
Fremtidens lys i 
Fossumsletta



Høsten 2019 sto borettslaget Fossumsletta frem i et nytt lys. Det var 
nemlig da beslutningen ble tatt om å skifte ut all innendørs belysning 
i fellesområdene. Reaksjonene blant beboerne vitner om at resultatet 
ble over all forventning. De har rett og slett fått en tryggere tilværelse 
i husene samt lavere energikostnader. Borettslaget Fossumsletta ligger 
nordøst i Oslo, i rolige omgivelser i Stovner bydel.

Borettslaget Fossumsletta består av 11 hus med totalt 387 leiligheter, 
og ble bygget i årene 1969-71. Husene er veldig godt vedlikeholdt, og 
de har i dag avtale med firmaer for servicetjenester, men har i tillegg 
egenansatt vaktmester som tar seg av vedlikehold på hele området.

Lavt energiforbruk 
med fremtidens lys 
i Fossumsletta

 
Valget falt på kvalitet og holdbarhet

Steinar Børstad, varamedlem og tekniske spesialist, forteller at den 
gamle belysningen var blitt dårligere på alle måter og hadde gjort 
sitt. Styret fikk derfor oppdraget med å undersøke hvilke alternati-
ver av LED-belysning på markedet som var best egnet. ”Man fant 
frem til fire ulike typer LED-lysarmaturer som er egnet i trappehus”, 
forteller Steinar. Han forteller videre at styret etterhvert kom frem til 
at Steinels produkt var det mest lønnsomme valget på lang sikt med 
tanke på kvalitet og holdbarhet, i tillegg til det unike dekorlyset.

Besparelse på 80%

En av fordelene ved belysningsprodjektet er selvfølgelig at jo mindre 
lampene er tent, jo mindre energi forbrukes, som igjen fører til 
både kostnadsmessige og miljømessige besparelser. De gamle 
lysrør-armaturene var alltid tent og forbrukte en mengde unødvendig 
energi. De nye tilstedeværelsesstyrte LED-armaturene gir en energi-
besparelse på opptil 80 %. Omregnet i penger betyr dette en 
besparelse på flere titusener av kroner i året for borettslaget, bare 
på energikostnaden. ”Med de gamle armaturene var det uendelige 
innkjøp av lysrør og reparasjonsarbeider for vaktmesterne. Det slipper 
vi nå”, sier Steinar.

Sensorstyrt lys i trappehusene gir høy energieffektivisering.



Teknisk fullkommenhet gir muligheter

I selve trappehuset valgte man Steinels R10-armaturer i taket, 
og disse integreres fint inn i miljøet med sitt smekre design og 
et unikt indirekte lys via lysslisser på oversiden av armaturen. 
Effekten og lyset fra disse er fantastisk, i følge Steinar. 
Tom Kristiansen, som er selger for Vilan, visste selvfølgelig dette 
fra tidligere installasjoner med gode resultater. Til tross for sin 
tekniske fullkommenhet med alle funksjoner og innovasjoner, 
er denne armaturen veldig enkel å stille inn etter ønsket behov, 
takket være en app som gjør at man kan koble armaturene til 
mobiltelefonen sin.

Steinar Børstad og Tom Kristiansen diskuterer 
alle de tekniske mulighetene med R-serien.

I kjellerbodene og kjellergangene valgte man å 
installere Steinels sensorstyrte armatur P1 og P2.

Fleksibel løsning

Daglig leder Per Brudevold hos Brudevold Elektro AS har hatt god erfaring 
med Steinel-armaturer. Han er fornøyd med løsningen for Fossumsletta BL, 
og sier: ”Det er utfordrende å presentere en løsning som vi vet er trygg, 
funksjonell og varig, men som ikke fremstår som rimeligst for kunden. Her 
fikk vi vist et par alternativer, hvor kunden selv fikk se løsningen i forhold til 
sine behov. Prisforskjellen i kjøpsøyeblikket blir ikke så viktig når man skal 
leve med investeringen i mange år fremover.” Brudevold fremhever lampenes 
funksjoner, som gjør at de egner seg i ulike miljøer. Steinel tilbyr ulike produkt-
serier med ulike kvaliteter og egenskaper. For installatører er det viktig med 
rask og enkel montering og innstilling, og få feilsituasjoner.

Sensorarmatur R20 lyser opp postkasseområdet for beboerne.

Steinels sensorarmatur R20 skaper trygghet i trappehusene og 
ved heisene i Fossumsletta.



Sensorarmatur serie R

Sensorarmatur serie P

Connect  R10 / R20 / R30  |   En ny plafonder-familie med 
Bluetooth-kommunikasjon mellom armaturene, driftssetting 
via app og over 120 lm/W. Fås med både rund og kvadratisk 
kuppel. I tillegg er det mulighet for indirekte lys som gir et 
behagelig dekorlys i tak/vegg.

El nr:
3304509  Connect R10 rund, 3000K
3304511  Connect R10 rund, 4000K
3304513  Connect R20 rund, 3000K
3304515  Connect R20 rund, 4000K
3304517  Connect R30 rund, 3000K
3304519  Connect R30 rund, 4000K

SMART 
REMOTE 
KLAR

1. Velg gjerne en armatur med grunnlys til trappehus 
og entré. Det betyr at armaturen lyser med et svakere 
lys som skaper trygghet, og ved bevegelse så tennes 
lyset med full effekt.

2. For maksimal energibesparelse, bruk det integrerte 
skumringsreléet slik at lampen bare tennes når det er 
mørkt ute.

3. Still nøye inn sensorens funksjoner (rekkevidde, 
skumringsrelé, etterlystid), for å oppnå maksimal 
energibesparelse og lang levetid.

4. LED-armaturer for innendørsbruk fås med fargetem-
peratur 3000K (varmt lys) eller 4000K (hvitere lys).

5. LED-armaturer tenner raskt, og det kan tennes og 
slukkes ofte uten at der forkorter levetiden.

Lurt å tenke på

6. En prøvemontering gir en god indikasjon på om 
produktet har riktig funksjon, og at det gir tilstrekkelig 
lys i det tiltenkte området.

7. Hvis gamle armaturer skal skiftes ut, bør man kontrol-
lere om det finnes jording. Hvis ikke bør det velges en 
armatur i utførelse klasse II (behøver ikke jordes).

8. Besøk andre eiendommer og anlegg som har byttet ut 
sin belysning med sensorstyrte LED-armaturer og hør på 
deres erfaringer. Referanser kan innhentes hos oss.

9. Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne.

For ytteligere informasjon, besøk
www.vilan.no

Smart Remote | Alle innstillinger av 
sensorens funksjoner må gjøres via 
gratis-appen “Steinel Smart Remote” 
for mobil/nettbrett. F.eks. innstilling 
av sensorens rekkevidde, sensorens 
følsomhet, grunnlys- og makslysnivå, 
etterlystid og skumringsnivå.

RS PRO LED  P1 / P2 / P3  | P-serien er en serie med sensorarmaturer som finnes i tre ulike størrelser. En armatur med nyutviklet sensor, høy 
energieffektivitet og mulighet for grunnlys. P-serien er beregnet for bruk i ulike lokaler innendørs, og har en skjult HF-sensor som tenner 
lyset ved bevegelse i detekteringsområdet. Modell P2 og P3 i nødlysarmatur-design, har en ekstra LED-modul som gir lys ved spennings-
bortfall. Finnes også som variant med 4000K.

El nr:
3329572  RS PRO LED P1 V3 sensor, 3000K
056032  RS PRO LED P1 V3 sensor, 4000K

3329575  RS PRO LED P2 V3 sensor, 3000K
3329592  RS PRO LED P2 V3 sensor, 4000K
3329577  RS PRO LED P3 V3 sensor, 3000K
3329595  RS PRO LED P3 V3 sensor, 4000K



Alle teknikerspesialistene hos Vilans og Karl H Ströms prosjektavdeling har unik kunnskap og lang erfaring med å prosjektere og velge 
riktige løsninger. De kan hjelpe deg med alt fra belysningsberegninger og energikalkyler, til å prosjektere styring av armaturer både for 
ROT-prosjekter og nybygg. Trenger du hjelp på stedet, kommer en av våre sensorspesialister gjerne innom og hjelper deg. Send inn dine 
tegninger, skisser eller bilder på epost til oss, og vi gir deg raskt en tilbakemelding.

Planlegging og lysberegning av sensorer og 
sensorarmaturer

- Vi tar gjerne i mot tegninger i AutoCAD/PDF, og 
presenterer vårt forslag i PDF-format.

Oppsett og tilbud

- Vi presenterer sensorproduktene og tilbehør som vi 
anbefaler. Hvis det er behov for produkter fra andre 
leverandører presenterer vi det også i oppsettet. Ved 
tilbud kommer pris fra el-grossist.

Teknisk data

- Produktblad, miljødokumentasjon, bruksanvisning, 
styringsdokument for driftsetting.

Oppfølging av prosjekteringg

- En av våre sensorspesialister går gjennom prosjekt-
forslaget vårt sammen med deg.

Support

- Teknisk support og rådgivning innenfor installas-
jon og driftsetting, enten via telefon eller epost, og 
mulighet for besøk.

Kostnadsfri hjelp til prosjekter

Hva kan vi gjøre for deg?

Kontakt oss!

Tel: 22 72 50 00 | post@vilan.no | www.vilan.no

John er en av 20 sensorspesialister hos Vilan/Karl H 
Ström i Sverige og Norge. Vi er tilgjengelige når du 
behøver support eller hjelp med prosjektering og 

lysberegning.

For ytteligere informasjon, besøk
www.vilan.no



Følg oss på facebook
facebook.com/vilan.norge

Vilan AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo
tel: 22 72 50 00 | post@vilan.no | www.vilan.no

Vilan AS ble etablert i 2004 og representerer blant annet Steinel og Proxxon i Norge. Vi leverer sensorstyrt belysning, LED-belysning, 

samt noe varmeverktøy til elektrogrossister og forhandlere over hele landet. Sortimentet består av kvalitetsprodukter fra eurpeiske 
produsenter. Hovedkontoret ligger på Skullerud i Oslo.

VILAN AS | I en bransje med stadig flere tekniske og 
komplekse løsninger vet vi at det kan være utfordrende 
å finne fram til det riktige produktet for ditt prosjekt. 
Vi har arbeidet med bevegelsessensorer og sensorbe-
lysning i over 20 år, og ønsker å dele vår erfaringer med 
deg. Ta kontakt med en av våre dyktige medarbeidere, 
og vi hjelper deg med å finne den rette løsningen.
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