
Smarte plafonder for trappehus
Connect serie R
Enkel installasjon og maksimal energibesparelse



Avslåtte lamper og strømbrytere som er vanskelige å finne skaper utrygghet. Derfor står ofte 
belysningen på hele døgnet i mange trappehus. Det vil vi endre på.

Etter å ha solgt 100 000-vis av sensorplafonder til tusenvis av prosjekter, vet vi nøyaktig hva 
som skal til for å lykkes. Vi hjelper deg med å oppnå maksimal energibesparelse samtidig som 
drifts- og vedlikeholdskostnadene holdes lave.

Vi vet at med smart LED-belysning fra Steinel kan du få opptil 95 % energibesparelse. Uten å 
gå på akkord med trygghetsfølelsen. Lampene lyser kun når det er nødvendig. 

Vi kaller det ansvarsfull belysning.  

Trym Kjær Hansen, daglig leder, Vilan



Fint å vite ved belysning av eiendommer

Plafondenes innebygde sensorer 
reagerer på bevegelse. Lyset tennes 
kun når det er nødvendig.

Når det registreres bevegelse i første 
etasje, tennes lyset på full effekt, 
samtidig som det tennes et svakt 
grunnlys i annen etasje.

Takket være muligheten for å stille inn et 
energieffektivt grunnlys, kan du alltid ha 
et opplyst og imøtekommende inngangs-
parti.

Belysningen registrerer bevegelse og lyser 
opp med full effekt når det kommer noen.

Armaturene kommuniserer trådløst 
med hverandre og du kan programmere 
dem i grupper. Det gir en tryggere 
følelse ved å la første etasje lyses opp 
samtidig som inngangspartiet.

Hvis strømmen går, er det viktig at det fremdeles er lys i 
trappehuset. Derfor er alle plafondene i R-serien klargjort 
for nødlysaktivering.

Nødlysmodulen er en enkel måte å skape ekstra trygghet.
Den er godkjent i henhold til 60598-2-22 og gir lys i drøye 
tre timer.

Du kjøper modulen som tilbehør og monterer den enkelt 
med et klikk. Det fungerer like godt på plafonder som allerede 
er montert.
 



BRL HAGAGLÄNTAN, SVERIGE 

Sameiet Etterstadskroken 5 ligger i et trivelig og rolig område rett øst for 
Oslo sentrum. Blokka sto ferdig i 2002. Etter nesten 20 år hadde den gamle 
belysningen med lysrør-armaturer gjort sitt. 

Ledere i sameiet undersøkte markedet for å finne en mer moderne og energi-
effektiv løsning enn de tradisjonelle lysrør-armaturene. Valget falt på Steinels 
armatur R20.  

Byttet har gitt betydelig lysere og hyggeligere trappeoppganger og korridorer 
og en energibesparelse på mer enn 80 %.

Borettslaget Hagagläntan består av 124 utleieleiligheter, som alle er bygget 
i henhold til Miljöbyggnad Silver, noe som innebærer at de er bygget med 
miljøvennlige materialer.

De sensorstyrte armaturene fra Connect Serie R lyser opp trappehusene, 
men kun når noen befinner seg der. Lyset fra armaturene er både direkte og 
indirekte, noe som gir et behagelig lysbilde.

Sammen med de integrerte nødlysmodulene har beboerne i borettslaget 
fått en tryggere og mer energieffektiv belysning.

BRL ETTERSTADSKROKEN, OSLO
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Ved å bytte fra tradisjonell belysning med bryter, som ofte lyser hele døgnet, til Steinels Connect serie R 
med smart programmering kan du redusere energiforbruket i et trappehus med opptil 95 %*

Energibesparelse med Connect serie R 

Spar opptil

95%

* Tall fra måling i boligsameie i Zürich, Sveits 
https://www.steinel.de/de/die-steinel-gruppe/leuchten-sensorik/referenzen/
referenz-ruetihof-zuerich-hoengg/
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Sammen med Steinel har vi jobbet med sensorstyrt belysning siden slutten av 80-tallet, og vi tør å kalle oss profesjonelle på 
teknologien. Via vår prosjektavdeling kan du få kostnadsfri hjelp med alt fra lysberegning og energikalkyler til å prosjektere 
programmering av armaturer, både for ROT-prosjekter og nybygg.

Dette kan Vilan gjøre for deg

Derfor skal du velge Connect serie R

Ellen A. Hansen, selger, Vilan

– Vår R-serie er spesialtilpasset for trappehus og korridorer. 
De innebygde sensorene sørger for at belysningen er slukket 
så lenge det er tilstrekkelig med dagslys, og at trappehuset blir 
ordentlig opplyst når det kommer mennesker som beveger 
seg der. Dermed oppleves trappehuset både tryggere og mer 
imøtekommende.

  –En stor fordel med R-serien er at du kan stille inn lyset på detalj-
nivå. Du kan for eksempel stille inn hvor lenge belysningen skal 
lyse, og med hvilken styrke. 

Kundene våre setter også svært stor pris på vår nødlysmodul. 
Ved hjelp av den tennes lyset i trappehuset også ved strømbrudd. 
Den er svært enkel å installere og oppfyller alle belysningskrav for 
rømningsveier.

Kontakt oss så 
hjelper vi deg!

+47 22 72 50 00

post@vilan.no
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Sensorarmatur Connect serie R 

Lett å installere | Skru opp sokkelen med tre skruer og klikk på plafonden. 
Ferdig! Armaturen finnes i tre størrelser, R10, R20 og R30 samt med rund 
eller kvadratisk kuppel.

Trådløs kommunikasjon | Armaturene kobles sammen via et Bluetooth 
mesh-nettverk og programmeres enkelt via en app på telefonen. 
All kommunikasjon er kryptert.

Maksimal energibesparelse | Dersom du kombinerer LED-armaturer med 
sensorstyring, kan du få opptil 95 % energibesparelse. Det reduserer både 
strømregningen og vedlikeholdskostnadene.

Lys kun ved behov | Trappehuset blir ordentlig opplyst når det er mennesker
som beveger seg i det, og lyset slukkes når det ikke er mennesker der.

Tusenvis av 
fornøyde kunder!

Les om referanseprosjekter 
på www.vilan.no

Produktene selges via din el-installatør/el-grossist

Elnr: 3059072-73 - R20


