
Lyskaster XLED 



Montering:    Vegg med monteringshøyde 2-6 meter. For modell med sensor anbefales ikke høytere 
    eller lavere monteringshøyde.
Tilkobling:    To innføringshull med strupenippel for tilkobling bakfra. For tilkobling av utenpåliggende 
    ledning benyttes forhøyningsramme 080983.
Sensor:     IR-sensor som detekterer maks. 10 meter. for gående personer (ikke rett mot lyskasteren)   
    ved monteringshøyde på 2,5 meter. Overvåkingsvinkel 240º. Innstllbart 
    skumringsrelé. Grunnlys 10 % konstant så lenge det ikke detekteres bevegelse eller 
    10-30 minutter etter at etterlystiden har løpt ut. Kan også stilles konstant av.
Lyskilde:     LED. Levetid 50 000 t, L70B10, SDCM 3, Ra 80-89. Fargetemperatur 3000K.
Omgivelsestemperatur:   -20°C – +40°C
Kapslingsklasse:    IP44, klasse I

Elnr:
3203240  XLED PRO ONE, sensor, 18,5W, 2200 lm
3203243  XLED PRO ONE (uten sensor), 18W, 2250 lm

3203241  XLED PRO ONE Plus, sensor, 34W, 4550 lm
3203244  XLED PRO ONE Plus (uten sensor), 34W, 4630 lm

3203242  XLED PRO ONE Max, sensor, 51W, 6350 lm
3203245  XLED PRO ONE Max (uten sensor), 49W, 6300 lm

3203246  Utenpåliggende adapter XLED PRO ONE
3203247  Utenpåliggende adapter XLED PRO ONE Plus/Max

Kommunikasjon l  Koble sammen (via kabel) 
flere lyskastere for samarbeid.

Rask igangsetting | Lyskaster med sensor kan 
enkelt konfigureres via fjernkontroll.

Lys | Leveres med to ulike lysflux, 1484 lm og 
2120 lm. Fargen svart eller hvit.

Levetid | Lyskasterhode av aluminium med effektive 
kjøleflenser, noe som sikrer lang levetid for LED og 
elektronikk.

Lyskaster XLED PRO ONE

For ytterligere teknisk informasjon besøk 
 www.vilan.no

XLED PRO ONE er en familie med solide og energieffektive lyskastere til oppkjørsel, gårdsplass, parkeringsplass, rundt eiendommer, 
fasader osv. XLED PRO ONE leveres med eler uten bevegelsessensor samt med tre ulike lysstyrker. Modellen med bevegelsessensor 
kan lyse med trygghetsskapende grunnlys når sensoren ikke detekterer bevegelse.

SMART 
REMOTE 
KLAR



Tilkobling:   Utenpåliggende ledningsføring fra undersiden eller fra baksiden.
Sensor:    IR-sensor som detekterer maks. 10 meter. for gående personer (ikke rett mot lyskasteren) 
   ved monteringshøyde på 2,5 meter. Overvåkingsvinkel 140º med underkrypsbeskyttelse. 
   Etterlystiden, dvs. hvor lenge lyskasteren skal være tent etter siste bevegelse kan stilles inn 
   fra 10 sek.-35 min. Innstllbart skumringsrelé.
Lyskilde:    LED. Levetid 50 000 t, L70B10, SDCM 3, Ra 80-89. Fargetemperatur 3000K.
Omgivelsestemperatur:  -20°C – +40°C
Kapslingsklasse:  IP44, klassse I

Elnr:
3202084   XLED Home 2, sensor, 14W, 1484 lm, hvit
3202082   XLED Home 2, sensor, 14W, 1484 lm, sort

3202092   XLED Home 2 XL, sensor, 20W, 2120 lm, hvit
3202090   XLED Home 2 XL, sensor, 20W, 2120 lm, sort

3203233   XLED Home 2 Connect, 14W, 1484 lm, hvit
3203232   XLED Home 2 Connect, 14W, 1484 lm, sort

055615   Hjørnefeste XLED Home 2, hvit
055875   Hjørnefeste XLED Home 2, sort

Lyskaster XLED Home 2

For ytterligere teknisk informasjon besøk 
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For over 10 år siden ble den første modellen i lyskaster-familien XLED Home lansert. Det ble en formidable suksess med flere hundretusen 
solgte lyskastere allerede i løpet av det første året. Siden det har XLED Home-serien utvidet seg med flere nye varianter og blitt oppdatert 
flere ganger. For tiden kan vi tilby tre ulike versjoner av XLED Home.

Blendingsbeskyttelse | Opalplate gir XLED 
Home 2 et bredstrålende og mykere lys enn 
konvensjonelle lyskastere.

Smart | Modell Connect er en smart lyskaster 
med Bluetooth-mesh som kommuniserer med 
andre Steinel Connect-produkter. Kan også stil-
les inn for tenning ved tidspunkt, grunnlys m.m. 
via appen Smart Remote.

Lys | Leveres med to ulike lysflux, 1484 lm 
og 2120 lm. Fargen svart eller hvit.Levetid | Baksiden av lyskasterhodet er utstyrt med 

kjøleriller av magnesium-kompositt.



For ytterligere teknisk informasjon besøk 
 www.vilan.no

Lyskaster XLED CAM 1
XLED CAM 1 er en lyskaster med bevegelsesdetektor og overvåkingskamera. Det integrerte 
kameraet sender sylskarpe bilder til din smarttelefon. I tillegg kan du via gratis-appen 
kommunisere med den besøkende i sanntid via porttelefonen som er integrert i lyskasteren. 
Når sensoren detekterer bevegelse, sendes det en melding til din mobil eller nettbrett, og du 
kan i sanntid se hva som skjer. I appen er det også mulig å stille inn funksjoner som grunn-
lys, etterlystid, skumringsnivå, push-varsler og lagring av hendelser. Det følger med et 8GB 
mikro SD-kort for innspilling av hendelser. 21W, lysflux 2200 lm, fargetemperatur 3000K, 
IP44, klasse I.

Elnr:
3200380  XLED CAM 1

Lyskaster XLED SOL
XLED SOL er en lyskaster som utnytter solens energi for å gi lys når det trengs. Lyskasteren tennes 
når den integrerte bevegelsessensoren  oppfatter bevegelse. Takket være Steinels moderne og 
smarte teknologi varer et fulladet batteri til lys i 50 netter. Det er også mulig å ha grunnlys i løpet 
av natten når det ikke detekteres bevegelse. Perfekt for bruk på steder uten strømtilførsel eller der 
man ønsker en selvforsørgende lyskaster uten kabeldragning. 1,2W. lysflux 150 lm, fargetemperatur 
4000K, IP44, klasse III.

Elnr: 
3330790  XLED SOL, hvit
3330791   XLED SOL, sølv
3329546  XLED SOL, antrasitt

Har du ikke mulighet for å svare? Da kan du se på detekterte hendelser i etterkant. XLED CAM 1 kobles til WiFi-nettet og kommuniserer via 2,4 GHz.



Steinels LED-lyskaster
Steinel er virkelig en del av den revolusjonen som har forandret belysningsbransjen. Allerede i 2008 lanserte Steinel lyskastere med LED-lyskilde. 
XLED 10 og XLED 25 var da noen av de aller første LED-lyskasterne på markedet. Og de var fremfor alt de eneste som var utviklet for LED-lys 
fra bunnen av. Med flere hundretusen solgte lyskastere har suksessen fortsatt med flere ulike modeller i XLED-familien.

Det stilles høye krav til en sensorstyrt armatur, da den må fungere i år etter år. For å virkelig kunne garantere den aller høyeste kvaliteten, 
produserer Steinel alt fra kretskort til plastdetaljer i egne fabrikker i Europa. «Made in Europe» er en av nøklene til Steinels store framgang 
innen sensorstyrt lys.

Sensorarmaturer fra Steinel tenner lyset automatisk når det er behov for det, og slukker det automatisk når det ikke er nødvendig med 
lys. Det sparer kostnader, energi og reduserer miljøpåvirkningen.

Hva kan Vilan gjøre for deg?
Teknikkspesialistene hos Vilan har unik kunnskap og lang erfaring i å prosjektere og velge riktige løsninger. 
De kan hjelpe deg med alt fra lysberegninger og energikalkyler til å prosjektere styring av armaturer, både 
for ROT-prosjekter og nybygg. Send oss en epost med dine tegninger, skisser eller bilder, så kommer vi raskt 
med en tilbakemelding.

Kontakt oss!

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

Planlegging

- Vi tar i mot tegninger i DWG/PDF, send prosjektet 
til prosjekt@vilan.no

Sammendrag og tilbud

- Vi presenterer hvilke produkter og tilbehør som vi anbefaler 
til prosjektet. Vi setter opp tilbud via elgrossist.

Teknisk informasjon

- Produktblad, miljødokument, brukermanual, styrings-
dokument for driftssetting.

Oppfølging av prosjektering

- Etter prosjekteringen går vi igjennom alt sammen 
med deg.

Kostnadsfri hjelp med prosjekter



Vi har fornøyde kunder over hele Sverige og 
Norge med Steinels produkter.

Kontakt oss hvis du ønsker å besøke et av våre 
referanseprosjekter.

*KA2103NO*
KA2103NO

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

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 sensorbelysning i over 20 år, og ønsker å dele vår 
erfaringer med deg.

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 kvalitets-
produkter fra eurpeiske produsenter. Vi er i dag 3 ansatte og omsetter for ca. 17 millioner NOK. Hovedkontoret ligger på 
Skullerud i Oslo.

Ta gjerne kontakt med oss, så hjelper vi deg!


