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Serie 800 Connect är en familj av vägglampor med en modern design som ger både ett allmänt ljus samt ett effektfullt släpljus på 
vägg. Dessutom försedd med integrerat Bluetooth vilket ger möjlighet till sammankoppling av flera armaturer. På kvällen när det 
mörknar tänds armaturerna samtidigt och automatiskt med ett sk. grundljus, som skapar stämning och trygghet. Integrerat i armatu-
ren finns en dold sensor som tänder ljuset med full effekt vid rörelse. På morgon släcks armaturerna lika automatiskt. 

Serie 800 Connect är mycket energi-effektiv genom sin moderna LED-ljuskälla och inte minst tack vare den intelligenta sensortekniken 
som bara tänder ljuset med full effekt när det verkligen behövs. Armaturens alla funktioner ställs in direkt i mobil med Steinels gratis-
app Smart Remote alternativt med potentiometrar på lampans undersida.  Serie 800 Connect kan sammankopplas och kommunicera 
med alla Steinels armaturer som är försedda med Bluetooth. Serie 800 Connect finns i tre olika design-utföranden och kan användas 
såväl utomhus som inomhus. 

Kapslingsklass:  IP44, klass II
Montage:  Vägg. Inomhus, utomhus. Montagehöjd ska vara 1,80-2,50 meter över mark för att sensorn ska detektera. 
Anslutning:  Två införingshål Ø 15 mm med strypnippel. Plint 2x2,5 mm² (fas, nolla). Distanser för utanpåliggande  
   ledning.
Utförande:  Downlight. Stomme av pressgjuten aluminium lackerad i färg antracit, väggfäste av 
   polykarbonat. Opal täckskiva av akryl. 
Rörelsevakt:  Intelligent iHF-sensor som är dolt placerad. Sensorn tänder endast ljuset vid på rörelser från människor,   
   större djur och bilar. Bevakningsområde 1-5 meter. Bevakningsvinkel 160° med underkrypskydd. Efterlystid  
   inställbar 10 sek -15 min. Skymningsrelä inställbart 2 - 1000 lux (frånkopplat).
Ljuskälla:  10W, ljusflöde 661 lm, 3000K. Ra>80. SDCM 3. Livslängd 50.000h L70B10. Grundljus 10%. a) konstant så 
   länge ingen rörelse är detekterad. b) 10 minuter efter att efterlystiden har löpt ut. c) 30 minuter efter att 
   efterlystiden har löpt ut. Efterlystid för grundljus kan ställas 10-30 min eller konstant.
Omgivningstemperatur: -20° till +50° C
Elektriska data:  230-240V, 50-60 Hz
Mått (H x B x D):    88 x 230 x 145 mm
Övrigt:   Modellen finns även som up-downlight L810 Connect och med husnummer L820 Connect. Alla inställningar  
   av armaturens funktioner måste ske med Steinels gratisapp för mobil/surfplatta t.ex. inställning av belysnings 
   grupper, sensorns räckvidd, sensorns känslighet, nivå för grundljus och maxljus, efterlystid och skymnings  
   nivå. Kommunikation från mobil sker via lösenordsskyddad Bluetooth anslutning. 
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