
Sensorarmatur
RS PRO PIR



RS PRO PIR er en sensorarmatur fra Steinel med skjult IR-senseor. Den er perfekt for bruk både utendørs og innendørs, 
f.eks. under takutspring, i entré, carport, trappehus, svalgang, garderobe, kjeller, loft, korridor etc. RS PRO PIR har en helt 
ny og banebrytende utførelse, hvor sensorens linse er integrert i kuppelen. 

De integrerte IR-sensorene reagerer på bevegelse fra gående personer innen et område på opptil 8 meter fra armaturen. 
For å skape trygghet, kan RS PRO PIR stilles inn med grunnlys når ingen bevegelse er detektert. Sammen med den senes-
te LED-teknologien gir RS PRO PIR deg helt nye muligheter for effektivisering og trygghet både innendørs og utendørs.

For ytterligere teknisk informasjon besøk 
 www.vilan.no

Sensorarmatur RS PRO PIR

For bruk | Utendørs, og også innendørs hvor man ønsker en 
armatur med IR-sensor, f.eks. garderobe, bod, toalett, gang.

Lyskilde | LED-lyskilde med mulighet 
for trygghetsskapende grunnlys.

Bevegelsesdetektor | Utstyrt med 
fire IR-sensorer og Steinels unike 
sensorteknologi. Sensorens linser 
er diskret integrert i kuppelen.  

Kobles sammen | Opptil 10 stk. RS PRO PIR kan kobles 
sammen i gruppe for samtidig tenning av alle armaturene.

Utførelse | Bakstykke og kuppel i 
slagfast polykarbonat, IK07.

Spar energi og gi trygghet ved å la RS PRO PIR være 
tent med grunnlys når ingen bevegelse er detektert.



For ytterligere teknisk informasjon besøk 
 www.vilan.no

Kapslingsklasse:  IP54, klasse II
Montering:   Tak, både utendørs og innendørs. Anbefalt monteringshøyde 2–6 m, høyere     
   monteringshøyde gir sensoren kortere rekkevidde. Tre festehull c/c 170 mm.     
   Avstandsstykker medfølger for utenpåliggende montering.
Tilkobling:   To innføringshull Ø 12 mm med strupenippel. Koblingsklemme 3 x 2,5 mm²     
   (L, N, kabel via reléutgang).
Utførelse:   Stamme av sølvlakkert polykarbonat. Kuppel av polykarbonat med integrerte    
   linser for sensoren. IK03.
Bevegelsesdetektor: IR-sensor, rekkevidde Ø 2–8 meter. Sensorens rekkevidde kan reduseres i fire     
   ulike retninger (soner). Dekningsvinkel 360°, åpningsvinkel 160°. 
   Etterlystid 5 sek–30 min. Skumringsnivå 2-2000 lux. (frakoblet).
Lyskilde:    14 W, LED-levetid 50 000 h, L70B10, SDCM 3, Ra >80. Lysflux 1430 lm/3000 K,     
   1430 lm/4000 K (samtlige typer kommer med montert kuppel). 
   10 % av fullt lys. Etterlystid for grunnlys kan stilles AV, 10 min, 30 min, eller konstant.
Omgivelsestemperatur:  -20°C – +35°C
Elektriske data:   230 V, 50 Hz. Standby-effekt 0,5 W. Effektfaktor 0,89.
Mål:    Ø 310 x 69 mm
Øvrig:    Utstyrt med aktiv temperaturkontroll (ATC) som overvåker driftstemperaturen.     
   Opptil 10 stk RS PRO PIR kan kobles sammen i grupper med hjelp fra reléutgang for felles 
   tenning av alle armaturer. Ved sammenkobling via reléutgangen, fungerer alle armaturer i 
   gruppen både som master- og slavearmatur. På reléutgangen kan også ekstern last benyttes,   
   f.eks. vifte, maks. 500 W resistiv last. Funksjoner som sensorens rekkevidde, 
   grunnlysnivå, etterlystid og reléutgang PÅ/AV stilles inn direkte på armaturen. 
   RS PRO PIR kalles også DL Vario Quiattro PRO LED.

Elnr: 
3133000 (035433)   Sensorarmatur RS PRO PIR 3000K
035495   Sensorarmatur RS PRO PIR 4000K

E7955277   Beskyttelsesbøyle til plafond 

Sensorarmatur RS PRO PIR

RS PRO PIR passer i innendørsmiljøer hvor man ønsker en designet armatur med 
IR-sensor i bod, garderobe, toalett, trapper, e.l.

Sensorarmatur RS PRO PIR kan sammankopplas i grupp, en perfekt funktion när 
man vill tända alla armaturer samtidigt i passage, trapphus eller korridor.



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. 

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


