
Sensorer  
för alla behov

närvaro

rörelse



Steinels sensorer

Några av våra projekt

Olika sensortekniker

Infraröd sensor IR

Högfrekvenssensor HF

Ultraljudssensor US

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 hemma-
miljö 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 energibespa-
ring på upp till 90%. Steinel utvecklar ständigt nya produkter, ett 
exempel är de nya ultraljudssensorerna i serie Control Pro, rörelse- 
och närvarovakter med ny och innovativ sensorteknik.

Aktivt ljus i ett i passivt hus
Världens första tennishall som passivhus byggdes passande nog 
i Växjö. En anläggning med extremt låg elförbrukning där bland 
annat sensorer från Steinel ger info om närvaro och ljusförhållande 
till KNX-systemet.  I hallen kommer man kunna träna tennis med 
minimal klimatpåverkan – allt tack vare smart teknik.

Facebook serverhall i Luleå
Facebooks första europeiska datacenter finns i Luleå och  betjä-
nar över 800 miljoner Facebook-användare. Datacentret ska vara 
hållbart och grönt. Valet av belysningsstyrning föll på Steinels 
närvaro-rörelsevakter från serie Control Pro, över 500 sensorer styr 
nu ljuset i korridorer, kontor, konferensrum och andra utrymmen. 

Beställ eller ladda ner våra broschyrer om 
flera av våra projekt på www.khs.se

• Reagerar på värmekällor som rör sig
• Lång räckvidd
• Längst räckvidd vid rörelse längs med (ej 

rakt emot)
• Inom- och utomhus

• Mäter förändringar i ekot, 5,8GHz
• Längst räckvidd vid rörelse rakt emot
• Påverkas inte av temperatur
• Kan placeras dolt
• Inomhus

• “Fladdermusteknik”, mäter förändringar i 
ekot 40kHz

• Hög känslighet för rörelser
• Kan detektera runt hörn och föremål
• Inomhus



Control Pro IR 

NärvarovaktNärvarovakt

För ytterligare teknisk information besök  
 www.khs.se

Närvarovakt

- Kontor - Reception - Konferensrum

- Klassrum - Konferensrum - Kontorslandskap - Kontor - Konferensrum - Reception
Control Pro IR SLIM Control Pro IR HD

För närvarodetektering i lokaler som kontor, väntrum, reception, mindre konferensrum 
etc. För lokaler som är större än 16 m2 välj Contro Pro IR HD. Serie Control Pro IR har 
ett kvadratiskt bevakningsområde vilket innebär att det är betydligt lättare att planera 
sensorns placering och detekteringsområde.

Kapslingsklass:  IP20
Montage:  Tak, infälld. Inomhus.
Utförande:  Automatisk/manuell tändning. Master-slav. 
Sensor:   1760 bevakningszoner, kvadratiskt närvaro-område 4x4 m. sittande 
  personer, bevakningsområde gående personer 7x7 m. (ej rakt emot 
  sensorn), bevakningsvinkel 360 °. Skymningsnivå 10 lux - frånkoppling.
Efterlystid: Impuls - 30 min. (kanal 1).
Tillbehör:  Förhöjningsram, infällnadsdosa, skyddsgaller m.m. 
Övrigt:  Finns i utförande med 1-eller 2-kanaler samt för 1-10V, DALI  och KNX. 
  Via DIP-switchar kan sensorn förändras för olika funktioner som 
  konstantljus, grundljus, manuell-automatisk tändning m.m.

Art nr:  Typ:
E13 120 10 Control Pro IR, 1-kanal för dosa/förhöjningsram
E13 120 13 Control Pro IR, 1-kanal, komplett för utanpåliggande montage IP20
E13 120 11 Control Pro IR, 2-kanal för dosa/förhöjningsram
E13 120 12 Control Pro IR, DIM, 1-10V
E17 403 01 Control Pro IR, DALI (Broadcast)
E17 387 00  Control Pro IR, KNX

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 rörelse-
detektering på hög höjd i t.ex. idrottshall, lager, foajé, industrilokal.

Kapslingsklass:  IP20
Montage:  Tak, infälld. Inomhus.
Utförande:  Automatisk/manuell tändning. Master-slav. 
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. (kanal 1).
Tillbehör:  Förhöjningsram, infällnadsdosa, skyddsgaller m.m. 
Övrigt:  Finns i utförande med 1-eller 2-kanaler samt för 1-10V, DALI  och KNX. 
  Via DIP-switchar kan sensorn förändras för olika funktioner som 
  konstantljus, grundljus, manuell-automatisk tändning m.m.

Art nr:  Typ:
E13 120 15 Control Pro IR HD, 1-kanal för dosa/förhöjningsram
E13 120 18 Control Pro IR HD, 1-kanal, komplett för utanpåliggande montage IP20
E13 120 16 Control Pro IR HD, 2-kanal för dosa/förhöjningsram
E13 120 17 Control Pro IR HD, DIM, 1-10V
E17 403 03 Control Pro IR HD, DALI (Broadcast)
E17 387 01  Control Pro IR HD, KNX

Diskret sensor för närvarodetektering av många olika miljöer som kontor, reception, kon-
ferensrum m.m.  Endast 4 mm av sensorn sticker ut från taket. Anslutningsboxen placeras 
ovan undertaket. Alla inställningar av sensorn utförs smidigt och snabbt med fjärrkontroll.

Kapslingsklass:  IP20
Montage:  Tak, infälld. Inomhus.
Utförande:  Automatisk/manuell tändning. Master-slav. 
Sensor:   Kvadratiskt närvaroområde 4x4 m. sittande personer vid montagehöjd 
  2,8 m, bevakningsvinkel 360 °. Skymningsnivå. 10 lux - frånkoppling.
Efterlystid: 1-15 min. (kanal 1).
Tillbehör:  Fjärrkontroll, montageskiva för mjuka undertak, skyddsgaller. 
Övrigt:  Vid driftsättning och inställning av sensorns fuktioner måste 
  fjärrkontroll E13 000 89 användas. Finns i utförande med 1-eller 2-kanaler 
  samt för 1-10V, DALI  och KNX.

Art nr:  Typ:
E13 000 73 Control Pro IR SLIM, 1-kanal
E13 000 74 Control Pro IR SLIM, 2-kanal
E13 000 75 Control Pro IR SLIM, DIM, 1-10V
E17 502 99 Control Pro IR SLIM, DALI (Broadcast)
E17 387 04 Control Pro IR SLIM, KNX V2

Närvarovakt

- Kontor - Konferensrum - Klassrum
LuxMaster BLS 

LuxMaster BLS är en närvarovakt med automatisk tändning och släckning av ljuset. 
Linsen är speciellt anpassad för närvarodetektering i kontorsmiljöer, skolor, gymnastik-
salar, konferensrum etc. I ett extra noggrant närområde på ø 4 m. registreras även 
stillasittande personer.

Kapslingsklass:  IP20
Montage:  Tak, utanpåliggande. Inomhus.
Utförande:  Närvarovakt med helautomatisk funktion. Dvs ljuset tänds vid rörelse 
  och släcks automatiskt när efterlystiden har löpt ut. Modell BLS har 
  ingen möjlighet till manuell tändning och släckning.
Sensor:   1760 bevakningszoner. Närvaro för sittande personer ø 4 m. 
  Gående personer (ej rakt emot sensorn) ø 24 m.  Skymningsnivå 
  20 lux - frånkoppling.
Efterlystid: 4 - 30 min. + långtidsläge 2h.
Tillbehör:  Skyddsgaller.

Art nr:  Typ:
E13 120 35 Luxmaster BLS 1-kanal

För ytterligare teknisk information besök  
 www.khs.se



Närvarovakt

För ytterligare teknisk information besök  
 www.khs.se

- Klassrum - Konferensrum - Kontorslandskap
Control Pro US DualTech

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.

Kapslingsklass:  IP20
Montage:  Tak, infälld. Inomhus. Maximal montagehöjd 3,5 m.
Utförande:  Automatisk/manuell tändning. Master-slav. 
Sensor:   Ultraljuds-sensor (40kHz) som reagerar på rörelser och kan även 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. (sittande personer), bevak-
  ningsområde för gående personer ø 10 m. Minsta bevaknings-
  område ø 2 m. Skymningsnivå 10 lux - frånkoppling.
Efterlystid: Impuls - 30 min. (kanal 1)
Tillbehör:  Förhöjningsram, infällnadsdosa, m.m. 
Övrigt:  Finns i utförande med 1-eller 2-kanaler samt 1-10V.

Art nr:  Typ:
E13 004 00 Control Pro US Dual Tech, 1-kanal för dosa/förhöjningsram
E13 004 01 Control Pro US Dual Tech, 2-kanal för dosa/förhöjningsram

Control Pro US 360 

Närvarovakt

- Kontor - Reception - Mötesrum

US 360 är en närvarovakt med ultraljudsteknik 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.

Kapslingsklass:  IP20
Montage:  Tak, infälld. Inomhus. Maximal montagehöjd 3,5 m.
Utförande:  Automatisk/manuell tändning. Master-slav. 
Sensor:   Ultraljuds-sensor (40kHz) som reagerar på rörelser och kan även 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. (sittande personer), bevak-
  ningsområde för gående personer ø 10 m. Minsta bevaknings-
  område ø 2 m. Skymningsnivå 10 lux - frånkoppling.
Efterlystid: Impuls - 30 min. (kanal 1).
Tillbehör:  Förhöjningsram, infällnadsdosa, m.m. 
Övrigt:  Finns i utförande med 1-eller 2-kanaler samt 1-10V.

Art nr:  Typ:
E13 004 03 Control Pro US 360, 1-kanal för dosa/förhöjningsram
E13 004 04 Control Pro US 360, 2-kanal för dosa/förhöjningsram



Fördelar med LiveLink

LiveLink är ett DALI baserat styrsystem som gör det möjligt att på 
ett energi- och kostnadseffektivt sätt styra belysningsanläggningar. 
Tack vare sin användarvänlighet uppskattas LiveLink av konsulter, 
ljusdesigners och elinstallatörer. Till LiveLink kan armaturer av 
olika fabrikat användas, enda kravet är att armaturen är försedd 
med DALI-driftdon. För att detektera närvaro och mäta ljus-

förhållandena i rummet används Steinels unika och driftsäkra sen-
sorer. Det behövs inte heller  några speciella manöverpaneler för 
att tända eller släcka olika ljusscenarier, använd vanliga tryckknap-
par och tilldela dem olika scenarier. Eller ännu smartare, använd 
LiveLink-appen Control tillsammans med din smartphone för att 
styra ljuset.ller ännu smartare, använd LiveLink-appen Con¬trol 
tillsammans med din smartphone för att styra ljuset.

Enkelt - driftsättning via app, kräver inga speciella förkunskaper.

Driftsäkert - Steinels unika sensorteknik för att detektera rörelse, närvaro 
och ljusmätning.

Mångsidigt - klassrum, korridor, idrottshall, kontor m.fl.

Kostnadseffektivt - LiveLink är baserat på DALI standard vilket innebär 
att alla armaturer som är försedda med DALI-don kan anslutas till systemet. 

Flexibelt - tänd-släck, använd ljusscenarier och dimra ljusstyrkan med 
tryckknappar eller använd din smartphone.

Tack vare den enkla konfigurationen 
via surfplatta är det mycket enkelt att 
gruppera armaturer, integrera sensorer 
och skapa olika scenarier för ljus. Live-
Link-styrenheten är hjärnan i systemet 
och kan hantera upp till 64 adresser och 9 
olika belysningsgrupper.

Install
App (gratis) för driftsätt-
ning och konfiguration av 
Livelink. Är anpassad för att 
användas på surfplatta. 

Control

App (gratis) för slutanvän-
dare, tänd scenarier och 
dimra armaturer. Funge-
rar både till surfplatta och 
smartphone.

Produkter LiveLink

Driftsätt snabbt & enkelt!

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

Tryckknappsenhet PB4
för brytare (scenario)

Närvarovakt LiveLink

E17 389 08

E17 389 09

E17 389 10

Styrenhet LiveLink

230V
DALI-bus

Styrenhet för LiveLink, 64 adresser, 
ansluts till 230V, spänningsförsörjer 
DALI-slingan med 140mA.
art nr: E17 389 08

Tryckknapps-enhet PB64 
för anslutning av upp till 4 tryck-
knappar. Passar i apparatdosa.
art nr: E17 389 09

Närvarovakt Control Pro IR HD 
för klassrum, kontor, konferensrum 
m.m. Kvadratisk närvarodetektering 
8x8 meter, rörelsedetektering gående 
person 20x20 meter.
art nr: E17 389 10

Rörelsevakt Control Pro HF DUAL 
med dubbla HF-sensorer för korridor, 
kulvert, passage. Rörelsedetektering 
gående person 10 meter (20x3m) i 
båda riktningarna.
art nr: E17 389 11

Rörelsevakt IS 345 Highbay 
med en lins speciellt anpassad för 
rörelsedetektering i lagergångar med 
takhöjd på 7-12 meter. 
art nr: 009731

Ljussensor mäter tillförlitligt 
omgivande ljus i två områden, 
ett närområde runt sensorn samt 
reflekterat ljus under sensorn.
art nr: 009762

Max 4 st/
tryckknapps-
enhet

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!

LiveLink 

Styrsystem

- När det är enkelt med ljusstyrning

För ytterligare teknisk information besök  
 www.khs.se
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Rörelsevakt

Control Pro HF DUAL 
- Korridor - Kulvert - Parkeringshus

Control PRO HF DUAL passar utmärkt i korridor, kulvert och parkeringshus, men även i 
lagergång med takhöjd upp till 5 meter. Modell DUAL har två riktade HF-sensorer som 
reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc. Den bevakar ett 
område på 10x3 meter i båda riktningarna dvs totalt bevakningsområdet på 20x3 meter. 

Kapslingsklass:  IP20
Montage:  Tak, infälld. Inomhus.
Utförande:  Automatisk/manuell tändning. Master-slav. 
Sensor:   Dubbla HF-sensorer som reagerar på alla rörelser. Bevaknings-
  område 10x3 m. i båda riktningarna. HF-sensorn har bäst känslighet 
  vid rörelse rakt emot sensorn vilket passar för detektering i smala 
  utrymmen som korridor, kulvert, lagergång etc. Skymningsnivå 
  10 lux - frånkoppling.
Efterlystid: Impuls - 30 min. (kanal 1).
Tillbehör:  Förhöjningsram, infällnadsdosa, skyddsgaller m.m. 
Övrigt:  Finns i utförande med 1-eller 2-kanaler samt för 1-10V, DALI  och KNX. 
  Via DIP-switchar kan sensorn förändras för olika funktioner som 
  konstantljus, grundljus, manuell-automatisk tändning m.m.

Art nr:  Typ:
E13 120 23 HF DUAL, 1-kanal för dosa/förhöjningsram
E13 120 25 HF DUAL, 1-kanal, komplett för utanpåliggande montage IP20
E13 120 24 HF DUAL, DIM, 1-10V
E17 403 07 HF DUAL, DALI (Broadcast)
E17 387 07  HF DUAL, KNX

Rörelsevakt

För ytterligare teknisk information besök  
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Rörelsevakt

Control Pro US Dual 

Control Pro US Single
- Korridor - Kulvert - Garage

- Korridor - Kulvert - Garage

En riktad ultraljuds-sensorer för detektering i korridor, kulvert och garage. Bevakning-
sområdet är 10x3 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.

Kapslingsklass:  IP20
Montage:  Tak, infälld. Inomhus. Maximal montagehöjd 3,5 m.
Utförande:  Automatisk/manuell tändning. Master-slav. 
Sensor:   En riktad ultraljuds-sensor (40kHz) som reagerar på förändringar i 
  ekot på rörelser 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 en riktning. Skymningsnivå 
  10 lux-  frånkoppling.
Efterlystid: Impuls - 30 min. (kanal 1).
Tillbehör:  Förhöjningsram, infällnadsdosa, skyddsgaller m.m. 
Övrigt:  Finns i utförande med 1-eller 2-kanaler samt för 1-10V. 
  Via DIP-switchar kan sensorn förändras för olika funktioner som 
  konstantljus, grundljus, manuell-automatisk tändning m.m.

Art nr:  Typ:
E13 004 09 US Single, 1-kanal för dosa/förhöjningsram
E13 004 10 US Single, 2-kanal för dosa/förhöjningsram
E13 004 11 US Single, DIM, 1-10V

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.

Kapslingsklass:  IP20
Montage:  Tak, infälld. Inomhus. Maximal montagehöjd 3,5 m.
Utförande:  Automatisk/manuell tändning. Master-slav. 
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. Bevak-
  ningsområde 10x3 m. i båda riktningarna. Skymningsnivå 
  10 lux - frånkoppling
Efterlystid: Impuls - 30 min. (kanal 1).
Tillbehör:  Förhöjningsram, infällnadsdosa, skyddsgaller m.m. 
Övrigt:  Finns i utförande med 1-eller 2-kanaler samt för 1-10V. 
  Via DIP-switchar kan sensorn förändras för olika funktioner som 
  konstantljus, grundljus, manuell-automatisk tändning m.m.

Art nr:  Typ:
E13 004 06 US Dual, 1-kanal för dosa/förhöjningsram
E13 004 07 US Dual, 2-kanal för dosa/förhöjningsram
E13 004 08 US Dual, DIM, 1-10V

För ytterligare teknisk information besök  
 www.khs.se



Rörelsevakt

För ytterligare teknisk information besök  
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Rörelsevakt

IS 3360 

IS 3180 
- Verkstad - Lastkaj - Passage

- Verkstad - Tvättstuga - Omklädningsrum

Väggversion i serie IS 3000 med samma utmärkta tekniska egenskaper som IS 3360. 
Detekterar gående personer upp till 20 meter. IS 3180 bör ej användas i smala och långa 
korridorer, där sensorn framförallt måste detektera gående personer rakt emot. För 
korridor rekommenderar vi istället takmontage av Control Pro HF DUAL eller US Dual/
Single.

Kapslingsklass:  IP54
Montage:  Vägg. Utomhus, inomhus.
Utförande:  Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Inställning av funktioner 
  med vred bakom skyddslocket.
Sensor:   Upp till 20 m. för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevak-
  ningsvinkel 180 °. Skymningsnivå 2 - 2000 lux (frånkoppling).
Efterlystid: 10 sek - 35 min, samt impulsläge sluten 2 sek.
Tillbehör:  Skyddsgaller av metall och hörnfäste.

Art nr:  Typ:
E13 120 55 IS 3180, vit 
E13 120 56 IS 3180, svart 
E13 120 58 IS 3180, vit, potentialfri kontakt

IR-rörelsevakt för takmontage med en räckvidd på upp till 20 meter för gående personer 
(ej rakt emot) dvs ett bevakningsområde med ø 40 m. IS 3360 kan användas i de flesta 
miljöer inom- eller utomhus, men är inte lämplig för detektering av  stillsittande personer 
i kontor eller klassrum. (se närvarovakt Control Pro). IS 3360 är också försedd med kraft-
fullt relä som klarar av höga startströmmar och laster.

Kapslingsklass:  IP54
Montage:  Tak. Utomhus, inomhus.
Utförande:  Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Inställning av funktioner 
  med vred bakom skyddslocket.
Sensor:   Upp till 20 m. för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevak-
  ningsvinkel 360 °. Skymningsnivå 2 - 2000 lux (frånkoppling).
Efterlystid: 10 sek - 35 min, samt impulsläge sluten 2 sek.
Tillbehör:  Skyddsgaller av metall.

Art nr:  Typ:
E13 120 59 IS 3360, vit 
E13 120 60 IS 3360, vit, potentialfri kontakt

Rörelsevakt

För ytterligare teknisk information besök  
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Rörelsevakt

IS 345 MX Highbay 

HF 3360
- Garage - Entré - Passage

- Lagergång 

Rörelsevakt med HF-teknik för inomhusbruk i t.ex. garage (där sensorn även reagerar på 
rörelse från bilar, port som öppnas), omklädningsrum, entréer, passager m.m. HF-sensorn 
kan även känna rörelse genom glas, dörrar och tunna väggar. En perfekt funktion som 
ger säkerhet och komfort, t.ex. vid en entré, där belysningen kan tändas redan när man 
närmar sig på utsidan. Räckvidden kan ställas in för ett cirkelformat bevaknings-
område med diameter mellan ø 1-12 meter.

Kapslingsklass:  IP54
Montage:  Tak, vägg. Inomhus.
Utförande:  Rörelsevakt HF med helautomatisk funktion. Inställning av funktioner 
  med vred bakom skyddslocket.
Sensor:   Max diameter 12 m. för gående personer, (bäst känslighet vid 
  rörelse rakt emot sensorn). Skymningsnivå 2 - 2000 lux (frånkoppling).
Efterlystid: 10 sek - 35 min, samt impulsläge sluten 2 sek.
Tillbehör:  Skyddsgaller av metall.

Art nr:  Typ:
E13 120 61 HF 3360, vit 
E13 120 62 HF 3360, vit, potentialfri kontakt

Rörelsevakt med lins speciellt anpassad för att från hög höjd detekterar rörelser i lagergångar 
och andra smala ytor. Den har en räckvidd på upp till 15 meter i två riktningar dvs ett 
bevakningsområde på upp till 30 meter. Montagehöjden ska vara mellan 7 -12 meter. 

Kapslingsklass:  IP54
Montage:  Tak. Inomhus.
Utförande:  Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Inställning av funktioner 
  med vred bakom skyddslocket.
Sensor:   Max 15 m. för gående personer rakt emot sensorn. Bevakar ett 
  område 4x30 m, bevakningsvinkel 180 °. Skymningsnivå 
  2 - 2000 lux (frånkoppling).
Efterlystid: 10 sek - 35 min, samt impulsläge sluten 2 sek.
Tillbehör:  Skyddsgaller av metall.

Art nr:  Typ:
E13 120 66 IS 345 MX Highbay, vit



Rörelsevakt
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SensIQ Slim 
- Gårdsplan - Industrifastighet - Parkering

SensIQ Slim 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, last-
kajer, 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.

Kapslingsklass:  IP54
Montage:  Vägg. Utomhus, inomhus.
Utförande:  Rörelsevakt, stabil mot påverkan från vind, buskar och kyla/värme. 
Sensor:   1360 bevakningszoner, 4 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.
Tillbehör:  Hörnfäste för ytterhörn. 
Övrigt:  Finns även i utförande för KNX. Fjärrkontroll (räckvidd 2-4 m.)  medföljer, 
  avsedd för installation och aktivering av flera viktiga funktioner som 
  t.ex. permanent ljus, semesterfunktion, ljus av.

Art nr:  Typ:
E13 000 69 SensIQ Slim, vit
E13 000 71 SensIQ Slim, svart
E13 000 72 SensIQ Slim, silver
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Rörelsevakt

IS 180-2

Rörelsevakt

IS 140-2 

- Entré - Runt fastighet - Offentlig miljö

- Garage - Förråd - Uppfart

Med sin eleganta och funktionella design har rörelsevakt IS 180-2 ett brett användnings-
område, den passar i nästan alla miljöer från koja till offentlig byggnad. Tack vare sin 
effektiva och känsliga multi-lins kan även rörelsevakt IS 180-2 användas i inomhusmiljöer.

Kapslingsklass:  IP54
Montage:  Vägg. Utomhus, inomhus.
Utförande:  Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Inställning av funktioner 
  med vred bakom det låsta täcklocket.
Sensor:   Upp till 12 m. för gående personer (ej rakt emot sensorn), 
  bevakningsvinkel 180 °. Skymningsnivå 2 - 2000 lux (frånkoppling).
Efterlystid: 10 sek - 15 min.
Övrigt:  Hörnfäste för ytter- och innerhörn medföljer. Hörnfäste för ytterhörn

Art nr:  Typ:
E13 120 84 IS 180-2, vit
E13 120 85 IS 180-2, svart
E13 120 86 IS 180-2, silver

Vid detektering av mindre ytor inom- och utomhus som förråd, kapprum, toalett, hall, 
vid garage, uppfarter, utmed fasader m.m, är det mycket lämpligt att använda rörelse-
vakt IS 140-2. Sensorhuvudet kan vridas i höjd- och sidled vilket ger en enkel och snabb 
driftsättning.  IS 140-2 är också temperaturstabiliserad vilket ger en jämn räckvidd vid 
montage utomhus, oavsett årstid.

Kapslingsklass:  IP54
Montage:  Vägg. Utomhus, inomhus.
Utförande:  Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Inställning av funktioner 
  med vred i underkant av sensorn.
Sensor:   Upp till 14 m. för gående personer (ej rakt emot sensorn), 
  bevakningsvinkel 140 °. Skymningsnivå 2 - 2000 lux (frånkoppling).
Efterlystid: 10 sek - 35 min.
Tillbehör:  Hörnfäste för ytterhörn.

Art nr:  Typ:
E13 120 82 IS 140-2, vit
E13 120 83 IS 140-2, svart

Rörelsevakt

IS 2160 
- Förråd - Toalett - Runt fastighet

Rörelsevakt för detektering av mindre ytor såväl utom- som inomhus. Sensorn är vridbar 
90° i höjdled och 40 ° i sidled, vilket gör att det går att ställa i in bevakningsområdet.  
IS 2160 är avsedd för montage på vägg upp till 3,5 meter, men är ej lämplig för hörn-
montage. Vred på undersidan för inställning av skymningsnivå och efterlystid. Täckfilm 
medlevereras för möjlighet till justering och begränsning av bevakningsområdet.

Kapslingsklass:  IP54
Montage:  Vägg. Utomhus, inomhus.
Utförande:  Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Inställning av funktioner 
  med vred i underkant.
Sensor:   Upp till 12 m. för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevak-
  ningsvinkel 160 °. Skymningsnivå 2 - 2000 lux (frånkoppling).
Efterlystid: 10 sek - 35 min.

Art nr:  Typ:
E13 120 78  IS 2160, vit
E13 120 79  IS 2160, svart
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Kontakta gärna vår kunniga personal så hjälper vi dig

JOHN ESPING
 
INNESÄLJARE 
Tel: 036-31 42 99
john.esping@khs.se

HANS-JÖRGEN GLOMSTEN

SÄLJARE 
Göteborg, Västra Götaland,
Värmland och södra Norrland
Tel: 070-790 03 91
hj.glomsten@khs.se

MIKAEL GABRIELSSON

SÄLJARE 
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Småland 
Tel: 070-769 47 41
mikael.gabrielsson@khs.se

LISELOTTE ANDERSSON

INNESÄLJARE
Tel: 036-31 42 41
liselotte.andersson@khs.se

SOFIE BERGSTRÖM

INNESÄLJARE
Tel: 036-31 42 94
sofie.bergström@khs.se

MAGNUS MARTINELLE
 
FÖRSÄLJNINGSCHEF
Tel: 070-778 06 79
magnus.martinelle@khs.se

ANDERS SÖDERLUND
 
MARKNADSCHEF
Tel: 036-31 42 43 
anders.soderlund@khs.se

LEIF DAMBERG

SÄLJARE 
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lardalen och norra Norrland 
Tel: 073-982 69 10
leif.damberg@khs.se

ULF BERGH

TEKNIKSPECIALIST
Tel: 036-31 42 45 
ulf.bergh@khs.se

MARCUS LUND

TEKNIKSPECIALIST
Tel: 036-31 42 90
marcus.lund@khs.se

TOMAS KLINGSTÅHL

INNESÄLJARE VERKTYG
Tel: 036-31 42 46
tomas.klingstahl@khs.se

STEFAN LUNDH
 
VD
Tel: 036-31 42 44
stefan.lundh@khs.se

GÖRAN PETERSSON

SÄLJARE 
Stockholm
Tel: 070-798 35 39
goran.petersson@khs.se

TORBJÖRN JOHANSSON

SÄLJARE
Småland och Östergötland
Tel: 072-544 07 88
torbjorn.johansson@khs.se

THOMAS BERGÅKER
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