
Camlight



Stamme av aluminium, kuppel 
i opalglass. IK03.

Kapslingsklasse:   IP44, klasse I
Montering:   Vegg. Utendørs. Monteringshøyde maks 2 meter.
Utførelse:   Utendørslampe med vridbart kamera med på bildekvalitet på 1280 x720 piksler. Integrerte  
   høyttalere og mikrofon samt mikro SD-kort (opptil 64 GB) for innspilling av hendelser.   
   Stamme av aluminium, kuppel i opalglass. IK03.
Sensor:    IR-sensor med 180° dekningsvinkel og rekkevidde på opptil 10 meter for gående personer.  
   Innstillbart skumringsrele 10-10.000 lux, etterlystid for maks.lys 1, 3, 10 sek. eller 15 min.
Lyskilde:    13,5W inkl. WiFi. 1026 lm, 3000K. Ra>80. 50.000H L70B10. Innstillbart grunnlys 0-40%,   
   etterlystid og skumringsnivå.
Omgivelsestemperatur:  -10°C – +40°C
Elektriske data:   220 – 240V, 50/60 Hz
Mål:    77 x 305 x 131 mm
Øvrig:    Camlight L620 må kobles til et trådløst WiFi-nettverk og kommuniserer via 2,4 GHz. Et 16GB  
   mikro SD-kort for innspilling følger med. Steinels Camlight gratis-app finnes for IOS og   
   Android.

Varenummer

065829 – Camlight L620

Svingbart kamera med høy 
bildekvalitet, 1280 x 720 pixler.

IR-sensor med 180° dekningsvinkel 
og rekkevidde på opptil 10 meter 

for gående personer.

Når sensoren detekterer bevegelse sendes en melding 
til din mobil eller nettbrett, og du kan i sanntid se hva 
som skjer utenfor inngangspartiet ditt. Ruteren må være 
åpen for tilkobling utenfra. I appen er det også mulig å 
stille inn lampens alle funksjoner, som grunnlys, etterbe-
lysningstid, skumringsnivå etc.

Mikrofon og høytaler

Et 16GB mikro SD-kort for 
innspilling følger med. 

Wi-Fi



Camlight
Du vil alltid ha oversikt over hvem som er utenfor døren din, uansett om du er på kjøkkenet eller i matbutikken. Camlight er ikke bare en utelampe 
med stilig design som lyser opp inngangspartiet ditt, det integrerte kameraet sender også sylskarpe bilder til din smarttelefon eller nettbrett. Via 
appen kan du i tillegg kommunisere med den besøkende direkte gjennom porttelefonen som også er integrert i lampen.

Den integrerte sensoren starter kameraet ved bevegelse 
foran lampen, og en beskjed sendes til mobiltelefonen din.

Du kan se hva som skjer utenfor døren din, selv når du 
ikke er hjemme. Prat og lytt via appen.

Kameraet overfører bevegelige bilder av høy kvalitet.

Smidig og sikker kommunikasjon via WiFi-nettverk 
med internettilkobling.



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.


