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Utendørsbelysning
-  Smart, trygt og energieffektivt

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

Kontakt oss hvis du ønsker å besøke et av 
våre referanseprosjekter

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 kvalitetsprodukter 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!

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



For ytteligere informasjon, besøk
www.vilan.no

L330 / L331 | Veggarmatur med multisensor, hvor sensoren kan fungere 
kun som skumringsrelé eller bevegelsesdetektor, eller som en kombinasjon 
av begge, såkalt nattevakt. Ikke behov for eksternt skumringsrele eller 
bevegelsesdetektor. Dette gir en armatur med stor fleksibilitet, som kan 
tilpasses ulike krav og miljøer. 8,4W, 815 lm | 8,4W, 711 lm, 3000K, IP44. 
klasse II.

Elnr: 
3133158  L330 LED, antrasitt 
3133159  L331 LED, antrasitt 

SPOT Connect | En serie moderne lyskastere/spotlights med sensor som finnes 
i flere ulike utførelser. Benyttes for å lyse opp ved entré, garasje, passasje m.m. i 
alt fra private hus til offentlige miljøer. Spot ONE Connect kan kobles sammen 
og kommunisere med alle Steinels armaturer som er utstyrt med Bluetooth. 
Finnes også i en versjon uten Bluetooth. Utskiftbar LED-lyskilde følger med, 7W, 
550 lm, IP44. klasse I.

Elnr:
3101110   Spot ONE Connect, sensor, antrasitt
058616  Spot ONE, sensor, antrasitt

VILAN og Steinel | Vår leverandør Steinel har utviklet og produsert sensor-
styrte armaturer i mange år og var først i verden med sensorarmaturer.

Det stilles høye krav til en sensorstyrt armatur. Den må fungere år etter år. For 
å kunne garantere den høye kvaliteten, produserer Steinel alt fra kretskort til 
plastdetaljer i egne fabrikker i Europa. Sensorarmaturer fra Steinel tenner lyset 
automatisk når det er behov for det, og slukker det automatisk når det ikke 
trengs. – Smart, trygt og energieffektivt!

XLED PRO ONE / XLED PRO ONE PLUS / XLED PRO ONE MAX  | LED-lyskastere 
med den nyeste LED-teknologien. Tennes med et kraftig lys når sensoren detekterer 
bevegelse. Lyskasterhodet kan vinkles 0-180º (dvs. rett ned eller rett opp). 
18,5W, 2200 lm  |  34W, 4550 lm  |  51W, 6350 lm, 3000K, IP44. klasse I.

Elnr:
3203240  XLED PRO ONE, sensor, antrasitt
3203243  XLED PRO ONE, antrasitt
3203241  XLED PRO ONE Plus, sensor, antrasitt
3203244  XLED PRO ONE Plus, antrasitt
3203242  XLED PRO ONE Max sensor, antrasitt
3203245  XLED PRO ONE Max, antrasitt

XLED CAM 1 / Camlight | XLED Cam 1 er en kraftig LED-lyskaster, og Camlight 
er en veggarmatur. Begge har integrert kamera som sender sylskarpe bilder til 
smartelefonen din. Via app kan du kommunisere med den besøkende i sanntid 
via den integrerte porttelefonen. Hvis du ikke har mulighet til å svare, kan du via 
opptaksfunksjonen se alle registrerte besøk i etterkant. 21W, 2200 lm, 3000K, IP44, 
klass I  |  13,5W, 1026 lm, 3000K, IP44. klasse I.

Elnr:
3200380  XLED CAM 1
065829  Camlight L620

Cubo Connect | Moderne LED-veggarmatur med lys som rettes rett opp og rett 
ned. Integrert Bluetooth-kommunikasjon mellom armaturene gjør det enkelt 
å koble sammen belysningsgrupper. Innstilling av armaturens funksjoner er 
app-basert og utføres på mobiltelefonen med Steinels gratis-app Smart Remote. 
9,1W, 493 lm/616 lm/319 lm, 3000K, IP44. klasse II.

Elnr:
3133152   Cubo Connect L830, antrasitt
3133154  Cubo Connect L835, antrasitt
3133156  Cubo Connect L840, antrasitt

XLED PRO Square XL | Kraftfulle LED-lyskastere med et jevnt kvadratisk lysbilde, 
som er ideell å bruke ved eiendommer der man har behov for mye lys. Lyskaster-
hodet er utstyrt med kraftige kjøleribber i aluminium. 

For garantert lang levetid har XLED PRO Square aktiv temperaturkontroll som 
kontinuerlig overvåker driftstemperaturen. Det tennes et kraftig lys når sensoren 
detekterer bevegelse i området. Kan også lyse med et trygghetsskapende grunnlys. 
Lyshodet kan vinkles rett opp, rett ned eller til siden. Sensorens funksjoner kan 
stilles inn direkte på lyskasteren eller via fjernkontroll Smart Remote. 48W, 4400 lm, 
4000K, IP54. klasse I.

Elnr:
3201450  XLED PRO Square XL, hvit
3201449  XLED PRO Square XL, svart

Serie 800 Connect | Veggarmatur-serie med et moderne design, som gir 
både et omgivende lys samt et effektfullt slepelys på veggen. Med integrert 
Bluetooth er det mulig å koble flere armaturer sammen. Innstilling av arma-
turens funksjoner er app-basert og utføres på mobiltelefonen med Steinels 
gratis-app Smart Remote. 7,5W, 466 lm  | 9,8W, 679 lm  | 9,8W, 679 lm, 3000K, 
IP44. klasse II.

Art nr:
065690  L800 Connect, antrasitt
065706  L810 Connect, antrasitt
065713  L820 Connect m. husnummer, antrasitt

L825 Connect | Med et avrundet og diskret design passer L825 utmerket 
i miljøer som entreer, kjellernedganger og fasader. Integrert Bluetooth 
som gir mulighet for sammenkobling av flere armaturer. L825 gir et 
omgivende og svært behagelig lys, og den har en iHF-sensor som er helt 
skjult. 9,7W, 707 lm, 3000K, IP44. klasse II.

Art nr: 
059903  L825 Connect, antrasitt
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Produkter med betegnelsen Connect er utstyrt 
med  Bluetooth. De kan kommunisere med hverandre 
uavhengig av serie eller modell. Det er også enkelt å stille 
inn alle funksjonene med gratis-app og mobiltelefon.

 Vil du vite hvem som er utenfor eiendommen din?


