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ca.12m

Funktionsprincip

ca. 5 m

Viktigt: Den säkraste rörelse-
bevakningen uppnås när 
sensorlampan monteras i rät
vinkel mot rörelseriktningen
och inga hinder finns i vägen
för sensorn 
(t.ex. träd, murar etc).

Räckvidd max. 12 m Räckvidd max. 5 m

Rörelseriktning: framåt Rörelseriktning: i sidled

Den integrerade infraröda
sensorn är utrustad med två
120° pyrosensorer, som
känner av den osynliga vär-
mestrålningen från kroppar i
rörelse (människor, djur etc).
Den registrerade värme-
strålningen omvandlas på
elektronisk väg och tänder

automatiskt belysningen.
Murar, fönsterrutor och lik-
nande hindrar värmestrål-
ningen från att nå fram till
sensorn varvid belysningen
inte tänds. Med de två
pyrosensorerna uppnås en
bevakningsvinkel av 180°
med en öppningsvinkel av

90°. Linsen kan vridas
respektive tas av vilket
medger två grundinställnin-
gar av räckvidden: 
max. 5 eller 12 m.

■ Bryt alltid spännings-
försörjningen innan något 
arbete påbörjas på
apparaten!

■ Vid monteringen måste
den ledning som ska
anslutas vara utan
spänning. Bryt därför
först strömmen och 
kontrollera sedan med 
en spänningsprovare att

ledningen är utan 
spänning.

■ Eftersom sensorlampan
installeras till nätspänning
måste arbetet utföras på
fackmannamässigt sätt
och enligt gällande
installationsföreskrifter.

■ Utför funktions-
inställningar �, �,
och �, endast med
monterad lins.

Säkerhetsinformation

59

� Montageplatta

� Excenter för låsning 
av glaset

� Sensorlins
(löstag- och vridbar 
för val av grundräckvidd 
5 alt 12 m)

� Skymningsinställning

� Tidsinställning

� Ljusstyrkereglering 
(dimring)

� Nätanslutning

� Sensorhuva

	 Frontplatta


  Glas

Produktbeskrivning

Effekt Serie 860: max 100 Watt (glödlampa, ej energisparlampa)

Effekt Serie 870: max 100 Watt (glödlampa, ej energisparlampa)

Spänning: 230/240 V, 50/60 Hz

Bevakningsvinkel: 180° med 90° öppningsvinkel.

Sensorns räckvidd: Grundinställning 1: max 05 m
Grundinställning 2: max 12 m (vid leverans)
Finjustering med täckplattor

Tidsinställning: 5 sek–15 min

Skymningsinställning: 2–2000 Lux

Ljusreglering (dimring): 0–100% (Watt-o-matic)

Fast sken: 4 timmar genom manövrering av nätbrytare

Skyddsklass: IP 44

Bäste kund!

Vi tackar för det förtroende
du har visat oss genom
köpet av din nya STEINEL
sensorlampa. Du har
bestämt dig för en först-
klassig kvalitetsprodukt,
som har tillverkats, provats 
och förpackats med 
största omsorg.

Vi ber dig att noga läsa 
igenom denna monterings-
anvisning före installa-
tionen. Korrekt installation
och idrifttagande är en 
förutsättning för långvarig,
tillförlitlig och störningsfri
drift.

Vi hoppas att du kommer 
att få stor nytta av din nya
sensorlampa från STEINEL.

Tekniska data

MontageanvisningS

58
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ca. 5 m max.12 m
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Funktioner

När nätbrytaren är sluten och
sensorlinsen är på plats kan
lampan tas i drift. Via pro-
grammeringstryckknappar
kan tre inställningar utföras.
Genom att  trycka på en
inställningsknapp

kommer lampan i program-
meringsläge.

Detta  betyder:
- Lampan slocknar alltid
- Sensorfunktionen är satt 

ur funktion

- Funktionen för fast sken
kopplas bort.

Inställningarna kan ändras
efter behag. Det senaste 
värdet är lagrat vid 
spänningsbortfall.

(Leveransinställning:
För dagsljus 2000 Lux) 

Den önskade aktiverings-
tröskeln kan ställas 
in steglöst från 
ca 2–2000 Lux.

a) Inställning av önskad
skymningsnivå:
Tryck på knappen tills den
röda LED lampan innanför
linsen börjar att blinka.
Omgivningens ljusnivå
registreras och lampan
aktiveras sedan vid denna
registrerade ljusnivå.

b) Inställning av 
skymningsnivå 4 lux 
dvs mörkertändning:
Håll knappen nedtryckt i
circa 5 sekunder tills den
röda LED lampan innanför
linsen slutar att blinka.
Lampan kommer att 
aktiveras vid 2 Lux dvs 
mörkertändning.
(Lämpligt att utföra efter
montage när alla andra
inställningar är gjorda). 

(Leveransinställning:
ca 10 sek)

Den önskade efterlystiden
kan ställas in steglöst 
mellan ca 5 sek – 
max 15 min.

Inställning av tiden:
- Håll tryckknappen 

nedtryckt tills den röda
ledlampan blinkar 
(den bakom linsen)

- Sluta trycka och invänta
den tid som önskas 
(ledlampan blinkar 
under tiden) 

- Tryck igen tills ledlampan
slocknar och den
önskade tiden är
sekundnoggrant
inmatad.

- Förloppet avslutas när 
den maximala tiden
passerat.

- Den kortaste tiden ställs
in om man trycker 
2 ggr efter varandra.

(Leveransinställning: 0 %)

Grundljusnivån kan regleras
steglöst upp till max mots-
varande 100 W. Detta bety-
der att lampan tänds med
den inställda grundeffekten
t ex 20 W när det mörknar.
Kommer någon in i bevak-
ningsområdet tänds lam-
pan med fullt sken dvs med
maximal effekt.

Inställning av dimmer-
nivån.
- Håll tryckknappen 

nedtryckt tills ledlampan
blinkar.

- Håll tryckknappen 
nedtryckt och ljusstyrkan
börjar reduceras från 
0–100%.

- Släpp knappen när
önskad grundstyrka 
uppnåtts.

Därefter blinkar ledlampan 
i ca 5 sekunder. Under
denna tid man fortsätta att
dimra.

2 – 2000 Lux 10 Sek. – 15 Min. 0 – 100%

Inställning av skymnings-
nivån. (aktiveringströskel)

Inställning efterlystid 
(tidsfördröjning)  �

Ljusreglering (dimring)
(Watt-o-matic)

2 – 2000 Lux 5 sek–15 min 0 –100%
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Installation/väggmontage

Utanpåliggande kabe-
lanslutning

Tätning vid utanpåliggan-
de montage

Kabelingång infällt Insticksanslutning

Monteringsplatsen skall vara
minst 50 cm från en annan
belysning, eftersom värme-
strålningen från denna kan
orsaka felutlösning av sensor-
lampan. Monteringshöjden
skall vara ca 2 m för att de
angivna räckvidderna 5 resp.
12 m skall uppnås.

Monteringssteg:
1. Håll montageplattan �
mot väggen och märk ut 
för borrhål. Var noga med
att hål inte kommer för 
nära ledningarna i väggen.
2. Borra hålen och sätt 
i pluggar (ø 6 mm).
3. Dra igenom nätkabeln.
Vid utanpåliggande monte-
ring måste kabeln dras
genom  tätningen.
4. Skruva fast montageplat-
tan �
5. Anslutning av nätled-
ningen (se bild.)

Nätledningen består av 
en 2-3 ledarkabel:

L = Fas (oftast svart 
eller brun)

N = Nolledare 
(oftast blå)

PE = Skyddsledare
(grön/gul)

Om man är osäker måste
man identifiera kablarna
med en spänningsprovare.
Slå därefter ifrån spännin-
gen på nytt. Fasen (L)
och nolledaren (N) skall
anslutas till plinten.
Skyddsledaren ansluts inte
och kan vid behov säkras
med isoleringsband.

Upplysning: På nätlednin-
gen kan självklart en ström-
brytare för till- och frånslag-
ning vara monterad.

6. Sätt dit linsen �
(välj räckvidd, max. 5 m
eller 12 m), se avsnitt
’Inställning av räckvidd’.
7. Sätt på sensorhuvan
8. Sätt fast frontplattan 
9. Montera glaset 
 
och lås med excenter-
skruven �.
10. Ställ in tiden med �,
skymningen med � och
grundljusstyrkan med �
(dimring).

60
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Sensorlinsen är uppdelad
för två olika bevakningsom-
råden. Med den ena halvan
uppnås en räckvidd av ca 
5 m, med den andra en
räckvidd av max. 12 m 
(vid en monteringshöjd 
av ca 2 m). När linsen är
isatt anger en liten pil den
valda maximala räckvidden
av 12 m eller 5 m 
(pil vänster = 5 meter, 
pil höger = 12 meter).

Linsen kan lossas i sidled
ur sitt fäste med en skruv-
mejsel och sättas tillbaka
på önskad räckvidd. 

Exempel

Räckviddsgrundinställning

3

12 m

5 m

63

Fast sken

Återställningsfunktion (reset)

Alla gjorda inställningar kan
när som helst återställas till
leveransinställningar, dvs
dagsljusdrift 2000 Lux, 

efterlystid 10 sek och 0 %
dimring, genom att 
samtidigt hålla de tre 
tryckknapparna medtryckta 

i ca 5 sek tills ledlampan
bakom linsen tänder och
åter släcks.

Om en brytare kopplas före
lampan är följande funktio-
ner möjliga:

OBS: Flerfaldiga manövre-
ringar av brytaren måste
ske snabbt  efter varandra
(inom 0,5–1 sek).

1 x aus/an

2 x aus/an
3. Fast sken:
Manövrera brytaren Från-
Till-Från-Till. Lampan ställs
in för 4 timmars fast sken,
därefter övergår lampan till
sensordrift. Under de 
4 timmarna kan lampan
återställas till sensordrift
genom att brytaren 
manövreras Från-Till.

1. Tända lampan:
Manövrera brytaren 
Från-Till. Lampan lyser
den inställda tiden.

2. Släcka lampan:
Manövrera brytaren 
Från-Till. Lampan 
släcks och övergår 
till sensordrift.

4 Stunden

10 Sek. – 15 Min.

Sensordrift

2 x från-till

1 x från-till

4 timmar

5 sek –15 min

62

Sensorlampan har en s.k.
mjukstartfunktion. Det
betyder, att ljuset inte tänds
med maximal styrka direkt, 

utan ljusstyrkan ökar 
successivt till 100%. 
Ljuset släcks på samma
sätt.

Mjukstart

S

Serie860/870_10spr  03.02.2003  14:56 Uhr  Seite 64



Driftsstörningar

Ingen spänning ■ Defekt säkring, sensor-
lampan ej inkopplad,
bruten ledning

■ Kortslutning

■ Byt säkring, slå på nät-
strömbrytaren. Testa 
med spänningsprovare

■ Kontrollera anslutning-
arna

Kopplar ej till ■ Vid dagsdrift, skymnings-
inställningen står på natt-
drift

■ Defekt glödlampa
■ Nätströmbrytaren 

frånslagen
■ Defekt säkring

■ Bevakningsområdet
felinställt

■ Intern elektrisk säkring 
har löst ut

✍

■ Ändra inställningen

■ Byt glödlampa
■ Slå på nätströmbrytaren

■ Byt säkring, kontrollera 
ev. anslutningen

■ Justera bevaknings-
området på nytt

■ Slå ifrån lampan och 
slå på den igen

Slår ej från ■ Ständig rörelse i bevak-
ningsområdet

■ Kontrollera området och 
justera ev. på nytt

Kopplar oönskat till ■ Rörelser från träd och 
buskar i bevakningsom-
rådet

■ Påverkan från bilar på 
gatan

■ Solljus träffar linsen

■ Plötslig temperaturföränd-
ring genom vädrets 
inverkan (vind, regn, snö)
eller luftutströmning från 
fläktar, öppna fönster

■ Linsen är inte tillräckligt
fastsatt i sensorn

■ Ändra områdes-
inställningen

■ Ändra områdes-
inställningen

■ Avskärma sensorn eller 
ändra områdes-
inställningen

■ Ändra områdesinställ-
ningen, eller flytta 
sensorn

■ Tryck fast linsen

Sensorns räckvidd 
förändras

■ Ändrad
omgivningstemperatur

■ Anpassa med täckplattor

LED (dioden) lyser trots
att fast sken inte är inställt

■ Intern elektrisk säkring
har löst ut

■ Glödlampa trasig
■ Glödlampan är ej fast-

skruvad (ingen kontakt)

■ Slå ifrån lampan och 
slå på den igen

■ Byt glödlampa
■ Skruva fast glödlampan

Störning Orsak Åtgärd

65

Täckplattorna kan sedan
sättas in i den översta 
fördjupningen i mitten av
linsen. När sensorkåpan �
sätts på plats sitter de fast
permanent.

(Se nedan: Exempel på
minskning av bevaknings-
vinkel och räckvidd.)

Individuell finjustering med täckplattor

Exempel

För att avgränsa eller inklu-
dera vissa områden som 

t.ex. gångvägar eller 
granntomt kan bevaknings-

området fininställas genom
monteringar av täckplattor. 

64
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Täckplattorna kan brytas av
eller klippas till med en sax
längs de spårade indelnin-
garna i lodräta eller vågräta
sektioner.
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