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Serie P är en familj av sensor- och slavarmaturer som finns i tre olika storlekar. Med ett ljusutbyte på 101-115 lm/W, integrerat 
skymningsrelä och Steinels senaste sensorteknik ger serie P en mycket hög energieffektivisering i alla typer av fastigheter, från 
städskrubb till matsal. Serie P är avsedd för användning i olika utrymmen inomhus och är försedd med Steinels senaste HF-sensor 
som tänder ljuset vid rörelser i detekteringsområdet. Det integrerade skymningsreläet tänder grundljuset och aktiverar sensor-
funktionen. Serie P kan kopplas samman i grupp och modell med sensor kan även styra extern last som t.ex. spegelbelysning på 
WC. Modell P2 och P3  i utförande som nödljusarmatur är försedd med en extra LED-modul som ger ljus vid spänningsbortfall.

Modell P1, diameter 280 mm. 
960 lm resp. 1010 lm.

Modell P2, diameter 320 mm. 
1730 lm resp. 1810 lm.

Modell P3, diameter 400 mm.  
2210 lm resp. 2310 lm.

Modell P2 och P3 är en utmärkta armaturer för energieffektivisering i  
trapphus. Tack vare den driftsäkra och effektiva sensorn från Steinel samt 
det integrerade skymningsreläet behöver inga armaturer vara tända i onödan 
med full effekt.  Däremot kan armaturerna lysa med grundljus när ingen 
närvaro är detekterad av sensorn, en funktion som skapar trygghet och ger 
hög energibesparing. 
 
Komplettera gärna belysningsanläggningen med nödljusversionen av P2/P3.

Modell P2 och P3 i version som nödljusarmatur 
ger ljus, 38 lm, vid spänningsbortfall. Armaturen 
är godkänd enligt EN 60598-2-22, dock måste alla 
utrymmen ljusberäknas så att de uppfyller kraven 
på utrymningsvägar enligt SS-EN 1838. Modulen är 
försedd med test-knapp för funktionskontroll och  
indikerar via grön LED om batteriernas laddningsstatus.

För ytterligare teknisk information besök  
 www.khs.se
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Skyddsklass:  IP54, klass II
Montage:   Tak, vägg. Inomhus. Montagehöjd för tak 2,00-4,00 m. (för optimal sensorfunktion 2,80 m). Tre fästhål 
   c/c 170 mm. Distanser medföljer för anslutning via utanpåliggande ledning.
Anslutning:   Två införingshål Ø 15mm med strypnippel. Snabbkopplingsplint 3×2,5 mm². (fas, nolla, tändtråd).
Utförande:   Stomme av pc och kupa av akryl (PMMA) med gängfastsättning. IK03.
Sensor:    HF-sensor, bevakningsområde Ø 1-8 m. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. Efterlystid inställbar 5 sek - 15 min.  
   Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux. (frånkopplad).
Ljuskälla:   LED. P1effekt 9,5W; 960 lm/3000K, 1010 lm /4000K. P2 effekt 16W; 1730 lm/3000K, 1810 lm /4000K. 
   P3 effekt 20W; 2210 lm/3000K, 2310 lm /4000K. Livslängd 50.000h, L80B10. SDCM 3, Ra>80.  Grundljus 10% (ej  
   slav-version) 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. d) Grundljus av.
Omgivningstemperatur:  -10°C till + 40°C
Elektriska data:   230V, 50Hz. Effektfaktor 0,91.
Mått:    P1; Ø 280 x 110 mm. P2; Ø 320 x 120 mm. P3; Ø 400 x 142 mm. 
Övrigt:    Modell P2 och P3 finns även i sensorversion som nödljusarmatur. Den är försedd med en extra LED-modul som  
   ger ljus (38 lm) vid spänningsbortfall. Modell utan sensor kan användas som stand-alone armatur eller kopplas  
   samman i grupp med sensorarmatur i serie P via kabel. Alla armaturer med sensor i gruppen fungerar då som master.

Driftsäker sensor från Steinels  
15:e generationen av sensorer.

Klassisk och tidlös design 
med kupa av akryl.

Grundljus 10 % 
(sensorarmatur)

Art nr: 
E75 048 57 RS PRO LED P1 V3 sensor, 3000K 
E75 048 59 RS PRO LED P1 V3 sensor, 4000K 
E75 051 81 RS PRO LED P2 sensor, 3000K  
E75 051 83 RS PRO LED P2 sensor, 4000K
E75 051 85 RS PRO LED P3 sensor, 3000K                   
E75 051 87 RS PRO LED P3 sensor, 4000K

E73 450 73 RS PRO LED P2 sensor, 3000K, nödljus 
E73 450 74 RS PRO LED P2 sensor, 4000K, nödljus
E73 450 75 RS PRO LED P3 sensor, 3000K, nödljus              
E73 450 76 RS PRO LED P3 sensor, 4000K, nödljus 

Art nr: 
E75 048 58 RS PRO LED P1 V3 slav, 3000K 
E75 048 60 RS PRO LED P1 V3 slav, 4000K 
E75 051 82  RS PRO LED P2 slav, 3000K  
E75 051 84  RS PRO LED P2 slav, 4000K
E75 051 86  RS PRO LED P3 slav, 3000K                   
E75 051 88 RS PRO LED P3 slav, 4000K

Sensorn detekterar ø1-8 meter, 
kan avskärmas i olika riktningar.

Finns även i version som 
nödljusarmatur.

För ytterligare teknisk information besök  
 www.khs.se
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Vi har nöjda kunder över hela 
Sverige 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 produk-
ter med ny innovativ teknik –  allt från armaturer med Bluetooth till ljusstyrning för offent-
lig 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!

Följ oss på Facebook
facebook.com/karlhstrom *KA1914*

KA1914

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


