
Sensorarmatur för garage
Connect serie 5100
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Enkel installation med maximal energibesparing



GLOBENGARAGET, Stockholm
När gamla belysningen runt Avicii Arena (före detta Globen) byttes ut mot smart, 
energisnål sensorarmatur från Steinel kunde man genast mäta en mycket stor energi-
besparing. Trots att armaturerna aldrig är släckta.  
 
För att skapa trygghetskänsla i området lyser de alltid med ett grundljus på tio procent. 
De lyser starkare när sensorerna aktiveras. På så sätt sparas energi, utan att känslan 
av komfort och trygghets rubbas.   
  
Armaturerna pratar med varandra via Bluetooth vilket gör att varken extra kabel-
dragning eller wifi behövs för att de ska kunna samverka.

Släckta lampor skapar otrygghet. Därför lyser det dygnet runt i många parkeringshus. 
Något som drar enorma mängder energi – helt i onödan.  Jag och mina kollegor vill ändra på 
det. 
 
Efter att ha sålt 100 000-tals sensorarmaturer 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 energibespa-
ring. Utan att tumma på trygghetskänslan. Lamporna lyser bara när det behövs.
 
Vi kallar det ansvarsfull belysning.  
 
Urban Magnusson, Försäljningschef  Karl H Ström



PARKERINGSHUS LOKET

Parkeringshuset Heden i Göteborg lyses upp av 285 stycken stilrena  
LED-armaturer av modell Connect 5100.  

Armaturerna är programmerade i mindre grupper, vilket optimerar  
energibesparingen – inga större områden lyser i onödan. 

Den ribbade träfasaden medför att ljuset från parkeringshuset skapar en 
tryggare miljö i parkområdet. Därför har man ställt in så att 
armaturerna alltid lyser på grundljusnivå. 

I parkeringshuset Loket finns plats för 237 bilar och 44 cyklar. 
De lyses upp av 150 stycken energieffektiva armaturer från Steinel. 

Precis som i många andra garage är det modell Connect 5100 som är 
installerad.  

Trådlös kommunikation gjorde att ingen extra kabeldragning  
behövde installeras. Det går i de allra flesta fall att använda  
befintligt kablage när gamla belysningsarmaturer byts ut mot 
Connect 5100.  

TYRESÖ CENTRUM

Före renoveringen lyste Coop-garaget i Tyresö centrum som så 
många andra parkeringshus upp dygnet runt av energislukande, 
miljöfarliga lysrör.  Lysrören kommer från och med augusti 2023 
att fasas ut inom EU.   

Nu lyser Steinels Connect 5100 upp parkeringshuset. 
Ett perfekt alternativ eftersom de inte innehåller något kvicksilver,
är energisnåla, tillverkade i Europa och speciellt framtagna för lite 
ruffare miljöer som garage, parkeringshus och industrier. 
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Genom att byta från traditionell lysrörsbelysning som lyser dygnet runt till Steinels Connect 5100-serie med 
smart styrning kan du minska energiförbrukningen i ett garage med upp till 95 procent*  

Energibesparing med Connect serie 5100

95%
energibesparing 

jämfört med lysrör

* Siffror från mätning i parkeringshus i Köln, Tyskland  
https://www.steinel.de/en/lights-sensors/applications/topics/
references/reference-carpark-cologne/
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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.  

Vad kan Karl H Ström kan göra för dig?

Planering av sensorer

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

Sammanställning och offert

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

Teknisk data

- Produktblad, miljödokument, bruksanvisning, 
styrdokument för driftsättning.

Uppföljning av projektering

- Efter projektering går vi igenom allt med dig  
och ser till att det funkar.

Kontakta oss om du vill ha hjälp med

Mikael Paulsson, säljare, Stockholm 

– Eftersom armaturerna pratar med varandra via Bluetooth behövs ingen wifi-uppkoppling 
för att programmera styrningen. Skönt i utrymmen som garage där uppkopplingen kan 
vara lite svajig. 

Att Connect 5100 är rustade med den senaste Blutooth-standarden innebär att de är fram-
tidssäkrade. Behöver lokalen ändras eller får nytt användningsområdet går det enkelt att 
flytta armaturerna och programmera om. Vår grymma projektavdelning kan hjälpa till med 
smarta lösningar. 

Proffsens tips Connect serie 5100

Marcus Lund, produktchef, Jönköping

– Det finns ett lagkrav som kommer att ticka in under 2023 gällande utfasningen av  
miljöfarliga lysrör. I och med förbudet så behöver många av våra kunder uppdatera sina 
anläggningar till LED-ljuskällor. För att följa de nya kraven samt att minska sina energi-
kostnader maximalt är Connect 5100/5150 bästa valet på marknaden.
  
Skillnaden mellan 5100 och 5150 är armaturens längd, ljusflöde (lumen) och effekt. 
Har du ett renoveringsprojekt med glest sittande armaturer är den lite starkare 
Connect 5150 ett perfekt val. 
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Sensorarmatur Connect serie 5100

• Lätt att installera. Våra armaturer kopplas samman via ett Bluetooth-nätverk och styrs med enkel 
programmering via en app i telefonen. Du behöver varken extra kabeldragning eller central server. 

• Stora kostnads- och energibesparingar. LED-armaturer minskar din elförbrukning med minst 50 
procent och deras livslängd är tre gånger längre än vanliga lysrör. Kombinerar du med integrerad trådlös  
sensorstyrning kan du få upp till 95 procents energibesparing. 

• Miljövänligt. LED-armaturer är helt fria från miljöfarligt kvicksilver, till skillnad från konventionella lysrör. 
Dessutom bidrar den lägre energiförbrukningen till minskat koldioxidutsläpp.   

• Flexibelt. Finns i flera utföranden med olika storlek, ljusflöden och effekt. Hör av dig till oss om  
du vill ha hjälp att välja rätt armatur till ditt projekt. 

E72 166 50 – Connect 5100, sensor, 3G1,5 mm² ök-ledning
E72 166 52 – Connect 5100, sekundär, 3G1,5 mm² ök-ledning
E72 166 51 – Connect 5100, sensor, ök-ledning 5×2,5 mm² snabbkoppling typ Stucchi

E72 166 63 – Connect 5150, sensor, 3G1,5 mm² ök-ledning
E72 166 65 – Connect 5150, sekundär, 3G1,5 mm² ök-ledning
E72 166 64 – Connect 5150, sensor, ök-ledning 5×2,5 mm² snabbkoppling typ Stucchi
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