8. Underhåll/Skötsel

Produkten är underhållsfri.
Armaturen kan rengöras med en fuktig trasa ( utan 
rengöringsmedel ) när den är smutsig.

S
E

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 direktivet om uttjänta 
elektriska och elektroniska apparater och dess 
omsättning i nationell lagstiftning, måste uttjänta 
elapparater lämnas in till miljövänlig återvinning. 

10. CE-deklaration

Härmed försäkrar STEINEL Vertrieb GmbH att  
denna typ av radioutrustning L 800 LED iHF 
Connect / L 810 LED iHF Connect / L 820 LED iHF 
Connect överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.  
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överens-
stämmelse finns på följande webbadress:  
www.steinel.de

11. Tillverkargaranti

Denna Steinel-produkt är tillverkad med största  
noggrannhet. Den är funktions- och säkerhets-
testad enligt gällande föreskrifter och har därefter 
genomgått en stickprovskontroll. Steinel garante-
rar felfritt tillstånd och felfri funktion. Garantin gäller 
i 36 månader från inköpsdagen. Vi åtgärdar brist-
fälligheter orsakade av material- eller tillverkningsfel. 
Garantin uppfylls genom reparation eller utbyte av 
bristfälliga delar efter vårt val. Garantin omfattar inte 
slitage och skador orsakade av felaktigt hanterande 
eller bristande underhåll och skötsel av produkten. 
Följdskador på främmande föremål ersätts ej.
Garantin gäller endast då produkten, som inte får 
vara demonterad, sändes väl förpackad med kort 
beskrivning av felet och fakturakopia eller kvitto  
(inköpsdatum och stämpel) till vår representant  
eller lämnas till inköpsstället.

Reparationsservice:
Kontakta nästa serviceställe för reparationer efter 
garantitidens utgång eller vid bristfälligheter som  
inte omfattas av garantin. 

TILLVERKAR1 3 5Å R S

S E

GARANTI
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Störning Orsak Åtgärd

Sensorarmaturen utan spänning  ■ Säkring har utlöst,  
inte påkopplad,  
strömförsörjning avbruten

 ■ Kortslutning

 ■ Slå till säkringen, byt ut,  
slå till spänningen;  
testa med spänningsprovare 

 ■ Kontrollera anslutningarna

Sensorarmaturen tänds inte  ■ vid dagsljusdrift, skymnings- 
inställningen står på nattdrift

 ■ Nätströmbrytare FRÅN
 ■ Säkring har utlöst

 ■ Bevakningsområdet inte exakt 
inställt

 ■ Justera inställningen

 ■ Tillkoppla
 ■ Slå till säkringen, byt ut,  
kontrollera evtl. anslutningen

 ■ Justera inställningen

Sensorlampan släcks inte  ■ Ständig rörelse i 
bevakningsområdet

 ■ Kontrollera området och ställ in på 
nytt om nödvändigt

Sensorlampan släcks inte helt  ■ Grundljus har valts  ■ Programomkopplare på 0

Sensorlampan tänds spontant  ■ Vinden får träd och 
buskar att röra sig inom 
bevakningsområdet

 ■ Rörelser från bilar ute på gatan

 ■ Ändra bevakningsområde
 

 ■ Ändra bevakningsområde

Större metallföremål 
som exempelvis bilar 
eller metallväggar inom 
bevakningsområdet

 ■ Ändra bevakningsområde  ■ Parkera om bilen t.ex.

LED-strålkastaren nämns inte  
i bluetooth-översikten

 ■ Fel region vald  ■  Inställningar  
 Region EU/Region US

Glömt lösenord  ■  Efter felinmatning: Tryck på 
knappen "Återställ lösenord"; 
Stäng av strömmen inom  
10 minuter och sätt på den igen; 
Tilldela därefter lösenordet på nytt

Appen startar inte  ■  Positionen är inte aktiverad  ■  Aktivera positionen i smarttelefo-
nens inställningar

Inställningarna för LED- 
strålkastaren är nedtonade

 ■  LED-strålkastaren är inte angiven 
som gruppmaster (slave-drift)

 ■  Ställ in master-strålkastaren
 ■  Ange LED-strålkastaren som 
master

Ingen bluetooth LED- 
strålkastare hittad

 ■  LED-strålkastaren befinner sig 
utom räckvidd 

 ■  Bluetooth på smarttelefonen är 
avaktiverad

 ■  Kontrollera om bluetooth är 
aktiverad i smarttelefonen eller 
minska avståndet till produkten

 ■  Starta sökningen på nytt

Ingen uppkoppling från  
smarttelefonen till LED- 
strålkastaren

 ■  Smarttelefonen befinner sig för  
nära strålaren

 ■  Smarttelefonen är inte  
appkompatibel

 ■  Appversionen är för gammal

 ■  Avståndet till LED-strålkastaren 
minst 1,5 m

 ■  Använd en annan smarttelefon 

 ■  Uppdatera Smart Remote App  
i AppStore

13. Driftstörningar

S
E

12. Tekniska data
Mått ( H × B × D ) 88 × 230 × 145 mm (L 800 LED iHF / L 800 LED iHF Connect)

91 × 230 × 145 mm (L 810 LED iHF / L 810 LED iHF Connect)
260 × 230 × 145 mm (L 820 LED iHF / L 820 LED iHF Connect)

Material Armaturhus: aluminium
Armaturens kupa: plast 

Spänning 220 – 240 V, 50/60 Hz

Effekt 10 W / 611 lm / 61 lm/W (L 800 LED iHF / L 800 LED iHF Connect)
12,5 W / 858 lm / 71,5 lm/W (L 810 LED iHF / L 810 LED iHF Connect)
12,5 W / 858 lm / 71,5 lm/W (L 820 LED iHF / L 820 LED iHF Connect)

Effektfaktor 0,89

Färgtemperatur 3000 k ( varm vit )

LED livslängd  
( L70B10 enligt LM80 )

50 000 timmar

Bevakningsvinkel 160° med underkrypskydd

Bevakningsräckvidd 1 – 5 m ( radiell )

Skymningsinställning 2 – 2000 lux

Efterlystid 5 sek. – 15 min.

Grundljus 0 eller 10 %, mjukstart ( tillval med Smart Remote )

Permanent ljus kopplingsbart ( 4 h )

Skyddsklass IP 44

Isolationsklass II

Temperaturområde -20 °C till +50 °C 

Frekvens Bluetooth 2,4 – 2,48 GHz (L 800 / L 810 / L 820 LED iHF Connect)

Sändeffekt Bluetooth 5 dBm / 3 mW (L 800 / L 810 / L 820 LED iHF Connect)

Frekvens iHF 5,8 GHz

Sändeffekt iHF < 1 mW
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