
RS PRO Connect R-serie
Connected Lighting – het digitale sensorlampen-systeem
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Alle instellingen en koppelingen  
kunnen eenvoudig en extreem  
snel via de app worden uitgevoerd. 
Verkrijgbaar voor Android en iOS.

RS PRO Connect R-serie

Connected Lighting.  
Maak verbinding met de toekomst.
Daar heeft u op gewacht. Met het meest intelligente sensorlampen-systeem van onze tijd kunt u optimaal licht combineren met 
een uiterst eenvoudige installatie en integratie in een netwerk. Tijdens de ontwikkeling hebben we bijzondere aandacht besteed 
aan de eisen van installateurs, planners, maar ook van opdrachtgevers. Dit verlichtingssysteem kan niet alleen inspireren door 
zijn op de behoeften afgestemde functies, maar ook door een gereduceerd design voor de meest uiteenlopende toepassingen. 
Technologie die niet alleen vandaag, maar ook morgen de juiste beslissing zal zijn.
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4 lichtfuncties 
voor het digitale tijdperk.
Uiterst precieze HF-aanwezigheidssensor, varianten in warm en neutraal wit tot max. 3200 lumen. Backlight,  
basislicht, batterij-noodverlichting, flexibele nalooptijd en netwerkverbinding met zonegroepen. En dat alles  
instelbaar via de app. Onze ingenieurs en ontwerpers hebben zich tot taak gesteld om de meest comfortabele  
functionele lamp te ontwikkelen die op de markt te krijgen is. Mooi dat het ze gelukt is.

Basislicht (10 - 50 %) 
Licht altijd op volle sterkte laden 
branden is onzin. De ingebouwde 
aanwezigheidssensor detecteert of 
er krachtig licht nodig is of niet –  
zo niet, dan schakelt hij, op basis 
van uw instellingen, over naar de 
basislichtmodus. Dat zorgt voor 
voldoende oriëntatievermogen bij 
een minimaal energieverbruik. 

Backlight 
Een prettige sfeer en een doelge-
richte enscenering kunnen bijzonder 
goed worden bereikt met sfeerlicht. 
Via speciaal hiervoor geïnstalleerde 
leds kan dit via de app in de vorm 
van lichtsferen worden ingeschakeld. 
In conventionele systeemarmaturen 
zoekt u meestal tevergeefs naar  
zoveel uitrustingsmogelijkheden. 

Hoofdlicht (50 - 100 %) 
Tot maximaal 3200 lumen, in neutraal  
of warm wit licht, 2 vormen en 5 formaten, 
biedt de RS PRO Connect R-serie altijd de 
juiste verlichtingsoplossing. Door de opale 
diffusorkap wordt het licht mooi gelijkmatig 
verdeeld. De inge bouwde leds hebben een 
levensduur tot wel 65.000 h in combinatie 
met een efficiëntie van 134 lm/W.

Noodverlichting 
Met de optionele batterij-noodver-
lichtingsmodule rondt de RS PRO 
Connect R-serie zijn brede vermo-
gensspectrum af. De noodverlichting, 
gevoed door 3 batterijen (AA), wordt 
in geval van een stroomstoring auto-
matisch ingeschakeld en garandeert 
voldoende licht.  
 
Het bijzondere:  
de batterijtest kan ook eenvoudig 
via de app worden uitgevoerd.
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Heldere voordelen voor 
installatie en werking.
Voor nieuwbouw en renovaties biedt de RS PRO Connect R-serie de meest complete  
oplossing. Een breed scala aan toepassingen maken deze lampen tot de eerste keuze  
voor planning en installatie. De eenvoudige installatie en instelbaarheid verminderen de  
inspanningen en kosten voor professionals en gebruikers. Met de RS PRO Connect  
R-serie hebben we de mogelijkheden van de vooruitgang volledig in praktijk gebracht.  
De toekomst is al begonnen. 

Eenvoud voor planners
• Integratie in netwerken, groepsvorming en buurfunctie zonder extra bekabeling  

via Bluetooth
• Compleet armatuursysteem in 2 uitvoeringen en 3 formaten, met en zonder sensor  

en optioneel basislicht of Backlight
• Top technology made in Europe
• Geschikt voor nieuwbouw en renovaties
• Noodverlichtingsvarianten voor de planning van vlucht- en reddingswegen

Snelheid voor installateurs
• Eenvoudige installatie dankzij Click-mechanisme
• Geen nieuwe bedrading vereist
• Instelling en ingebruikname draadloos via app
• Draadloze ingebruikname

Meerwaarde voor investeerders
• Zeer efficiënt tot maar liefst 134 lm/W
• Uiterst comfortabel lichtsysteem
• Toekomstbestendig dankzij Bluetooth / mogelijke IOT-connectiviteit
• Ledverlichting met extreem lange levensduur (65.000 h volgens LM80)



2,5 - 4 m

Ø 1 - 10 m
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Reikwijdte-instelling via app en direct zichtbare feedback. 
De gewenste sensorreikwijdte (Ø 1 - 10 m) kan eenvoudig met de schuifregelaar in de app worden 
ingesteld. De instellingen kunnen ter plaatse opnieuw worden gecontroleerd met behulp van  
het gepatenteerde Live-detectieweergave. Bovendien kan de registratie in 4 richtingen worden 
beperkt met behulp van de afschermplaatjes. Gemakkelijker kan niet. 

Het kan.
Digitale sensorinstelling  
en uiterst snelle montage.
Tijd is geld. Hoe sneller een lamp kan worden gemonteerd en afgesteld, hoe lager de kosten uitvallen.  
Des te beter als deze lamp ook met eersteklas technologie wordt geleverd. De modulaire opbouw  
van de RS PRO Connect R-serie bestaat in wezen uit drie componenten: de verlichtingsmodule,  
de wand- en plafondbeugel en de optionele noodverlichtingsmodule, die gewoon op batterijen werkt.

Montagemodule 
 

Eén module voor alle varianten  
voor snelle wand- of plafondmontage

Kabelopening met  
rubberen afdichting

Eenvoudige installatie dankzij 
moderne steekklemmen

Schroefgaten voor montage 
aan wand of plafond

Nood- 
verlichting 
 
Optionele noodverlichtings-
module. Kan eenvoudig in 
de lampbehuizing worden 
vastgeklikt. Voeding  
met 3 AA batterijen.

Geïntegreerde  
Backlight

Noodverlichting-test-
knop (ook eenvoudig 
mogelijk via app)

Richting-afschermplaatjes 
voor de sensor

Sensor- 
module 

 
Geïntegreerde 360°  

hoogfrequentie-sensor

Schroeven voor borging  
van de lampmodule

Montagehoogte 2,5 - 4 m
Registratiebereik Ø 1 - 10 m  
Registratieoppervlak 79 m²

Click-mechanisme voor 
armatuurhouders

Laser- 
uitlijningslijnen

Hoogwaardige, UV-stabiele, 
opale diffusorkap, 
slagvast IK07

Lampmodule 
 

Gebruiksklare lampmodule inclusief 
HF-sensor, led- en besturingseenheid



Ø 300 x 55 mm

Ø 350  x 55 mm

Ø 420 x 55 mm

36 years
(Ø 4.5 h /day)

LED
5 sec - 60 minØ 1 - 10 m IK07360° manufacturer’s

warranty
2 - 2000 Lux

300 x 300 x 55 mm

350 x 350 x 55 mm
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soft light  
start

basic  
brightness

main light 
brightness

connectable 
via bluetooth

Lamp

• Led-sensorbinnenlampen
• max. 3200 lumen 
• max. 134 lm/W
• 3000 K warm wit
• 4000 K neutraal wit
• Voor veeleisende situaties 

IK07

Sensor

•  360° HF-sensor
•  Ø 1 - 10 m reikwijdte
•  Afschermplaatjes optioneel
•   Geen ongewenst uitschakelen 

dankzij aanwezigheidsmodus

Connectivity

• Draadloze koppeling
•  Verbinding via Bluetooth
•  Instelbaar via app
•   Buurfunctie
•  Parameterinstelling voor 

groepen

•  LED 65.000h | L80B10
• Module noodverlichting 

verkrijgbaar
•  Basislicht 10 - 50 %
•  Hoofdlicht 50 - 100 %
•  Backlight-functie
•  Soft-lightstartfunctie

RS PRO Connect R-serie 
Een overzicht van de serie.

RS PRO Connect R10
Max. 1130 lumen 

Sensorversie 
3000 K warm wit EAN 4007841 057039 
4000 K neutraal wit EAN 4007841 057046 
 
Slave-versie 
3000 K warm wit EAN 4007841 057060 
4000 K neutraal wit EAN 4007841 057053

RS PRO Connect R20
Max. 2000 lumen 

Sensorversie 
3000 K warm wit EAN 4007841 057107 
4000 K neutraal wit EAN 4007841 057077 
 
Slave-versie 
3000 K warm wit EAN 4007841 057091 
4000 K neutraal wit EAN 4007841 057084

RS PRO Connect R30
Max. 3200 lumen 

Sensorversie 
3000 K warm wit EAN 4007841 057145 
4000 K neutraal wit EAN 4007841 057114 
 
Slave-versie 
3000 K warm wit EAN 4007841 057138 
4000 K neutraal wit EAN 4007841 057121

Meer informatie over de toepassing en 
installatie van onze R-serie lampen.

Nu video bekijken  
over de R-serie:
https://www.youtube.com/
watch?v=Dq-Dl4M-a18

RS PRO Connect R20 Q
Max. 1950 lumen 

Sensorversie 
3000 K warm wit EAN 4007841 057183 
4000 K neutraal wit EAN 4007841 057152 
 
Slave-versie 
3000 K warm wit EAN 4007841 057176 
4000 K neutraal wit EAN 4007841 057169

RS PRO Connect R30 Q
Max. 3150 lumen 

Sensorversie 
3000 K warm wit EAN 4007841 057220 
4000 K neutraal wit EAN 4007841 057190 
 
Slaveversie 
3000 K warm wit EAN 4007841 057213 
4000 K neutraal wit EAN 4007841 057206



Gratis planningsservice

•  PROLog / DIALux / Relux
• Telefoon: +49 (0) 5245 / 448 - 307
• Telefax: +49 (0) 5245 / 448 - 308
• E-mail: objekte@steinel.de

Neem contact op met onze specialisten in  
de technische backoffice voor alle vragen  
over verlichting- en sensorplanning.

Service
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STEINEL onderdelenservice

Nabestellingsgarantie voor originele 
onderdelen

www.steinel.de

• Productoverzicht
•  Gebruiksaanwijzingen om te downloaden
• Productvideo's

STEINEL klantenservice

• Telefoon: +49 (0) 5245 / 448 - 188
• E-mail: service@steinel.de
• Maandag t/m vrijdag 8.00  –  20.00 uur
• Zaterdag: 9:30 –  16:00 uur

STEINEL ter plaatse

• Onze eigen buitendienst is uw directe 
contactpartner

•  Specifieke POS-bouwstenen zorgen 
voor een betere positionering en een 
hogere omzet

STEINEL-academie

Ons eigen opleidingscentrum  
in Herzebrock staat ter beschikking  
voor u en uw klanten: 
Telefoon: +49 (0) 5245 / 448 - 0 
E-mail: academy@steinel.de

Het merk STEINEL

•  Sinds 1989 is STEINEL marktleider  
op het gebied van sensortechniek

•  Ontwikkeld in Duitsland
• Geproduceerd in Europa

STEINEL-garantie

 Natuurlijk is ons managementsysteem gecerti-
ficeerd volgens de kwaliteitsnorm NEN EN ISO 
9001 en de milieunorm NEN EN ISO 14001

Gecertificeerde kwaliteit

Het is voor ons vanzelfsprekend dat alle 
producten van STEINEL aan de Europese 
veiligheidsnormen voldoen. Dat dit gepaard 
gaat met veel inspanningen en technisch 
niet altijd eenvoudig is, houdt ons niet tegen. 
Omdat het ons de moeite waard is. Zodat u 
gecertificeerde kwaliteit krijgt – 100 %.

www.steinel-professional.de

VSA handel Bvba
Hagelberg 29 | B-2440 Geel / Belgie
Telefoon +32 / 14 / 256050 | Fax +32 / 14 / 256059
www.vsahandel.be 
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