
RS PRO Connect R Serie- Veleprodaja ep

Priključena osvetlitev - sistem za osvetlitev z digitalnimi 

senzorji!



Vse nastavitve in omrežja 

lahko enostavno in izredno 

hitro naredite prek aplikacije. 

Na voljo za Android in iOS.
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RS PRO Connect R-Serie

Povezana osvetlitev.

Poveži se s prihodnostjo..
Na to ste čakali. Z najbolj inteligentnim sistemom osvetlitve senzorjev našega časa lahko 

optimalno svetlobo združite z najenostavnejšo vgradnjo in omrežjem. Med razvojem smo 

posebno pozornost posvetili zahtevam obrtnika in planerja kot tudi graditelja. Tega 

sistema osvetlitve ni mogoče

le s potrebami temelječe funkcije, pa tudi z zmanjšano zasnovo, zasnovano za številne 

aplikacije. Tehnologija, ki bo prava odločitev ne samo danes, ampak tudi jutri.



4 svetlobne funkcije

za digitalno dobo.

4 5

Visoko natančni HF senzor prisotnosti, tople in nevtralne bele svetlobne variante z do 3200 

lumeni. Osvetlitev ozadja, osnovna svetloba, luč za nujne primere z  baterijami, prilagodljiv 

čas spremljanja in omrežno povezovanje z območji. In vse to lahko nastavi preko aplikacije 

na vašem pametnem telefonu.

Naši inženirji in oblikovalci se zavzemajo za razvoj najbolj udobne funkcionalne svetlobe, ki 

je na voljo na trgu. Lepo, da jim je uspelo.

Osnovna svetloba (10 - 50%)

Svetloba na polno moč je 

neumnost. Vgrajen senzor 

prisotnosti zazna, ali je svetloba 

potrebna ali ne – potem se v 

skladu z nastavitvami preklopi v 

osnovni svetlobni način. To 

zagotavlja zadostno svetlobo  z 

minimalno porabo energije.

Prijetno vzdušje in ciljno ujemajoč 

se lahko še posebej dobro realizira 

z ambientalno svetlobo. To je prek 

posebej nameščenih ledic, katere 

lahko preklopite v svetlobnih 

prizorih aplikacije. To je dodatna 

opreme, ki jo lahko dolgo iščemo s 

konvencionalnimi sistemskih 

rešitvami.

Glavna svetloba  (50 - 100%)

Do največ 3200 lumenov, v nevtralni 

ali topli beli svetlobi, 2 obliki in 5 

velikosti, RS PRO Connect R-Series 

vedno ponuja pravo rešitev osvetlitve.

S pokrovom za difazer opal se 

svetloba prijetno porazdeli na ravno 

površino.  Vgrajene ledice iimajo do

65.000 h življenjska doba z 

učinkovitostjo 134 lm/W.

Zasilna razvstljava

Z izbirnim modulom za svetlobo v 

sili z baterijo., RS PRO Connect 

R-Series zaokroži svoje velike 

spektre zmogljivosti. Napaja se s 

3 baterijami (AA), lučka za klic v 

sili samodejno vskoči v primeru 

izpada električne energije in 

zagotavlja zadostno svetlobo.

Posebnost:

Preskus baterije lahko opravite tudi 

prek aplikacije APP.



Svetlobne prednosti za 

namestitev in delovanje.
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RS PRO Connect R-Series ponuja najbolj celovito rešitev za novogradnje in prenovo.  Širok 

nabor aplikacij jih naredi prvo izbiro za načrtovanje in namestitev.

Enostavna namestitev in prilagajanje zmanjšujeta napor in stroške za strokovnjake in 

uporabnike.  Z RS PRO Connect R-Series smo dosegli napredek.

Prihodnost se je že začela.

Lahkotnost za načrtovalce
Omrežje, oblikovanje skupine in funkcija soseda brez dodatnega omrežnega prenosa 

prek Bluetooth

Celoten sistem osvetlitve v 2 zasnovah in 3 velikostih,

s senzorjem in brez njega ter neobvezno osnovno svetlobo ali osvetlitev ozadja

Vrhunska tehnologija v Evropi

Primerno za novogradnje in prenovo

Variante za razsvetljavo v sili za načrtovanje poti za pobeg in reševanje

Hitrost za inštalaterje
Enostavna namestitev s klikom mehanike

Nova omejevitev ni potrebna

Nastavitev in brezžično nastavitev prek aplikacije APP

Vodenje brez dirigentov

Dodana vrednost za 

vlagatelje
Top učinkovitost do 134 lm/W

Najmotejni udobni sistem osvetlitve

Prihodnost-dokaz zahvaljujoč Bluetooth / možna IOT povezava

Izjemno trpežna LED svetloba (65.000 h po LM80)



2,5-4m

Ø 1- 10m

Prilagoditev območja prek aplikacije APP in neposredno dostopne povratne 

informacije.

Z drsnikom je želeno območje senzorja (1 - 10 m) lahko priročno

nastavite v aplikaciji. Na mestu lahko nastavitve znova preverite s patentiranim 

zaslonom za snemanje v živo. Poleg tega je snemanje s pomočjo

ščitne plošče je mogoče omejiti v 4 smeri. Ne more biti udobneje.8 9

Saj gre!!

Nastavitev digitalnih 
senzorjev izjemno hitro
Čas je denar. Hitreje ko je treba vgraditi in prilagoditi svetilo, manj truda je potrebno.  To je še bolje, 

če ta svetilka prihaja tudi s prvo razredno tehnologijo. Modularna zasnova RS PRO Connect R-

Series je v bistvu sestavljena iz treh komponent: modula svetilke,

stenski in stropni nosilec ter neobvezni modul svetlobe v sili, ki se enostavno upravlja z baterijami.

Montažni-Modul

En modul za vse variante

za hitro montažo na

steno ali strop

Dotok kabla z gumijastim tesnilom

Enostavna namestitev zahvaljujoč sodobnim 

vtičnim terminalom

Vijake za montažo na 

steno ali strop

Zaslina

Izbirni modul osvetlitve v sili. 

Lahko enostavno kliknete v 

ohišje svetilke.

Napajanje s 3 AA baterijami.

Integrirana 

abientna 

svetilka

Gumb za preskus 

svetlobe v sili 

(priročno je 

mogoče tudi prek 

aplikacije)

Smerni ščitniki za 

senzor

Sensor-

Modul

Integrirani360°
HF-Senzor

Vijake za zagotovitev 

modula svetilke

Višina montaže 2,5- 4m

Domet Ø1- 10m

Pokrivno območje 79m²

Click-Mehanik za 

demontažo

Laser-

linija

Visokokakovostno uv                                       

odporno,
opal disfuzno steklo 

odporno na udarce 

IK07

Svetlobni modul

Modul svetilke, pripravljen 

za uporabo, vključno z RF 

senzorjem, LED in krmilno 

enoto



Ø 300x55mm

Ø 350 x55mm

LED
36 years  

(Ø 4.5h/day)

5sec - 60min
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Ø 1- 10m IK07360° manufacturer’s  

warranty

2- 2000 Lux

300x300 x55mm

350x350 x55mm

soft light  

start

basic  

brightness

main light  

brightness

connectable  

via bluetooth

NOTRANJE LUČI LED z 

senzorjem

max. 3200 lumenov

največ 134 lm/W

3000 K toplo bela

4000 K nevtralna bela

Za robustne aplikacije IK07

Senzor

360° RF senzor

• 1 - 10 m razpon

Ščitne plošče neobvezno

Brez nenamernega izklopa z 

načinom prisotnosti

Povezljivost

Brezžično omrežje

Povezava prek Povezave 

Bluetooth

Nastavljivo prek 

aplikacije APP

Sosedova funkcija

Parametrizacija skupine

LED 65,000h | L80B10

Na voljo je modul svetlobe 

za nujne primere

Osnovna svetloba 10 -

50%

Glavna luč 50 - 100%

Funkcija osvetlitve ozadja

Zagon mehke svetlobe

RS PRO Connect R-Serie

Hiter pregled serije

RS PRO Connect R10
Max. 1130 Lumen

Sensor-Version

3000 Kwarmweiß

4000K neutralweiß

EAN 4007841 057039

EAN 4007841 057046

Slave-Version

3000 Kwarmweiß

4000K neutralweiß

EAN 4007841 057060

EAN 4007841 057053

RS PRO Connect R20
Max. 2000 Lumen

Sensor-Version

3000 Kwarmweiß

4000K neutralweiß

EAN 4007841 057107

EAN 4007841 057077

Slave-Version

3000 Kwarmweiß

4000K neutralweiß

EAN 4007841 057091

EAN 4007841 057084

RS PRO Connect R30
Max. 3200 Lumen

Sensor-Version

Ø 420 x55mm 3000 Kwarmweiß

4000 K

neutralweiß

EAN 4007841
057145

EAN 4007841

057114

Slave-Version
3000 Kwarmweiß

EAN 4007841
057138

4000K neutralweiß EAN 4007841 057121

Erfahren Sie mehr über Anwendung und  

Installation unserer R-Serien Leuchten.

Jetzt Video über
die R-Serie ansehen:
https://youtu.be/_FIXeyhbKTc

RS PRO Connect R20 Q
Max. 1950 Lumen

Sensor-Version

3000 Kwarmweiß

4000K neutralweiß

EAN 4007841 057183

EAN 4007841 057152

Slave-Version

3000 Kwarmweiß

4000K neutralweiß

EAN 4007841 057176

EAN 4007841 057169

RS PRO Connect R30 Q
Max. 3150 Lumen

Sensor-Version

3000 Kwarmweiß

4000K neutralweiß

EAN 4007841 057220

EAN 4007841 057190

Slave-Version  

3000K warmweiß

4000K neutralweiß

EAN 4007841 057213

EAN 4007841 057206



Storitev

Za vsa vprašanja načrtovanja svetlobe in 

senzorja se obrnite na naše strokovnjake 

tehničnega hrbtnega urada.

Brezplačna storitev načrtovanja

PROLog / DIALux / Relux

Telefon: +49 (0) 5245 / 448 - 307

Faks: +49 (0) 5245 / 448 - 308

Pošta: objekte@steinel.de

Storitev rezervnih delov 

STEINEL

Garancija za nakup originalnih 

delov

www.steinel.de

Izdelek

Uporabniški priročniki za prenos

Videoposnetki izdelkov

Storitev za stranke STEINEL

Telefon: +386 40 856 555

Pošta: info@veleprodaja.si

Od ponedeljka do petka od 

8.00  - 16.00 ure

Akademija STEINEL

Na razpolago vam je naš 

center za usposabljanje v 

Herzebrocku:

Telefon: +49 (0) 5245 / 448 - 0

Pošta: academy@steinel.de

Blagovna znamka STEINEL

SteinEL je vodilni na trgu v 

tehnologiji senzorjev od leta 

1989

Razvito v Nemčiji

Proizvedeno v Evropi

STEINEL GARANCIJA

Seveda je naš sistem upravljanja

certificiran po standardu kakovosti

DIN EN ISO 9001 in okoljskem

standardu DIN EN ISO 14001

Certificirana kakovost

Ni treba govoriti, da

vsi izdelki STEINEL so skladni z evropskimi 

varnostnimi standardi. Dejstvo, da to vključuje 

veliko truda in ni vedno tehnično enostavno, 

nas ne ustavi tega. Ker se nam splača. Za 

pridobitev certificirane kakovosti - 100%.

Www.veleprodaja-ep.si

Veleprodaja Ep d.o.o., Srednje Bitnje 70 , 4209 Žabnica, info@veleprodaja-ep.si


