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L330 / L331 | Väggarmatur med multisensor, där sensorn kan fungera 
enbart som skymningsrelä eller rörelsevakt, eller en kombination av bägge 
sk. nattvakt. Inget externt skymningsrelä eller rörelsevakt behövs. Allt detta 
ger en armatur med stor flexibilitet som kan anpassas för olika krav och 
miljöer. 9W, 750 lm, 3000K, IP44. klass II.

Art nr: 
E77 484 00  L330 LED, antracit 
E77 484 01  L331 LED, antracit 

SPOT Connect | En serie av moderna strålkastare/spotlight med sensor som 
finns i flera olika utföranden. Används för att lysa upp vid entré, garage, 
passage m.m, allt från privata hus till offentlig miljö. Spot ONE Connect kan 
sammankopplas och kommunicera med alla Steinels armaturer som är försed-
da med Bluetooth. Finns även i version utan Bluetooth. Utbytbar LED-ljuskälla 
medföljer, 7W, 550 lm, IP44. klass I.

Art nr:
E77 655 17  Spot ONE Connect, sensor, antracit
E77 654 80  Spot ONE, sensor, antracit

Strålkastare

UtomhusarmaturerKarl H Ström och Steinel | Vår leverantör Steinel har utvecklat och tillverkat 
sensorstyrda armaturer i många år och var först i världen med sensorarmaturer.

Det ställs höga krav på en sensorstyrd armatur, den måste fungera år efter år. För 
att verkligen kunna garantera och hålla högsta kvalitetsnivå tillverkar Steinel 
allt från kretskort till plastdetaljer, i egna fabriker i Europa. Sensorarmaturer 
från Steinel tänder ljuset automatiskt när det behövs och släcker det auto-
matiskt när det inte behövs. – Smart, tryggt och energieffektivt!

XLED ONE / XLED ONE XL | LED-strålkastare med senaste LED-tekniken. Tänds med 
ett kraftigt ljus när sensorn detekterar rörelse. Strålkastarhuvudet kan vinklas 0 - 
180° (dvs riktas ner eller rakt upp). Finns både i vitt och svart samt med två ljusflöden. 
23,5W, 2550 lm, 3000K, IP44  |  43,5W, 4400 lm, 3000K, IP44. klass I.

Art nr:
E77 664 72  XLED ONE, sensor, vit
E77 664 73  XLED ONE, sensor, antracit
E77 664 74  XLED ONE XL, sensor, vit
E77 664 75  XLED ONE XL, sensor, antracit

XLED CAM 1 / Camlight | XLED Cam 1 är en kraftfull LED-strålkastare och Camlight 
en väggarmatur, båda med integrerade kamera som skickar knivskarpa bilder till 
din smartphone. Dessutom kan du via app kommunicera med besökaren i realtid via 
den integrerade porttelefonen. Har du inte möjlighet svara, så kan du via inspelnings-
funktionen titta på alla detekterade besökare i efterhand. 21W, 2200 lm, 3000K, IP44, 
klass I  |  13,5W, 1026 lm, 3000K, IP44. klass I.

Art nr:
065294  XLED CAM 1
065829  Camlight L620

Cubo Connect | Modern LED-väggarmatur med upp- och nedåtriktat ljus. 
Integrerad Bluetooth-kommunikation mellan armaturerna gör det enkelt att 
skapa samverkande belysningsgrupper. Inställning av armaturens funktioner är 
app-baserad och utförs på mobil med Steinels gratis-app Smart Remote. 9,5W, 
500/600/300 lm, 3000K, IP44. klass II.

Art nr:
E77 037 41  Cubo Connect L830, antracit
E77 037 43  Cubo Connect L835, antracit
E77 037 45  Cubo Connect L840, antracit

XLED PRO Square / XLED PRO Square XL | Kraftfulla LED-strålkastare med med 
jämn kvadratisk ljusbild som är utmärkt att använda vid fastigheter där man behöver 
mycket ljus. Strålkastarhuvudet är försett med kraftfulla kylflänsar av aluminium. För 
att garantera lång livslängd har XLED PRO Square en aktiv temperaturkontroll som 
kontinuerligt övervakar drifttemperaturen. Tänds med ett kraftigt ljus när sensorn 
detekterar rörelse i området. Kan även lysa med ett trygghetsskapande grundljus. 
Det går att vinkla ljusbilden rakt uppåt, nedåt och åt sidan. Sensorns funktioner 
kan ställas direkt på strålkastaren eller via fjärrkontroll Smart Remote. 25W, 2400 lm, 
4000K, IP54  |  48W, 4400 lm, 4000K, IP54. klass I.

Art nr:
E77 634 86  XLED PRO Square, vit
E77 634 87  XLED PRO Square, svart
E77 634 90  XLED PRO Square XL, vit
E77 634 91  XLED PRO Square XL, svart

Serie 800 Connect | Familj av väggarmaturer med en modern design som 
ger både ett allmänt ljus samt ett effektfullt släpljus på vägg. Med inte-
grerad Bluetooth finns möjlighet till sammankoppling av flera armaturer. 
Inställning av armaturens funktioner är app-baserad och utförs på mobil 
med Steinels gratis-app Smart Remote. 10W, 661 lm, 3000K, IP44  | 12W, 858 
lm, 3000K, IP44  | 12W, 858 lm, 3000K, IP44. klass II.

Art nr:
E77 047 47  L800 Connect, antracit
E77 047 48  L810 Connect, antracit
E77 047 49  L820 Connect m. husnummer, antracit

L825 Connect | Med rundad och diskret design passar L825 utmärkt 
i miljöer som entreér, källarnedgång och fasad.  Integrerad Bluetooth, 
vilket ger möjlighet till sammankoppling av flera armaturer. L825 ger 
ett allmänt och mycket behagligt ljus och är försedd med en helt dold 
iHF-sensor. 12W, 770 lm, 3000K, IP44. klass II.

Art nr: 
E77 045 41  L825 Connect, antracit
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Produkter med benämning Connect är försedda med 
Bluetooth kan kommunicera med varandra, oavsett 
familj eller modell. Dessutom är det enkelt att ställa 
in alla funktioner med gratis-app och mobil.

Vill du veta vem som är utanför din fastighet?



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 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!

Följ oss på Facebook
facebook.com/karlhstrom

Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4, 55302 Jönköping
tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se *KA2007*
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