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IR Quattro SLIM COM 1

IR Quattro SLIM COM 2















-4-

PC IR Quattro_SLIM COM1_COM2_DIM_DALI__6spr.indd 4-5

-5-

21.05.13 16:06
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IR Quattro SLIM DALI
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Bruksanvisning

Tack för visat förtroende genom
köpet av en ny närvarosensor
från STEINEL. Du har valt en kvalitétsprodukt som har producerats, testats och förpackats med
allra största noggrannhet.

Läs noga igenom denna monteringsanvisning före installationen
av närvarosensorn. För det är
bara den korrekta installeringen
och idrifttagandet som kan
garantera en lång, säker och
störningsfri drift.

Vi hoppas att du får stor glädje av
din nya STEINEL närvarosensor.

Säkerhetsanvisningar
 Bryt spänningen före alla
arbeten på sensorn!
 Under monteringen måste
den elektriska ledningen som
skall anslutas vara spänningsfri. Bryt strömmen och kontrollera med spänningsprovare att alla delar är spänningslösa.

 Vid installationen av närvarosensorn handlar det om
arbeten på nätspänningen.
Därför måste arbetet utföras
på ett fackmannamässigt sätt
och enligt de installationsföreskrifter och anslutningskrav
som gäller i respektive land.
till strömställare/impulstryckknapp kan inte användas
som nolledare till armaturer.

 Anslutning B1 och B2 är med
en potentialfri kontakt och
kan endast belastas med
maximalt 1A. Utgången är
tänkt att användas för
styrning av VVL.
 Modell Control Pro SLIM DIM
har en styrutgång 1-10V och
kan endast styra HF-don med
1-10V analog signal.

RC 8
Montering/Installation (bild sidan 2)
Control Pro SLIM är endast
avsedd för infällt montage
i undertak alternativt dosa.

CR2025

Sensor-enhet och kopplingsbox levereras i separata enheter
och kopplas samman med den
medföljande kabeln.
Maximal diameter på anslutande kabel/ledning är 12 mm.
OBS! maximal total ledningslängd för styrledning mellan
sensor och strömställare/
impulstryckknapp är 50 m.

Tillbehör
Installation-fjärrkontroll, RC 8
Art nr: E13 000 89
Användar-fjärrkontroll RC 5
Art nr: E17 403 08
Förlängningskabel
sensorenhet-inkopplingsbox:
Art nr: E13 000 88

Sensorns beskrivning
 Inkopplingsbox
 Sensorns anslutning
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 Takdosa
 Täckfolier för att begränsa
bevakningsområdet

 Funktioner
 Anvisning för styrledning
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Oorzaak

Oplossing

Sensor schakelt uit ondanks
aanwezigheid

 Nalooptijd te kort
 Inschakelniveau te laag
 Te klein bereik

 Nalooptijd verhogen
 Schemerinstelling
veranderen
 Bereik vergroten

Sensor schakelt te laat uit

 Nalooptijd te lang

 Nalooptijd verkorten

Sensor schakelt bij frontale
looprichting te laat in

 Reikwijdte bij frontale
looprichting is beperkt

 Meer sensoren monteren
 Afstand tussen twee
sensoren verkleinen

De sensor schakelt ondanks
duisternis niet in bij aanwezigheid

 Lux-waarde te laag ingesteld

 Sensor met schakelaar/toets
gedeactiveerd?
 Halfautomatisch?
 Inschakelniveau verhogen

Conformiteitsverklaring
Dit product voldoet aan de:
- laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG
- EMC-richtlijn 2004/108/EG
- RoHS-richtlijn 2011/65/EG

Tack för visat förtroende genom
köpet av en ny närvarosensor
från STEINEL. Du har valt en kvalitétsprodukt som har producerats, testats och förpackats med
allra största noggrannhet.

Läs noga igenom denna monteringsanvisning före installationen
av närvarosensorn. För det är
bara den korrekta installeringen
och idrifttagandet som kan
garantera en lång, säker och
störningsfri drift.

Vi hoppas att du får stor glädje av
din nya STEINEL närvarosensor.

Säkerhetsanvisningar
 Bryt spänningen före alla
arbeten på sensorn!
 Under monteringen måste
den elektriska ledningen som
skall anslutas vara spänningsfri. Bryt strömmen och kontrollera med spänningsprovare att alla delar är spänningslösa.

 Vid installationen av närvarosensorn handlar det om
arbeten på nätspänningen.
Därför måste arbetet utföras
på ett fackmannamässigt sätt
och enligt de installationsföreskrifter och anslutningskrav
som gäller i respektive land.
 NOTERA: Denna ledning (7)
till strömställare/impulstryckknapp kan inte användas
som nolledare till armaturer.

 Anslutning B1 och B2 är med
en potentialfri kontakt och
kan endast belastas med
maximalt 1A. Utgången är
tänkt att användas för
styrning av VVL.
 Modell Control Pro SLIM DIM
har en styrutgång 1-10V och
kan endast styra HF-don med
1-10V analog signal.

Montering/Installation (bild sidan 2)

Functiegarantie
Dit Steinel-product is met grote
zorgvuldigheid gefabriceerd, getest op goede werking en veiligheid volgens de geldende voorschriften en vervolgens steekproefsgewijs gecontroleerd. Steinel verleent garantie op de storingvrije werking.

Bruksanvisning

Kära kund!

S

Bedrijfsstoringen
Storing

De garantietermijn bedraagt 36
maanden en gaat in op de datum van aanschaf door de klant.
Alle klachten, die berusten op
materiaal- of fabricagefouten,
worden door ons opgelost. De
garantie bestaat uit reparatie of
vernieuwen van de defecte onderdelen, door ons te beoordelen. Garantie vervalt bij schade
aan onderdelen, die aan slijtage
onderhevig zijn en bij schade of
gebreken, die door ondeskundig
gebruik of onderhoud ontstaan.
Schade aan andere voorwerpen
is uitgesloten van garantie.
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De garantie wordt alleen
verleend wanneer het nietgedemonteerde apparaat met
korte storingsbeschrijving,
kassabon of rekening (koopdatum en winkelierstempel), goed
verpakt naar het desbetreffende
serviceadres wordt gestuurd.
Reparatieservice:
Na afloop van de garantieduur
of bij gebreken die niet onder
de garantie vallen, kunt u het
dichtsbijzijnde serviceadres
naar de mogelijkheden van een
reparatie vragen.

Control Pro SLIM är endast
avsedd för infällt montage
i undertak alternativt dosa.

Sensor-enhet och kopplingsbox levereras i separata enheter
och kopplas samman med den
medföljande kabeln.
Maximal diameter på anslutande kabel/ledning är 12 mm.
OBS! maximal total ledningslängd för styrledning mellan
sensor och strömställare/
impulstryckknapp är 50 m.

Tillbehör
Installation-fjärrkontroll, RC 8
Art nr: E13 000 89
Användar-fjärrkontroll RC 5
Art nr: E17 403 08
Förlängningskabel
sensorenhet-inkopplingsbox:
Art nr: E13 000 88

Sensorns beskrivning
 Inkopplingsbox
 Sensor-enhet
 Sensorns anslutning

 Takdosa
 Täckfolier för att begränsa
bevakningsområdet

 Funktioner
 Anvisning för styrledning
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Funktionsbeskrivning

Installation
Pyrosensor i kombination med
en nyutvecklade lins det möjligt,
att uppfatta minsta rörelse i ett
kvadratiskt område i rummet.
Inställning av sensorn måste
utföras med hjälp av fjärrkontroll
RC8. (tillbehör).

Serie Control Pro SLIM har en
mycket låg egenförbrukning.

IR Quattro SLIM COM 1

IR Quattro SLIM DIM

IR Quattro SLIM DALI

1st 230V-utgång beroende av
inställt skymningsvärde och
närvaro.

1st utgång med 1-10V signal
beroende av inställt skymningsvärde och närvaro.

2st DALI-utgång beroende av
inställt skymningsvärde och
närvaro.
Inställningsmöjligheter:
- Ljusets börvärde
- Efterlystid
- Grundljus (bara DIM/DALI)
- Konstantljusreglering
(bara DIM/DALI)
- Styrning beroende av
händelseförlopp (bara DALI)

IR Quattro SLIM COM 2
1st 230V-utgång beroende av
inställt skymningsvärde och
närvaro samt 1 st utgång 230V
endast beroende av närvaro.

Dimensionering av anslutningskablar skall göras enl. gällande
installationsföreskrifter
(se även sid. 41).

Tekniska data
Mått (B x H x D):
Nätspänning:
Maximal belastning 1:
(COM 1/COM 2)

HF-don:
(COM 1/COM 2/DIM)
Maximal belastning 2:
(bara COM 2)

Bevakningsområde

Bevakningsyta:

Skymningsnivå:
Utgång 1:
Efterlystid
Utgång 2:
Eftergångstid

närvaro
radiell
tangentiell

tangentiell
radiell
närvaro

2,5 m

2,8 m

3,5 m

4m

4m

4m

5,5 m

6m

radiell

3,2 m

4m

4m

5m

närvaro

3,8 m

4m

4,5 m

–

tangentiell

Tack vare det kvadratiska upptagningsområdet
och möjligheten till sammankoppling av master/
slav-varianterna, kan en enkel, snabb och optimal
planering av rummet göras.

- 12 -
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Anslutningsplinten för nätspänningen är dimensionerad för
max. 2 x 2,5 mm².

S

Control Pro styr belysning men
även värme, ventilation och
air-condition (COM 2). Användningsområden är t.ex. kontor,
mindre konferensrum, passager,
väntrum m.m.

DIM:
Grundljusnivå:
Styrutgång:
DALI:
Grundljusnivå:
DALI utgång 1 / utgång 2
Efterlystid:
Montagehöjd (takmontering):
Användningsområde:
Skyddsklass:
Isolationsklass:
Omgivningstemperatur:

Kopplingsbox
Sensor-enhet
61,3 x 126,5 x 42,5 mm
77 x 77 x 60 mm
120 – 250 V, 50 Hz / 60 Hz
230 V
max. 2000 W resistiv belastning (cos φ = 1)
max. 1000 VA (cos φ = 0,5)
120 V
max. 1000 W resistiv belastning (cos φ = 1)
max. 500 VA (cos φ = 0,5)
startström vid inkoppling max. 800 A/200 μs
max 12st HF-don, drosslar, lågenergilampor.
Obs mellanrelä eller kontaktor är lämpligt vid hög belastning/
startström.
Närvaro
max. 230 W/230 V / 120 W/120 V
max.1 A, (cos φ = 1) för VVL (värme/ventil./luftkonditionering)
IR Quattro SLIM
Närvaro: max. 4 x 4 m (16 m2)
Radiell: max. 4 x 4 m (16 m2)
Tangentiell: max. 4 x 4 m (16 m2)
10 – 1000 lux, ∞ / dagsljus /
DIM 100 – 1000 lux kontrolltröskel
1 – 15 min.
IQ-läge (anpassar tiden efter rumsanvändning))
bara COM2 för VVL
0 eller 10 min. Tillslagsfördröjning:
5/10/15 min. eftergångstid (fabriksinställning: 5 min.)
Automatisk rumsbevakning
10 %
1 – 10 V / max. 50 elektroniska förkopplingsdon, max. 100 mA
10 %
2-polig DALI-styrledning/Broadcast
FRÅN / 10/30 min. / hela tiden
2,5 m – 4 m
inomhus
IP 20
II
0 °C till +40 °C
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Funktioner - inställningar
Fabriksinställning
1
2
3
4
5
6
7
8

Räckvidd (bara HF)
Grundljusnivå
Eftergångstid - utgång 1
Efterlystid - utgång 2
Tillslagsfördröjning - VVL
Skymningsinställning
Konstantljus (ON)
Hel- / halvautomatik (hel)

CR2025

Funktioner - inställningar

COM 1 + COM 2
Skymningsinställning
Önskad skymningsnivå kan ställas in
mellan ca 10 lux - frånkopplat ljusrelä.

S

Service-fjärrkontroll, RC 8 (tillbehör)

Användningsexempel
Tändning när det är mörkt (minsta värde ca 10 lux)
Korridor, foajé
Trappa, rulltrappa
Toalett, omklädningsrum, ﬁkarum
Butiker, verkstad, sporthall
Kontor, konferensrum, klassrum
Synkrävande miljöer, laboratorium,
undersökningsrum
Dagsljus (aktiv oavsett ljusförhållande)

Skymningsinställning
min.
1
2
3
4
5
>=6
max.

Ovanstående förslag är ungefärliga värden. Justering kan krävas.

COM 1 + COM 2
Testdrift / normaldrift (test / norm)
Testläget är bestämmande, d.v.s.
det styr före och över alla andra
inställningar som är gjorda och
används för att testa funktionen
och ställa in bevaknings-områ-

det för närvarovakten. Oavsett
omgivningens ljusnivå tänder
sensorn ljuset ca. 8 sekunder vid
detektering. (En blå LED blinkar
när rörelse är detekterad).

Närvarovakten kan också testas
och driftsättas utan att någon
last måste vara ansluten.

Efterlystid
Efterlystid för utgång 1 kan
ställas in 1-15 minuter.
(1 tryck = 1 minut).

Halvautomatik (semi) / helautomatik (Full)
Halvautomatik: (semi)
Ljuset måste tändas via tryckknapp/strömställare. Ljuset kan
släckas med samma tryckknapp/
strömställare alternativt så

kommer ljuset att släckas automatiskt när inställd efterlystid har
löpt ut (under förutsättning att
sensorn inte detekterar någon

rörelse under den inställda efterlystiden). Två tryck på strömställaren ger fast ljus i fyra timmar.

Två tryck på tryckknappen/
strömställaren ger 4 timmars fast
ljus. Ett tryck på tryckknappen/
strömställaren avbryter sekvensen med fyra timmar fast ljus.

Sensorn återgår då till sensorstyrt läge. Ett tryck på tryckknappen/strömställaren när belysningen är tänd i normalläge
släcker belysningen.

Helautomatik: (Full)
Ljuset tänds automatiskt när
man kommer in i rummet och är
tänt så länge man är kvar. Ljuset
kan också tändas och släckas
manuellt via strömställare.

Eftergångstid för utgång 2 kan
ställas in på 5, 10 alt. 15 minuter.

IQ-läge
Efterlystiden är dynamisk och varieras i förhållande till användning
av lokalen.

Sensor läser av aktiviteten i lokalen
och ställer automatiskt in en lämplig efterlystid mellan 5-20 minuter.

Teach-läge
Omgivnings ljusnivå registreras
och sensorn aktiveras först när

DIM + DALI

Om inställt skymningsvärdet
överskrids, kommer sensorn att
släcka belysningen först efter att
inställd efterlystid har löpt ut.

omgivningens ljusvärde
understiger det inlästa ljusvärdet.

Konstantljus ON/OFF
Funktion för konstant ljusnivå.
Sensorn mäter omgivningens
ljusnivå och dimrar anslutna
armaturer så att inställd ljusnivå

uppnås. Vid ändringar i dagsljus
(exempelvis mer solljus) anpassar sensorn dimringsnivån på
anslutna armaturer så att inställd
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ljusnivå bibehålls i rummet.
Sensorn tänder också belysningen vid närvaro och släcker när
ingen närvaro längre detekteras.
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COM 2

Parallellkoppling

Eftergångstid utgång 2

Obs! Vid parallellkoppling av flera
sensorer måste dessa vara anslutna till samma fas.

• Inställningsvärde 5/10/15 min.

Upp till maximalt 10 sensorer kan
parallellkopplas.

• Rumsbevakning

Vid läge "Rumsbevakning"
minskas känsligheten för närvarodetekteringen. Utgången aktiveras
endast efter detektering av närvaro under en längre tid. Detta för att
säkerställa att tillslag inte sker i
onödan.

Eftergångstiden förblir aktiv
och lika med inställt värde.
(Tillslagsfördröjning är
inaktiverad).

Grundljuset släcks när efterlystiden
(10 – 30 min.) har löpt ut eller om
infallande dagsljus är starkare än
inställd skymningsnivå. Vid läge
"ON är grundljuset tänt hela tiden
under förutsättning att infallande

dagsljus inte överskrider inställt
skymningsvärde. För lokaler utan
infallande dagsljus, t.ex korridor,
kulvert, och där man önskar konstant grundljus, rekommenderar vi
att skymningsnivå ställs i läge sol.

det omgivningsljus den mäter.
Efterlystid och skymningsnivå bör
ställas in lika på varje enhet för att
få en stabil drift. Ansluten last

fördelas på de parallellkopplade
"mastrarna". Närvaro detekteras av
alla enheter som sammankopplas
via utgång P.

Slavenheten kommer endast att
skicka en signal till mastern att den
har detekterat närvaro oavsett inställda värden på slav-enheten.

Mastern avläser skymningsnivån i
rummet. Alla inställningar som
efterlystid, eftergångtid (com2),
skymningsnivå görs på mastern.

Master/slav
Master/slav-koppling är lämplig att
använda i större rum. Belysningen/
ventilation (com2) ansluts till mastern, medan slav-sensorn bara används för detektering.

DIM / DALI
Grundljus (DIM-variant)
Grundljuset är 10% av full ljusstyrka. Grundljuset är inaktivt när omgivningsljuset ligger över inställd
skymningsnivå. Vid närvaro dimrar
sensorn upp ljuset till 100%.

Parallellkoppling ger möjlighet att
använda flera "mastrar". Detta
innebär att varje "master" styr
belysningsgruppen utgående från

S

Master/Master
Tillslagsfördröjning utgång 2

Fjärrkontroll
Med hjälp av fjärrkontroll görs
bekvämt många inställningar.

Tillbehör
Installation-fjärrkontroll, RC 8
Art nr: E13 000 89
Användar-fjärrkontroll RC 5
Art nr: E17 403 08

Driftstörningar
Konstant ljusnivå
Funktion för konstant ljusnivå.
Sensorn mäter omgivningens
ljusnivå och dimrar anslutna armaturer så att inställd ljusnivå

uppnås. Vid ändringar i styrkan
på infallande dagsljus (exemplevis mer solljus) anpassar sensorn
tillskottet av artificiellt ljus så att

inställd ljusnivå bibehålls
i rummet. Sensorn tänder och
släcker också belysningen styrt
av närvaro.

Störning

Orsak

Åtgärd

Ljuset tänds inte

 Ingen spänning ansluten
 Skymningsvärdet för lågt
ställt

 Kontrollera anslutningar
 Öka långsamt skymningsvärdet tills ljuset tänds

 Ingen rörelse i sensorns
bevakningsområde

 Kontrollera så att sensorn
kan känna av önskat
bevakningsområde
 Kontrollera
bevakningsområdet
 Ställ sensorn i läge (Full)

 Sensorn i läge semi-automatik
Ljuset släcks inte

 Skymningsvärdet för högt
inställt
 Efterlystiden har inte löpt ut
 Påverkan från värmekällor
t.ex. värmefläkt, öppna dörrar/fönster, djur, varma
ljuskällor
 4h TILL aktiv
(LED lyser permanent)
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 Sänk skymningsnivån
 Vänta tills efterlystiden har
löpt ut, reducera efterlystiden om det behövs
 Använd avskärmningar för
att ta bort objekt som
påverkar sensorn
 Tryck på knappen för att
avbryta 4h TILL
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Driftstörningar
Störning

Orsak

Åtgärd

Sensorn släcker ljuset trots
rörelse i bevakningsområdet

 Efterlystiden för kort inställd
 Skymningsnivån för lågt
inställd
 För kort räckvidd

 Öka efterlystiden
 Ändra skymningsnivån

Sensorn släcker inte ljuset tillräckligt snabbt

 Efterlystid för lång

 Minska efterlystiden

Belysningen tänds inte snabbt
nog när man går rakt mot
sensorn

 Räckvidden är reducerad vid
rörelse rakt emot sensorn

 Anslut ytterligare sensorer
 Minska avståndet mellan två
sensorer

Sensorn tänder inte ljuset trots
rörelse och mörker

 För lågt skymningsvärde
inställt

 Öka skymningsvärdet
 Frånvarofunktion
(semiautomatisk) aktiverad

 Öka räckvidden

Överensstämmelseförsäkran
Produkten uppfyller:
- lågspänningsdirektivet 2006/95/EG,
- EMC-direktivet 2004/108/EG och
- RoHS-direktivet 2011/65/EG

Funktionsgaranti
Denna STEINEL-produkt är tillverkad med största noggrannhet.
Den är funktions- och säkerhetstestad enligt gällande föreskrifter
och har därefter genomgått en
stickprovskontroll. Steinel garanterar produktens fullgoda beskaffenhet och funktion.

Garantin gäller i 36 månader från
inköpsdagen. Vi åtgärdar bristfälligheter orsakade av material- eller tillverkningsfel. Garantin uppfylls genom reparation eller utbyte av bristfälliga delar efter vårt
val. Garantin omfattar inte slitage
och skador orsakade av felaktigt
hanterande eller bristande underhåll och skötsel av produkten.
Följdskador på främmande föremål ersätts ej.

Garantin gäller endast då produkten, som inte får vara demonterad, sändes väl förpackad med
kort beskrivning av felet och fakturakopia eller kvitto (inköpsdatum och stämpel) till vår representant eller lämnas till inköpsstället.
Reparationsservice:
Kontakta nästa serviceställe för
reparationer efter garantitidens
utgång eller vid bristfälligheter
som inte omfattas av garantin.
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