
Sensorstyrda armaturer för trygghet 
och energieffektivisering
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Modell R-Plus har
möjlighet till

dagsljusreglering

Med sin slimmade design och de många inställningsmöjligheterna är serie R det perfekta valet för flexibel och energieffektiv ljussättning i många 
olika miljöer, från trapphuset till moderna kontorsfastigheter. Connect serie R består av två familjer, R-V2 och R-Plus som finns i tre storlekar samt 
med rund eller kvadratisk kupa. 

Nya versionen av Connect serie R har fått tillägget V2, dessutom har familjen utökats med modellen R-Plus som bl.a. har möjlighet till dagsljus-
reglering. Connect serie R uppfyller den nya Bluetooth Mesh-standarden för säker kommunikation. Den nya standarden ger även möjlighet att 
implementera olika Bluetooth tillbehör som externa relä, tryckknappar, sensorer m.m.

Sensor | Sensorns räckvidd kan justeras i
fyra riktningar samt ställas in för låg eller
hög känslighet men även inaktiveras.

Dagsljusreglering  | Modell R-Plus kan anpassa 
(dimra) ljusflödet efter infallande dagsljus för att 
uppnå konstant belysningsstyrka. Kommunikation | Via Bluetooth Mesh kommunicerar 

Connect serie R med varandra. Inställning av funktioner 
belysningsgrupper, grannzoner, grundljusscenarier, 
skymningsvärde m.m. utförs i mobil-app.

Indirekt ljus | Ovansida med ljusslitsar som 
ger indirekt ljus i taket vilket skapar en jämn 
och behaglig ljusbild.

Sensorarmatur Connect serie R

Ladda ner app gratis
till din smartphone, finns

för Android och iOS.

Gå in i appen och via
Bluetooth visas de

produkter som finns
i närheten.

Klar att användas.
Driftsätt snabbt

och enkelt.

För ytterligare teknisk information besök  
 www.khs.se

Nödljus | Nödljusmodul finns som tillbehör och kan appliceras 
med ett enkelt handgrepp (även i monterad armatur). Modulen 
har helautomatiskt självtest och är försedd med test-knapp för 
funktionskontroll. Armatur med nödljusmodul är godkänd enligt 
EN 60598-2-22.



Skyddsklass:  IP40, klass II
Montage:   Tak, vägg. Inomhus. Rekommenderad montagehöjd för tak 
   2 - 4 meter. För optimal sensor-detektering är rekommenderad   
   montagehöjd 2,80 meter. Tre fästhål. Distanser medföljer för   
   anslutning via utanpåliggande kabel.
Anslutning:   Två införingshål Ø 20 mm med strypnippel. Snabbkopplingsplint 
   2 x 2 x 2,5 mm².
Utförande:   Stomme och kupa av polykarbonat IK07. Ovansidan av kupan har   
   ljusslitsar som ger indirekt ljus. 
Sensor:    HF-sensor, bevakningsområde inställbart Ø 1-10 meter. Sensorn är
   adaptiv, men kan även ställas in för låg eller hög känslighet
   (närvarodetektering). Sensorns räckvidd kan dämpas i fyra olika
   riktningar. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°.
   Efterlystid inställbar 5 sek – 60 min. Skymningsrelä inställbart
   2 – 2000 lux. (frånkopplad). 
Ljuskälla:   Livslängd 90.000h L80 vid 25°C.  Ra>80, SDCM 3. Grundljus 
   inställbart 5-100%, efterlystid för grundljus kan ställas in 10-30 min   
         eller konstant. Nivå för maxljus kan ställas in 5-100% av fullt ljusflöde.
Omgivningstemperatur:  -20°C till + 40°C
Elektriska data:   220-240V, 50-60Hz.
Mått:    R10; rund Ø 300 x 55 mm. R20; rund Ø 350 x 55 mm. 
   R20; kvadratisk 300 x 300 x 55 mm. R30; rund Ø 420 x 55 mm.    
   R30; kvadratisk 350 x 350 x 55 mm.
Övrigt:   Som tillbehör för Connect R10, R20 och R30 finns en nödljusmodul
   som ger ett ljusflöde på 107 lm vid spänningsbortfall.
   

Art nr: 
E75 079 40     Connect R10 V2 rund, 3000K
E75 079 41     Connect R10 V2 rund, 4000K

E75 079 42     Connect R20 V2 rund, 3000K
E75 079 43     Connect R20 V2 rund, 4000K
E75 079 44     Connect R20 V2 kvadratisk, 3000K
E75 079 45     Connect R20 V2 kvadratisk, 4000K
 
E75 079 46     Connect R30 V2 rund, 3000K
E75 079 47     Connect R30 V2 rund, 4000K
E75 079 48     Connect R30 V2 kvadratisk, 3000K
E75 079 49     Connect R30 V2 kvadratisk, 4000K

E75080 50     Connect R10 Plus rund, 3000K
E75080 51     Connect R10 Plus rund, 4000K

E75080 52     Connect R20 Plus rund, 3000K
E75080 53     Connect R20 Plus rund, 4000K
E75080 54     Connect R20 Plus kvadratisk, 3000K
E75080 55     Connect R20 Plus kvadratisk, 4000K
 
E75080 56     Connect R30 Plus rund, 3000K
E75080 57     Connect R30 Plus rund, 4000K
E75080 58     Connect R30 Plus kvadratisk, 3000K
E75080 59     Connect R30 Plus kvadratisk, 4000K

Connect R30  rund

23,4W; 2813 lm/3000K | 3019 lm/4000K

Connect R20 rund

15,4W; 1826 lm/3000K | 1976 lm/4000K

Connect R10 rund

 8,5W; 992 lm/3000K | 1053 lm/4000K

Connect R30 kvadratisk

23,5W; 2813 lm/3000K | 2964 lm/4000K

Connect R20 kvadratisk

15,4W; 1826 lm/3000K | 1970 lm/4000K
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Tillbehör
E75 058 00     Nödljusmodul för Connect serie R
E79 552 77     Skyddsrumsbygel plafond för Connect serie R
E75 069 07     Täckskiva för tak till Connect serie R
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Ljusberäkning av trapphus med hissplan och korridor. Produkt Connect R20 V2, 3000K med sensor ger i detta 
exempel till höger ett medelvärde på 161 lux. Takhöjd 2,3 m. med korridorbredd 2,0 m. Reflektionsfaktorer 30, 
60, 80 med underhållsfaktor 0,85.

Alla inställningar av armaturerna Connect i serie R är app-baserat via Steinels mobil-app. Därför är det mycket enkelt att trådlöst via Bluetooth- 
kommunikation skapa både stora och små belysningsgrupper. Dessutom är det snabbt och smidigt att förändra belysningsanläggningen när 
lokalens funktion behöver ändras eller utökas. Du kan även skapa trygghetsljus genom att tända belysningen på t.ex. våningen över och under den 
våning som detekteras. Allt för att användaren inte ska behöva gå mot ett mörkt och på så sätt i otryggt område. Armaturen är försedd med den 
absolut senaste LED-tekniken och Steinels senaste adaptiva sensor. Allt detta tillsammans ger en energieffektiv och flexibel belysningsanläggning 
med lång livslängd, mycket låga driftkostnader med minimalt underhåll.



Alla teknikspecialister på Karl H Ströms projekteringsavdelning har unika kunskaper och lång erfarenhet av att projektera och välja rätt 
lösningar. De kan hjälpa dig med allt från belysningsberäkningar och energikalkyler till att projektera styrning av armaturer, både för 
ROT-projekt och nybyggnation. Du kan alltid med snabb återkoppling maila in dina ritningar, skisser eller bilder till oss.

Vad Karl H Ström kan göra för dig

Planering av sensorarmaturer 

- Vi tar emot ritningar i DWG/PDF, skicka 
till projekt@khs.se

Sammanställning och offert

- De sensorarmaturer och tillbehör som vi rekommenderar 
för projektet presenteras.  Vi offererar via elgrossist.

Teknisk data

- Produktblad, miljödokument, bruksanvisning, styr-
dokument för driftsättning.

Uppföljning av projektering

- Efter projektering går vi gärna igenom allt med dig.

Kontakta oss!

Tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se

Kostnadsfri hjälp vid projekt

Brf Etterstadkroken
Steinels sensorarmatur R20 lyser upp trapphus och korridorer
i bostadsrättsföreningen Etterstadskroken, Oslo. Dessa är
sammankopplade i grupper via Bluetooth för att skapa en trygg,
energieffektiv och trivsam belysningsanläggning.

Brf Tapetrabatten
I Hässelby utanför Stockholm ligger bostadsrättsföreningen
Tapetrabatten som består av 48 stycken lägenheter. Under 
slutet av 2019 byttes all gammal belysning i trapphus och korridorer 
ut mot Steinels armatur R30, dessa försågs även med nödljus-
modul.

Några referensprojekt Connect serie R



Vi har nöjda kunder över hela 
Sverige och Norge med Steinels produkter.

Kontakta oss om du vill besöka ett 
av våra referensprojekt.

Över 100 år med ny teknik!

Ny teknik har alltid varit en drivkraft för oss på Karl H Ström. När elen började göra sitt intåg i de svenska hemmen, behövde grundaren 
Karl Herrman Ström strömbrytare, för att använda tillsammans med mässingsdetaljer som han tillverkade i sitt gjuteri. Året var 
1919 och han grundade företaget Karl H Ström som började köpa innovativa produkter i Tyskland. Sedan starten 1919 har vi utvecklats 
många gånger om och erbjuder idag produkter med ny innovativ teknik –  allt från armaturer med Bluetooth till ljusstyrning för 
offentlig miljö. Ny teknik, som förbättrar, engagerar och ger oss en hållbar utveckling. 

Karl H Ström finns idag med huvudkontor, support och centrallager i Jönköping. Vi finns representerade i Sverige men även i 
Norge genom vårt systerföretag Vilan.  

Kontakta gärna vår kunniga personal så hjälper vi dig!

*KA2104*
KA2104

Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4, 55302 Jönköping
tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se


