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Steinels sensorer

Steinel har utvecklat och tillverkat sensorer i många år, faktiskt så länge som sedan 1980-talet, man var då först i världen med en sensorarmatur. 
Därefter utvecklades den första rörelsevakten som kunde kopplas till en utelampa. Sedan dess har sortimentet och användningsområdet för 
Steinels sensorer utökats många gånger om. Idag erbjuder Steinel såväl rörelsevakter för hemmamiljö som avancerade KNX- och DALI system för 
styrning av ljus i offentlig miljö. 

Det ställs höga krav på en sensor, den måste fungera år efter år. För att verkligen kunna garantera och hålla högsta kvalitetsnivå tillverkar Steinel, 
allt från kretskort till plastdetaljer, i fem egna fabriker i Europa. “Made in Europe” är en av nycklarna till Steinels stora framgångar inom sensorstyrt 
ljus.

Sensorer från Steinel tänder ljuset automatiskt när det behövs och släcker det automatiskt när det inte längre behövs. Det sparar kostnader, energi 
och reducerar CO2-utsläppen. Sensorteknik kan i kombination med modern LED-teknik ge en energibesparing på upp till 90%. Steinel utveck-
lar ständigt nya produkter, ett exempel är den nya DALI Plus sensorn och inte minst True Presence som kan detektera närvaro, även från sovande 
personer.
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Planering och ljusberäkning av sensorer och 
sensorarmaturer 
- Vi tar gärna emot ritningar i AutoCAD/PDF och presenterar 
vårt förslag i PDF-format. 

Sammanställning och offert
- De sensorprodukter och tillbehör som vi rekommenderar 
för projektet presenteras.  Om det krävs produkter från andra 
leverantörer presenteras de också i sammanställningen. Vid 
offert kommer pris via elgrossist.

Teknisk data
-  Produktblad, miljödokument, bruksanvisning, styrdokument 
för driftsättning.

Uppföljning av projektering
- En av våra sensorproffs går tillsammans med dig igenom vårt 
projektförslag.

Support
- Teknisk support och rådgivning inför installation och 
driftsättning, via telefon, mail och möjlighet   till besök.

Kontakta oss!

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

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

Kostnadsfri hjälp vid projekt
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Utförande:  Självadresserande närvarovakt för anslutning direkt mot alla armaturer  
  med DALI-don. 150mA DALI Output, 64 stycken DALI-armaturer kan   
  fördelas på tre grupper. En potentialfri utgång för styrning av On/Off-
  armatur, VVK eller cut-off. Automatisk eller manuell tändning på   
  samtliga grupper. Individuell ljusreglering för de tre DALI-grupperna   
  via återfjädrande tryckknappar. Konfiguration och driftsättning   
  utförs via fjärrkontroll Smart Remote. IP20.
Montage:  Tak. Infällt alt. utanpåliggande montage. Montagehöjd 2,5-10 m. upp   
  till 3,5 m. för närvarodetektering samt upp till 10 m. för rörelsedetektering. 
Sensor:   4800 bevakningszoner, kvadratiskt högupplöst närvaroområde 8x8 m.   
  (sittande personer), bevakningsområde för gående personer 20x20 m.  
  (ej rakt emot sensorn). Efterlystid/grundljus 30 sek-60 min. Grundljus   
  (10-50%) 0-60 min eller alltid på. Konstantljus med 3 belysningsgrupper  
  som har inviduella off-set.
Tillbehör:  Fjärrkontroll Smart Remote, slavsensor närvarovakt Control Pro IR HD   
  DALI-2 (E1301202), förhöjningsram, infällnadsdosa (för mer info se sid. 15).
Övrigt:  DALI Plus kan levereras med monterad WAGO WINSTA® snabbkopplings-  
  kontakt, för användning tillsammans med WINSTA® fördelningsbox   
  modell Steinel-sensor. Snabbkopplingen anpassas enligt projektets   
  krav med 1- eller 2-ledare. Som slav-sensor kan alla sensorer från 
  Steinels gränssnitt DALI-2 Slav/Input device användas.

Art nr:
E13 005 95  DALI Plus komplett för infällt takmontage
E13 005 96  DALI Plus komplett för utanpåliggande takmontage

Närvarovakt DALI Plus

8x8 m. sittande personer

20x20 m. gående personer

2,5-3,5 m.

DALI Plus sensorn behöver bara en DALI-slinga 
ut till samtliga armaturer, det ger en enkel och 
kostnadseffektiv installation. Du kan sedan ansluta 
upp till 64 armaturer som tack vara Steinels DALI 
Plus sensor automatiskt tilldelas en adress. Det 
är möjlighet att dela in armaturerna i tre olika 
belysningsgrupper med individuell styrning av 
varje grupp.  Dessutom finns det ytterligare en 
potentialfri reläutgång som kan anslutas till VVK 
eller till belysning.  

På sensorn finns det fyra ingångar för tryck-
knappar. Behöver man utöka sensorns bevak-
ningsområde ansluter man slav-sensorer direkt 
på DALI-slingan. För interaktion med närliggande 
områden s.k. grannzonsstyrning ansluter man 
två eller fler DALI Plus sensorer via en styrledning 
till plinten P.

Enkel DALI-installation Även vid komplex ljusstyrning

- Klassrum - Kontorslandskap - Konferensrum - Verkstad

Dali grupp 1

Dali grupp 2

Dali grupp 3

Relä grupp 4

L DA Dali ArmaturN DA

L DA Dali ArmaturN DA

L DA Dali ArmaturN DA

+ -
DALI

B1 B2

Control Pro DALI plus

S1 S2 S3 S4 P N L

Dali grupp 1

Dali grupp 2

Dali grupp 3

Strömförsörjning

För ytterligare teknisk information besök  
 www.khs.se

3-kanal
DALI

PF Relä

Grannzon

Slavsensor

DALI Plus är en närvarovakt med tre DALI-kanaler och en extra potentialfri kontakt. Den kan användas 
i alla rum där mer än en DALI-grupp behövs, allt från klassrummet till komplexa kontorslandskap 
med krav på styrning av intilliggande områden. DALI Plus sensorn är försedd med en unik HD-lins som 
har hela 4800 bevakningszoner, det ger ett oöverträffat närvaro-område på 8x8 meter och för gående 
personer 20x20 meter. Sensorns bevakningsområde är kvadratiskt, vilket innebär att det blir betydligt 
lättare att planera sensorns placering och detekteringsområde. 
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Närvarovakt Control Pro IR HD

För ytterligare teknisk information besök  
 www.khs.se

IR HD är försedd med en lins som är speciellt utvecklad för närvarodetektering i större lokaler 
som klassrum, konferensrum, större kontor, kontorslandskap, matsal etc.  Den högupplösta 
HD-linsen gör det också möjligt att använda Control Pro IR HD för rörelsedetektering på hög 
höjd i t.ex. idrottshall, lager, foajé, industrilokal.

Utförande:  Automatisk/manuell tändning. Master-slav. 
Montage:  Tak, infälld. Inomhus. IP20.
Sensor:   4800 bevakningszoner, kvadratiskt närvaro-område 8x8 m. sittande 
  personer, bevakningsområde gående personer 20x20 m. (ej rakt emot 
  sensorn), bevakningsvinkel 360°. Skymningsnivå 10 lux-frånkoppling.
  Efterlystid Impuls-30 min. (COM1).
Tillbehör:  Fjärrkontroll Smart Remote, förhöjningsram, infällnadsdosa, 
  skyddsgaller (för mer info se sid. 15). 
Övrigt:  Finns i utförande med On/Off relä 230V, On/Off relä 230V + pf, 
  DALI-2 IPD Slav och KNX. Via DIP-switchar kan sensorn förändras för olika  
  funktioner som konstantljus, grundljus, manuell-automatisk tändning m.m.

8x8 m. sittande personer

20x20 m. gående personer

2,5-3,5 m.

- Klassrum - Kontorslandskap - Idrottshall

Art nr:  
E13 120 15 Control Pro IR HD On/Off relä 230V (COM1), infälld för dosa/förhöjningsram
E13 120 18 Control Pro IR HD On/Off relä 230V (COM1), komplett utanpåliggande
E13 120 16 Control Pro IR HD On/Off relä 230V + pf (COM2), infälld för dosa/förhöjningsram
E13 012 02 Control Pro IR HD DALI-2 IPD Slav (input device) för dosa/förhöjningsram
E17 399 01   Control Pro IR HD KNX V3 för dosa/förhöjningsram
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Utförande:  Automatisk/manuell tändning. Master-slav. 
Montage:  Tak, infälld. Inomhus. Maximal montagehöjd 3,5 m. IP20.
Sensor:   Ultraljuds-sensor (40kHz) som reagerar på rörelser och kan se  
  runt objekt (skärmvägg, möbler, bord m.m.) vilket är en positiv 
  egenskap i t.ex. kontorsrum med skärmväggar och möbler. 
  Bevakningsområde närvaro-område ø 6 m. för sittande personer,
  bevakningsområde för gående personer ø 10 m. 
  Minsta bevakningsområde ø 2 m. Skymningsnivå 10 lux-frånkoppling.   
  Efterlystid Impuls-30 min. (COM1).
Tillbehör:  Fjärrkontroll Smart Remote, förhöjningsram, infällnadsdosa (för mer   
  info se sid. 15). 
Övrigt:  Finns i utförande med On/Off relä 230V, DALI-2 IPD Slav och KNX.

Art nr:  
E13 004 03 Control Pro US 360 On/Off relä 230V (COM1) för dosa/förhöjningsram
E13 012 04  Control Pro US 360 DALI-2 IPD Slav (input device)
E17 399 06 Control Pro US 360 KNX V3

E13 004 00 Control Pro DualTech On/Off relä 230V (COM1) för dosa/förhöjningsram
E17 399 05 Control Pro DualTech KNX V3

Närvarovakt Control Pro US 360 / DualTech

ø 6 m. sittande personer

ø 10 m. gående personer

2,5-3,5 m.

För ytterligare teknisk information besök  
 www.khs.se

- Konferensrum - Klassrum - Kontorslandskap

US 360 och DualTech är försedda med en ultraljudssensor som har den stora fördelen att sensorn 
kan detektera runt föremål som till exempel skärmväggar och möbler. Det innebär att även rörelser 
från personer som inte ”ser” sensorn kan detekteras av en ultraljudssensor. Detekteringen går inte 
genom material utan stannar alltid i rummet och har en väldigt hög känslighet för minsta rörelse. 
Modell DualTech kombinerar US-teknik med IR-teknik där dessa tekniker kan samverka på valfritt 
sätt. I utrymmen och lokaler som kräver extra mycket av sensorn är det lämpligt att använda DualTech.
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Närvarovakt IR 180

Modell IR 180 är försedd med en känslig IR-sensor som detekterar 3x3 meter för sittande 
personer och 10x10 meter för gående personer. IR 180 är lämplig att använda i kontor, 
mötesrum och andra stillasittande miljöer. 

Utförande:  Automatisk eller manuell tändning. Tryckknapp på framsidan av   
  sensorn för manuell tändning eller släckning. 
Montage:  Vägg, infällt i standard apparatdosa. IP20.
Sensor:   Bevakningsområde sittande personer 3 m.  gående personer 10 m. 
  (ej rakt emot sensorn). Bevakningsvinkel 180°.     
  Skymningsnivån är inställbar från 10 lux till dagsljus (frånkoppling).   
  Montagehöjd 1,2 m. över golv. 
Tillbehör:  Adapterram finns som tillbehör för anpassning till Elkos och 
  Schneiders vägg-strömbrytarserie RS, Plus och Exxakt. Fjärrkontroll   
  Smart Remote (för mer info se sid. 15).

Art nr:  
E13 007 01 IR 180 On/Off relä 230V, vit
E17 399 30  IR 180 KNX V3, vit
E13 007 15 Adapterram, vit

- Kontor - Mötesrum - HWC / RWC

Control Pro IR Micro är en mycket liten och diskret närvarovakt för mindre utrymmen, perfekt 
för kontor, mindre mötesrum men även toalett och väntrum. Sensorn detekterar närvaro 
(minsta rörelse 15 cm) på en yta av 4×4 meter vid en montagehöjd på 2,8 meter. För gående 
personer är detekteringsområdet 6×6 meter. Skyddsklassen är hela IP65 underifrån.

Utförande:  Automatisk/manuell tändning. Master-slav. 
Montage:  Tak, infälld. Inomhus. IP65-underifrån. 
Sensor:   Kvadratiskt högupplöst närvaro-område 4×4 m. (sittande personer)   
  vid montagehöjd max 2,8 meter, bevakningsvinkel 360°. 
  Skymningsnivån är inställbar från 10 lux till dagsljus (frånkoppling).   
  Efterlystid 5 sek-60 min.
Tillbehör:  Fjärrkontroll Smart Remote. 
Övrigt:  Finns i utförande med On/Off relä 230V, DALI-2 IPD Slav och KNX.
 
Art nr:  
E13 011 78 Control Pro IR Micro On/Off relä 230V (COM1), vit
E13 016 66 Control Pro IR Micro On/Off relä 230V (COM1), svart
E13 012 01 Control Pro IR Micro DALI-2 IPD Slav (input device)
E17 398 59   Control Pro IR Micro KNX V3

Närvarovakt Control Pro IR MICRO

Räckvidd 4x4 m. sittande personer

2,8-3,5 m.

- Kontor - Väntrum - Mötesrum

För ytterligare teknisk information besök  
 www.khs.se
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Driftsätt 
snabbt & enkelt

Det behövs inga speciella förkunskaper och särskilda 
utbildningar för att konfigurera LiveLink. Använd en 
surfplatta med den kostnadsfria LiveLink-appen.  
Gruppera armaturer, integrera sensorer, tilldela 
tryckknappar olika ljusscenarier. Allt sker snabbt, 
enkelt och logiskt med drag & drop.

1. Anslut surfplattan till styrenhet (Wifi), starta appen LiveLink Install. 
LiveLinks styrenhet kommer sedan automatiskt adressera alla 
enheter som är anslutna på DALI-slingan.

2. Gruppera armaturer.
3. Konfigurera sensorer och tryckknappar.
4. Skapa olika ljusscenarier och tilldela dem tryckknappar.
5. Spara - KLART!

För ytterligare teknisk information besök  
 www.khs.se

LiveLink är ett styrsystem för DALI som gör det möjligt att på ett energi- och kostnadseffektivt 
sätt styra belysningsanläggningar.  Till LiveLink kan armaturer av olika fabrikat användas, 
enda kravet är att armaturen är försedd med DALI-driftdon. För att detektera närvaro och 
mäta ljusförhållandena i rummet används Steinels unika och driftsäkra sensorer. 
Det behövs inte heller några speciella manöverpaneler för att tända eller släcka olika ljus-
scenarier, använd vanliga tryckknappar och tilldela dem olika scenarier. Eller använd LiveLink-
appen Control tillsammans med din smartphone för att styra ljuset.

Art nr:  
E13 005 39 Styrenhet LiveLink

Styrsystem LiveLink

Exemplet nedan visar ett större konferensrum med 26 
armaturer med DALI-2 (max 64) grupperade till 8 olika 
armaturgrupper. Varje belysningsgrupp kan styras med 
tryckknapp och ingå i scenarion. Sensorerna Control Pro 
IR HD detekterar närvaro från sittande personer i hela 
rummet.

- Sporthall - Konferensrum - Verkstad

Möjliga inställningar/konfiguration:

Helautomatik/Halvautomatik

Konstantljus

Upp till 9 belysningsgrupper

16 scener 

Grundljus av-på, 0-100%, tidsbaserat, veckodag

Styrenhet kan konfigureras mot Wifi.

230V
Grupp 4 Grupp 5 Grupp 6 Grupp 7

Grupp 1

Grupp 2 Grupp 3

Grupp 8
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För ytterligare teknisk information besök  
 www.khs.se

Rörelsevakt HF 180

Modell HF 180 passar utmärkt i miljöer där man önskar en sensor som snabbt detekterar gående 
personer. Den aktiva HF-sensor som blixtsnabbt reagerar på rörelser från gående personer, bilar, 
dörrar som öppnas m.m. HF 180 är lämplig att använda i trapphus, passage, omklädningsrum, 
förråd  m.m.

Utförande:  Rörelsevakt med automatisk eller manuell tändning. Tryckknapp på   
  framsidan av sensorn för manuell tändning eller släckning. 
Montage:  Vägg, infällt i standard apparatdosa. IP20.
Sensor:   HF-sensor, ställbar räckvidd diameter 1-8 m. för gående personer,   
  bäst känslighet vid rörelse rakt emot sensorn. Skymningsnivån är   
  inställbar från 10 lux till dagsljus (frånkoppling). 
Tillbehör:  Adapterram finns som tillbehör för anpassning till Elkos och 
  Schneiders vägg-strömbrytarserie RS, Plus och Exxakt. Fjärrkontroll   
  Smart Remote (för mer info se sid. 15).
 
Art nr:  
E13 007 07 HF 180 On/Off relä 230V, vit
E17 399 33 HF 180 KNX V3, vit
E13 007 15 Adapterram, vit

Rörelsevakt Control Pro HF 360-2

Control Pro HF 360-2 är en rörelsevakt som snabbt och tillförlitligt detekterar gående personer i olika 
typer av lokaler och ytor, t.ex. entré, passage, kapprum, duschrum, större toalett m.m. Sensorn är också 
utmärkt för att detektera fordon i rörelse. Control Pro HF 360-2 i DALI-2 APC utförande har tre separat 
styrda belysningsgrupper. Tillsammans med tillbehöret tryckknapps-enhet PC4 (E1301587) kan antalet 
tryckknappsstyrda belysningsgrupper enkelt utökas. Det är även möjligt att skapa belysningsscenarior 
via tryckknapps-enhet.

Utförande:  Automatisk eller manuell tändning via tryckknappsingång. 
  Inställning av sensorns funktioner utförs med Steinels gratis app Smart Remote. 
Montage:  Tak. infälld alt. utanpåliggande montage. Montagehöjd 2,5-4,0 meter. IP20.
Sensor:   HF-sensor (5,8 GHz). Ställbart detekteringsområde diameter     
  1-12 meter samt ställbar känslighet. HF-sensorn har bäst känslighet 
  vid rörelse rakt emot sensorn och reagerar på alla typer av rörelse. 
  Sensorn detekterar även genom mjuka och tunna material. 
Tillbehör:  Tryckknapps-enhet PC4 DALI-2, infällnadsdosa för undertak och skyddsgaller.
Övrigt:   Integrerad Bluetooth för trådlös sammankoppling av flera sensorer. 
  För sammankoppling används modell On/Off eller BT IPD slav-sensorer. 

Art nr:  
E13 015 66 Control Pro HF 360-2 On/Off relä 230V (COM1), infälld, vit
E13 015 69 Control Pro HF 360-2 On/Off + pf (COM2), infälld, vit
E13 015 73 Control Pro HF 360-2 DALI-2 APC master, infälld, vit
E13 015 75 Control Pro HF 360-2 DALI-2 IPD slav-sensor, infälld, vit
E13 015 71 Control Pro HF 360-2 BT IPD slav-sensor, infälld, vit
E17 401 95 Control Pro HF 360-2 KNX, infälld, vit

8 
m

. r
ör

el
se

4 m. rörelse

ø 1-12 m. gående personer

360 °
2,5-5,0 m.

- Trapphus - Passage - Omklädningsrum

- Passage - Garage - Duschrum
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True Presence är en sensor med avancerad sensorteknik som detekterar äkta närvaro. Genom att detektera 
mikrorörelser är det möjligt att detektera en helt stillasittande person inom ett område på Ø 9 meter. Inom 
ett område på Ø 15 meter (177 m2) fungerar sensorn som en traditionell närvaro-rörelsevakt och detekterar 
närvaro vid kontorsarbete samt rörelser från gående personer, dörr som öppnas m.m. Sensorn går utmärkt 
att använda i öppna kontorslandskap med ljudabsorbenter, eftersom sensorn kan detektera närvaro bakom 
ljudabsorbenter.

Utförande:  Automatisk eller manuell tändning via tryckknappsingång. Inställning av sensorns  
  funktioner utförs med Steinels gratis app Smart Remote.
Montage:  Tak, infälld alt. utanpåliggande montage. Inomhus. IP20.
Sensor:   Detektering  Ø 9 meter (64 m² ). Traditionell närvarodetektering Ø 15 meter, 177 m²  
  (sittande personer), rörelsedetektering Ø 15 meter (gående personer). Skymningsnivå 
  2-2000 lux-frånkoppling. Efterlystid 10 sek-60 min. även impulsläge, 2 sek sluten  
  vilande 8 sek.
Tillbehör:  Tryckknapps-enhet PC4 DALI-2, infällnadsdosa och skyddsgaller.
Övrigt:  Integrerad Bluetooth för trådlös sammankoppling av flera sensorer. 
  För sammankoppling används modell On/Off eller BT IPD slav-sensorer.

Art nr:  
E13 011 80 True Presence® On/Off relä 230V (COM1), infälld, vit
E13 011 82 True Presence® On/Off relä 230V + pf (COM2), infälld, vit
E13 011 84 True Presence® DALI-2 APC master, infälld, vit
E13 015 83 True Presence® BT IPD slav-sensor, infälld, vit
E17 398 60 True Presence® KNX infälld, vit

För ytterligare teknisk information besök  
 www.khs.se

Närvarovakt True Presence®
- Konferensrum - Aula - Kontorslandskap

Rörelsevakt Hallway är försedd med två riktade HF-sensorer som snabbt och exakt detekterar gående 
personer i korridor, kulvert och passag. Sensorn bevakar ett område på 12,5x3 m. i båda riktningarna dvs 
totalt en yta på 25x3 meter. Detekteringsområdets längd kan individuellt ställas in i bägge riktningarna. 

Utförande:  Infällt eller utanpåliggande montage. Automatisk eller manuell tändning 
  via tryckknappsingång. Inställning av sensorns funktioner utförs med 
  Steinels gratis app Smart Remote.
Montage:  Tak, infälld alt. utanpåliggande montage. Inomhus. IP20.
Sensor:   Dubbla HF-sensorer som reagerar på alla rörelser. Bevakningsområde 
  12,5x3 meter i bägge riktningarna, dvs ett bevakningsområde 25x3 meter. 
  Skymningsnivå 2-2000 lux (frånkoppling). Efterlystid 10 sek-60 min. även 
  impulsläge, 2 sek sluten vilande 8 sek.
Tillbehör:  Tryckknapps-enhet PC4 DALI-2, infällnadsdosa och skyddsgaller. 
  (för mer info se sid. 15).
Övrigt:  Integrerad Bluetooth för trådlös sammankoppling av flera sensorer. 
  För sammankoppling används modell On/Off eller BT IPD slav-sensorer.

Art nr:  
E13 011 86 Hallway, On/Off (COM1), infälld, vit
E13 011 88 Hallway, On/Off relä 230V + pf (COM2), infälld, vit
E13 011 90 Hallway DALI-2 APC master, infälld, vit
E13 015 78 Hallway DALI-2 IPD slav-sensor, infälld, vit
E13 015 80 Hallway BT IPD slav-sensor, infälld, vit
E17 398 63 Hallway KNX, infälld, vit

Rörelsevakt Hallway
- Korridor - Kulvert - Passage

På särskild beställning finns sensorn 
även i svartlackerat utförande.

På särskild beställning finns sensorn 
även i svartlackerat utförande.
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US Dual har två ultraljuds-sensorer som är riktade åt var sitt håll för detektering i korridor, kulvert 
och garage. Bevakningsområdet är 20x3 meter rörelsedetektering för gående personer och 
fordon i rörelse vid en montagehöjd på 2,5-3,5 meter. Detekteringen går inte genom material 
utan stannar alltid i rummet och har en väldigt hög känslighet för rörelse.

Utförande:  Automatisk/manuell tändning. Master-slav. 
Montage:  Tak, infälld. Inomhus. Maximal montagehöjd 3,5 m. IP20.
Sensor:   Dubbla ultraljuds-sensor (40kHz) som reagerar på förändringar i ekot 
  på rörelse från människa, bil, dörr, garageport etc. Ultraljuds-sensorn 
  kan även se runt objekt (skärmvägg, möbler, hörn m.m.) vilket är en 
  positiv egenskap i t.ex. korridorer med många vinklar och vrår. 
  Bevakningsområde 10x3 m. i båda riktningarna. Skymningsnivå 
  10 lux-frånkoppling. Efterlystid, impuls-30 min.
Tillbehör:  Fjärrkontroll Smart Remote, förhöjningsram, infällnadsdosa, 
  skyddsgaller (för mer info se sid. 15).
Övrigt:  Via DIP-switchar kan sensorn förändras för olika funktioner. 

Art nr:  
E13 004 06 US Dual On/Off relä 230V (COM1) för dosa/förhöjningsram
E13 012 07 US Dual DALI-2 IPD Slav (input device)
E17 399 07 US Dual KNX V3

3x10 m. i båda riktningarna

2,0-3,5 m.

Rörelsevakt Control Pro US Dual

För ytterligare teknisk information besök  
 www.khs.se

IS 3180 är en driftsäker sensor för rörelsedetektering inom- och utomhus i många olika typer av 
fastigheter och lokaler så som garage, vind, passage, verkstad, lastkaj m.m. Den är försedd med 
en lins som detekterar 180° med en räckvidd på upp till 20 meter för gående personer (ej rakt 
emot). Relä med nollpunktsbrytning ger en sensor med lång livslängd.

Utförande:  Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Inställning av skymningsnivå   
  och efterlystid utförs direkt på rörelsevakten eller via fjärrkontroll.
Montage:  Vägg. Utomhus, inomhus. IP54. Utanpåliggande.
Sensor:   IR-sensor med 448 bevakningszoner som detekterar max 20 m. för   
  gående personer (ej rakt emot sensorn) vid montagehöjd 2,5 m. 
  Skymningsnivå 2-1000 lux (frånkoppling). Efterlystid 5 sek-15 min.   
  (upp till 60 min. vid driftsättning med fjärrkontroll). Även impulsläge.
  Permanent ljus i 4h via strömställare.
Tillbehör:  Fjärrkontroll Smart Remote, skyddsgaller av metall, hörnfäste (för mer   
  info se sid. 15).
Övrig:  Svart täckkåpa finns som tillbehör.

Art nr:  
E13 006 24 IS 3180 On/Off relä 230V (COM1)
E13 006 25 IS 3180 potentialfritt relä
E13 006 26 IS 3180 DALI-2 APC Master
E13 012 17 IS 3180 DALI-2 IPD Slav (input device)
E17 399 17 IS 3180 KNX V3

Rörelsevakt IS 3180

2,5-4 m.

Räckvidd upp till 20 m. gående personer

- Korridor - Kulvert - Garage

- Verkstad - Lastkaj - Passage
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Räckvidd upp till 18 m. gående personer

2,8-14 m.

För ytterligare teknisk information besök  
 www.khs.se

IS 3360 är en sensor för takmontage med en räckvidd på upp till 20 meter för gående perso-
ner (ej rakt emot) dvs ett bevakningsområde med ø 40 m. IS 3360 kan användas i de flesta 
miljöer inom- eller utomhus. Perfekt för källare, vind, verkstad, omklädningsrum, lastkaj och 
entré. IS 3360 är också försedd med kraftfullt relä som klarar av höga startströmmar och laster.

Utförande:  Helautomatisk tändning. Infällt montage för dosa eller 
  utanpåliggande modell.
Montage:  Tak. Utomhus, inomhus. Utanpåliggande montage. IP54.
Sensor:   Upp till 20 m. för gående personer (ej rakt emot sensorn), 
  bevakningsvinkel 360°. Skymningsnivå 2-1000 lux (frånkoppling).
  Efterlystid 5 sek-15 min (60 min med Smart Remote), samt impulsläge.  
  Permanent ljus i 4h via strömställare.
Tillbehör:  Fjärrkontroll Smart Remote, skyddsgaller av metall (för mer    
  info se sid. 15).
Övrigt:  Bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.

Art nr:  
E13 006 00 IS 3360 On/Off relä 230V (COM1)
E13 006 01 IS 3360 potentialfritt relä
E13 006 02 IS 3360 DALI-2 APC Master (broadcast)
E13 012 09 IS 3360 DALI-2 IPD Slav (input device)
E17 399 09 IS 3360 KNX V3

Rörelsevakt IS 3360

Räckvidd upp till 20 m. gående personer

2,5-4 m.

IS 3360 MX Highbay är en sensor för höga höjder inomhus t.ex. lager, verkstad, industri med en 
takhöjd på upp till 14 meter. IS 3360 MX Highbay är också försedd med kraftfullt relä som klarar av 
höga startströmmar och laster. Den har samma tekniska egenskaper som IS 3360 (lins, relä, anslut-
ning m.m.) men har en elektroniskt förstärkt räckvidd vilket innebär att den detektera rörelse från en 
högre höjd än sitt syskon IS 3360.

Utförande:  Helautomatisk tändning. Relä med nollpunktsbrytning.
Montage:  Tak. Inomhus. Utanpåliggande montage. IP54.
Sensor:   IR-sensor med 1416 bevakningszoner som detekterar max 18 m. för gående  
  personer (ej rakt emot sensorn) vid montagehöjd 2,8 m. bevakningsvinkel  
  360°. Skymningsnivå 2-1000 lux (frånkoppling). Efterlystid 5 sek-15 min  
       (60 min med Smart Remote), samt impulsläg. Permanent ljus i   
  4h via strömställare.
Tillbehör:  Fjärrkontroll Smart Remote, skyddsgaller av metall (för mer info se sid. 15).
Övrigt:  Bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.

Art nr:  
E13 006 45 IS 3360 MX Highbay On/Off relä 230V (COM1)
E13 006 46 IS 3360 MX Highbay potentialfritt relä
E13 006 47 IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC Master (broadcast)
E13 012 23 IS 3360 MX Highbay DALI-2 IPD Slav (input device)
E17 399 24 IS 3360 MX Highbay KNX V3

Rörelsevakt IS 3360 MX Highbay
- Verkstad - Industri - Godsmottagning

- Verkstad - Källare - Omklädningsrum
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För ytterligare teknisk information besök  
 www.khs.se

IS 345 är en sensor med en lins speciellt anpassad för montage i korridor, kulvert och andra 
smala gångar med max takhöjd 4 meter. Den har en räckvidd på upp till 10 meter i två riktningar 
dvs ett bevakningsområde på 20 meter.

Utförande:  Helautomatisk tändning. 
Montage:  Tak. Inomhus. Utanpåliggande montage. IP54.
Sensor:   280 bevakningszoner som detekterar max 10 m. i två riktningar för   
  gående personer rakt emot sensorn vid montagehöjd 3 meter.   
  Avskärmningar för begränsning av bevakningsområdet medföljer,   
  placeras dolt under linsen. Skymningsnivå 2-1000 lux (frånkoppling).   
  Efterlystid 5 sek-15 min (60 min med Smart Remote), samt impulsläge.
Tillbehör:  Fjärrkontroll Smart Remote, skyddsgaller av metall (för mer    
  info se sid. 15).
Övrigt:  Bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.

Art nr:  
E13 006 27 IS 345 On/Off relä 230V (COM1)
E13 006 28 IS 345 potentialfritt relä
E13 006 29 IS 345 DALI-2 APC Master (broadcast)
E13 012 18 IS 345 DALI-2 IPD Slav (input device)
E17 399 18 IS 345 KNX V3

Rörelsevakt - IS 345

IS 345 MX Highbay är en sensor med en lins speciellt anpassad för att från hög höjd detektera rörelser 
i lagergångar och andra smala ytor. Den har en räckvidd upp till 15 meter i två riktningar dvs. ett 
bevakningsområde på upp till 30 meter. Montagehöjden ska vara mellan 4-14 meter.

Utförande:  Helautomatisk tändning.   
Montage:  Tak. Inomhus. Utanpåliggande montage. IP54.
Sensor:   120 bevakningszoner som detekterar max 15 m. för gående personer   
  rakt emot sensorn vid montagehöjd 14 m, bevakningsvinkel 360°.   
  Skymningsnivå 2-1000 lux (frånkoppling). Efterlystid 5 sek-15 min   
       (60 min med Smart Remote), samt impulsläge.
Tillbehör:  Fjärrkontroll Smart Remote, skyddsgaller av metall (för mer    
  info se sid. 15).
Övrigt:  Bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.

Art nr:  
E13 006 39 IS 345 MX Highbay On/Off relä 230V (COM1)
E13 006 40  IS 345 MX Highbay potentialfritt relä
E13 006 41 IS 345 MX Highbay DALI-2 APC Master (broadcast)
E13 012 22 IS 345 MX Highbay DALI-2 IPD Slav (input device)
E17 399 22 IS 345 MX Highbay KNX V3

Rörelsevakt - IS 345 MX Highbay

Max 4x20 m. bevakningsområde

Räckvidd upp till 10 m. gående personer

2,5-4 m.

Max 4x30 m. bevakningsområde

Räckvidd upp till 15 m. gående personer

4-14 m.

- Korrdor - Kulvert - Smala gångar

- Lagergång

13



För ytterligare teknisk information besök  
 www.khs.se

Rörelsevakt SensIQ EVO

Med sin speciella konstruktion och lins är SensIQ EVO ett perfekt val för detektering av stora 
och komplexa ytor t.ex. vid villor, gårdsplaner, uppfarter, lastkajer m.m. Även för bevakning av 
ytor runt industrifastigheter, skolor, kyrkor m.m. Sensorn är försedd med fyra IR-sensorer som 
bevakar 300° vilket gör att sensorn kan bevaka upp till 20 meter i tre riktningar. SensIQ EVO 
har också flera praktiska funktioner som permanent ljus, sensor-av och semesterfunktion.

Utförande:  Helautomatisk funktion. Stabil mot störningar från vind, buskar, 
  kyla/värme och träd.
Montage:  Vägg och tak. Utomhus, inomhus. IP54.
Sensor:   Fyra IR-sensorer, underkrypsskydd, räckvidd max 20 m. för gående   
  personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 300°. Individuellt   
  ställbara segment ger enkel inställning av detekteringsområde.   
  Skymningsnivå 2-2000 lux (frånkoppling). Efterlystid 10 sek-15 min   
  (60 min med Smart Remote).
Tillbehör:  Fjärrkontroll Smart Remote (för mer info se sid. 15). 

Art nr:  
E13 005 77 SensIQ EVO, vit
E13 005 78 SensIQ EVO, svart
E17 399 39 SensIQ KNX V3, vit
E17 399 40  SensIQ KNX V3, svart

Rörelsevakt SensIQ Slim EVO

SensIQ Slim EVO är en rörelsevakt med en unik konstruktion och lins, vilket gör den till ett 
utmärkt val för detektering av stora och komplexa ytor. Villor, gårdsplaner, uppfarter, lastkajer, 
ytor runt industrifastigheter, skolor och kyrkor är bara några exempel där SensIQ Slim fungerar 
utmärkt. Sensorn är försedd med inte mindre än fyra IR-sensorer som bevakar 300° och har 
en störningsfri räckvidd på 20 meter.

Utförande:  Helautomatisk funktion. Stabil mot störningar från vind, buskar, 
  kyla/värme och träd.
Montage:  Vägg. Utomhus, inomhus. IP54.
Sensor:   1360 bevakningszoner, fyra IR-sensorer, underkrypsskydd, räckvidd 
  max 20 m. för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevaknings-  
  vinkel 300°.  Individuellt ställbara segment ger enkel inställning 
  av detekteringsområde. Skymningsnivå 2-2000 lux (frånkoppling).
  Efterlystid 10 sek-15 min (60 min med Smart Remote).
Tillbehör:  Fjärrkontroll Smart Remote och stolpfäste (för mer info se sid. 15).

Art nr:  
E13 006 73 SensIQ Slim EVO, vit
E13 006 74 SensIQ Slim EVO, svart
E17 399 36 SensIQ Slim KNX V3, vit  
E17 399 37  SensIQ Slim KNX V3, svart 

Räckvidd upp till 20 m. gående personer

2,5-5,0 m.

- Gårdsplan - Parkering - Industri

- Lastkaj - Uppfart - Runt fastigheter

Räckvidd upp till 20 m. gående personer

2,5-5,0 m.
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Kontakta oss!

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

Fjärrkontroll Smart Remote

 Tillbehör för Steinels närvaro-/rörelsevakter

Förhöjningsram

Förhöjningsram för serie Control Pro. 2+2 införingshål 
placerade på sidan av förhöjningsramen. Med förhöjnings-
ramen får hela produkten skyddsklass IP54 (gäller ej version 
US av Control Pro). Höjd 35 mm. Färg, vit.

E13 120 33 Förhöjningsram

Infällnadsdosa

Infällnadsdosa för montage av serie Control Pro/3000 i mjuka 
undertak. Försedd med fläns och fästfjädrar som gör det enkelt 
att montera produkten även i mjuka undertaksplattor. Passar 
även för gips och trätak. Två införingshål på ovansidan av dosan. 
Håltagning 70 mm. Inbyggnadsmått 85 mm. Färg, ljusgrå.

E13 006 99 Infällnadsdosa

Skyddsgaller

Skyddsgaller av metall. Avsedd för takmontage och skyddar 
mot t.ex. bollar och annan mekanisk åverkan. Tre fästhål. 
Diameter 150 mm, höjd 90 mm. Färg, vitlackerad.

E13 120 32 Skyddsgaller

Ladda ner app gratis 
till din smartphone/

läsplatta.

Anslut till Smart Remote 
via Bluetooth.

Klar att användas. 
Driftsätt snabbt och 

enkelt.

Smart Remote och tillhörande app ger dig möjlighet att driftsätta och styra alla Steinels 
produkter som har kommunikation via fjärrkontroll. 

E13 602 56 Fjärrkontroll Smart Remote

Tryckknapps-enhet PC4 DALI-2

Tryckknapps-enhet PC4 är avsedd att användas tillsammans 
med Steinels sensorer True Presence, Hallway och Control Pro 
HF 360-2 i DALI-2 APC utförande. Den ger möjlighet att ansluta 
ytterligare fyra tryckknappar till sensorn. Tänd-släck, dimra 
eller aktivera scen via tryckknapp. Scenarier kan enkelt skapas 
via appen där varje tryckknapp tilldelas ett scenario. 
All konfiguration görs via Steinels app Smart Remote.

E13 015 87 Tryckknapps-enhet PC4 DALI-2

15



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*
KA2204

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


