
- Smart, trygt og energieffektivt
Sensorstyrt Belysning



100 000-talls armaturer!

Steinel - Verdensledende

90% energibesparing 

Sammen med vår eier, Karl H Ström AB i Sverige, har Vilan 
as solgt 100 000-talls armaturer med sensor til tusentalls 
ulike projekter i Norge og Sverige. Vi vet hva det kreves for 
et vellykket projekt og hvordan man oppnår maksimal ener-
gibesparing med lave drifts- og underholdskostnader. Ikke 
minst skal andelseierne føle komfort og trygghet med den 
sensorstyrte belysningen.

Vi tilbyr energigjerrige og driftsikre løsninger for alle typer 
eiendommer, fra borettslag til kontor og offentlige bygg, 
men også til industrimiljøer.

Sammen med vår leverandør Steinel har vi vært ledende på 
sensorstyrt belysning i Sverige og Norge gjennom mange 
år. Produktene er utviklet for å dekke de behov som finnes i 
og rundt eiendommer, alt fra trappehus, korridor, vaskerom, 
garasje til entré.

Vår leverandør Steinel har utviklet og produsert sensorstyrt
belysning i mange år og var først i verden med sensorarmaturer.

Det stilles høye krav til en sensorstyrt armatur, den må 
fungerer i år etter år. For å virkelig kunne garantere og holde 
høyeste kvalitetsnivå, produserer Steinel alt fra kretskort til 
plastdetaljer, i egne fabrikker i Europa. Sensorarmaturer fra 

Steinel tenner lyset automatisk ved behov og slukker lyset automatisk 
når det ikke lenger er behov.  Det sparer kostnader, energi og reduserer 
CO2-utslippet. I kombinasjon med moderne LED-teknikk kan det gi en 
eneribesparing på opp til 90%.

Steinel utvikler stadig nye produkter - innovative og driftssikre armaturer 
med lang levetid.

I mange eiendommer er belysningen tent helt unødven-
dig og i verste fall døgnet rundt, til tross for at ingen er 
tilstede i lokalet. Unødvendig, kostbart og et enormt 
sløseri med energi. Ved å installerer sensorstyrte arma-
turer kan en eiendom raskt og enkelt energieffektiviseres. 
Det innebærer at lyset kun er tent når det virkelig trengs, 
og når noen er tilstede.

Eksempelet under viser en typisk situasjon fra et borettslag 
i Norge. Flere ulike faktorer, som installasjonskostnad, 
installert effekt, lokalets form mm. påvirker naturlig nok 
tilbakebetalingstiden. I eksempelet under er energibe-
sparelsen 95%.

Vi har fornøyde kunder over hele 
Norge der vi leverte Steinels produkter 

til ulike prosjekter.

Modell 2x18W  
kompaktlysrør RS PRO LED

Armaturtype Eksisterende 
2x18W RS PRO LED S1 3000K

Benyttes
dager / år 365 dager 365 dager

Driftstid / døgn 24h 4h

Antall armaturer 60 stk 60 stk

Effekt armatur 
totalt 46W* 15W

kWh / år 24 178 kWh 1 314 kWh*

Pris / kWh kr 1,- kr 1,-

Kostnad / år kr 24 178 kr 1 314*

* Inkl. effekttap fra reaktor



RS PRO LED  P1 | Den nye versjonen av 
RS PRO LED P1 har fått tillegget V3. Den 
er en videreutvikling av den nåværende 
P1. Den nye V3-versjonen har i tillegg til 
en nyutviklet sensor og forbedret ener-
gieffektivitet, også mulighet for grunnlys. 
RS PRO LED P1 er en del av Steinels P-se-
rie som også finnes i større versjoner med 
modell-betegningene P2 og P3. RS PRO LED P1 er beregnet for bruk 
i ulike områder innendørs, og har en skjult HF-sensor som tenner 
lyset ved bevegelse i detekteringsområdet.

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

Sensorarmaturer

RS PRO LED S1 V5   |     Universelt design, meget  driftssikker 
og energieffektiv er stikkord som har gjort RS PRO LED S1 til 
vår absolutte toppselger. Den har med stor framgang blitt 
benyttet i mange ulike prosjekt. Flere armaturer kan enkelt 
kobles sammen i grupper via den integrerte radiomodulen. 
Mulighet for 10% grunnlys. Chassis av aluminium med kraf-
tige kjøleribber, som også medvirker til et dekorativt baklys. 
RS PRO LED S1 har også en storesøster RS PRO LED S2 som 
gir mer lys og er tenkt i større areal. . Både S1 og S2 finns også 
i IP 65-varianter. S1 kan også leveres med glasskuppel. Selges 
også i multiforpakning med 5 armaturer inkludert.

Elnr:
3329580  RS PRO LED S1 V5 3000K, PC*
3329581  RS PRO LED S1 V5 3000K, PC, multipack 5 stk*
3329584  RS PRO LED S1 V5 3000K, glass*

* Kan også skaffes i 4000K     

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, skum-
ringsrelé, etterlystid), for å oppnå maksimal energibe-
sparelse 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 sluk-
kes ofte uten at der forkorter levetiden.

Lurt å tenke på

Styr enkelt sensorarmaturen med mobilen via 
tilllbehör Smart Remote (E1nr: 14 786 14) och gratis app. 

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 
KLAR

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 mulig-
het for indirekte lys som gir et behagelig dekorlys i tak/vegg.

Elnr:
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

RS PRO PIR | En sensorarmatur med helt nye og banebrytende design. 
Sensorens linser er usynlig integrert i armaturens kuppel. Sammen med 
den nyeste LED-teknologien gir RS PRO PIR helt nye muligheter til energi-
effektivisering og trygghet i utendørsmiljøer.

Elnr:
3133000  RS PRO PIR, 3000K
035495  RS PRO PIR, 4000K



L330 / L331 | Klassisk veggarmatur med multisensor, som betyr at 
sensoren kan fungere kun som fotocelle eller som bevegelsessensor, 
eller en kombinasjon av begge (nattautomatikk). Det er ikke nødvendig 
med ekstern fotocelle eller bevegelsessensor. Dette gir en meget fleksibel 
armatur som kan tilpasses ulike miljøer.

Elnr:
3133158  L330
3133159  L331

XSOLAR LH-N / XSOLAR L-S LED | LED-lysarmatur i høy kvalitet som 
utnytter solens energi for å drive LED-panelet. Batteriet lades kontinuerlig 
via direkte sollys, og gir tilstrekkelig oppladning til å lyse 365 dager i året. 
XSOLAR styres via den integrerte bevegelsessensoren.

Elnr:
3329524   XSOLAR LH-N
3330790  XSOLAR L-S LED, hvit

XLED PRO Square | Kraftig LED-lyskaster med den nyeste LED-teknologien. Når 
sensoren detekterer bevegelse, tennes lyskasteren med et kraftig lys. Gir også 
et trygghetsskapende grunnlys hvis man har behov for det. Fleksibelt lysho-
de som kan vinkles rett opp, rett ned eller til siden. Finnes både i sort og hvit 
utførelse samt i to lysstyrker.

Elnr:
3201445, -46 XLED PRO Square
3201449, -50 XLED PRO Square XL

Utendørsarmaturer

Lyskastere

RS PRO Connect 5100 | En kapslet sensorarmatur med mange tekniske inno-
vasjoner og nyskapende løsninger. Passer perfekt i garasjer, parkeringshus m.m. 
Kommunikasjonen mellom armaturene i Connect 5100-serien skjer via Bluetooth 
og takket være mesh-teknologi er det ingen begrensninger i avstand mellom 
første og siste armatur.

Elnr:
3329570  RS PRO Connect 5100, sensor
3329571  RS PRO Connect 5100, slave

XLED Home 2 | LED-lyskaster med bevegelsessensor. Ved bevegelse tenner 
sensoren lyset fullt, og er ment for å lyse opp utenfor eiendommer for kortere 
perioder av gangen. Lyshodet kan vinkles rett opp, ned og til siden. Finnes i sort 
og hvit samt i to størrelser.

El nr: 
3202082, -84 XLED Home 2
3202090, -92 XLED Home 2 XL

For ytteligere informasjon, besøk
www.vilan.no

Cubo | En serie vegglamper i moderne design med LED-lys og skjult iHF-
sensor. Kommunikasjonen mellom armaturene via Bluetooth gjør det mulig å 
skape grupper og styre armaturene via gratis-app. Cubo finnes som pullert og 
for veggmontering.

Elnr:
3133152 L830
3133154 L835 
3133156  L840

SMART 
REMOTE 
KLAR



Noen av våre prosjekter

For ytteligere informasjon, besøk
www.vilan.no

Lohøgda borettslag
Lohøgda er det nest største av borettslagene på Tveita
i Oslo, med 777 boliger fordelt på 15 lavblokker på 3 og
3 ½ etasjer. Blokkene stod ferdig for innflytting i 1966. 
I 2011 ble totalt 920 armaturer i oppgangene skiftet ut til
STEINEL sin sensorarmatur RS PRO LED S1.
Armaturene tenner ved bevegelse og slukker etter
innstilt tid. Lampene er koblet sammen trådløst i par på
to og to og har en effekt på 16W pr. lampe.

Sandaker borettslag
Sandaker borettslag består av totalt 344 andelsleil-
igheter., og ligger i bydel Sagene i Oslo. I 2017 så 
borettslaget sparepotensialet i å skifte fra tradisjonell 
belysning til sensorbelysning fra STEINEL., og valgte 
armaturen RS Pro LED R1. Totalt skiftet de ut 670 
armaturer.  Lyset står da neddimmet når det ikke er 
noen i oppgangen, men med en gang noen kommer 
så  slås lyset på med 100% omgående. 

Fossum terrasse
Fossum Terrasse ligger i landlige omgivelser i Bærum like ved 
grensen til Oslo, og består av 404 boliger fordelt på 21 blokker 
og 11 firemannsboliger. Boligprosjektet er prisbelønnet som et 
praktanlegg og omgitt av store jordbruksarealer og Bærums-
marka. I 2016 ble belysning i oppgangene skiftet ut til STEINEL sin 
sensorarmatur RS PRO LED S1 og RS PRO LED B1. I garasjene ble 
det også installert sensorarmatur med LED - RS PRO LED S1 IP65 
og RS PRO 5800 LED. 

Oppsal borettslag
Oppsal Borettslag ligger sentralt og vakkert til på Oppsal i Oslo.
Borettslaget består av 21 blokker med tilsammen 597 leiligheter. 
I 2013 installerte borettslaget STEINEL sin populære sensor-
armatur RS PRO LED S1 i trappeoppgangene, og i juni 2017 ble 
også kjeller- og loftbelysningen skiftet ut til STEINEL sensor-
armaturer. 
Tilsammen har vi levert ca. 1300 armaturer til Oppsal borettslag.



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 *KA1916NO*

KA1916NO

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.


