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HF 3360 är en aktiv rörelsevakt som reagerar
vid minsta rörelse oavsett omgivningstempera-
tur. Den integrerade HF-sensorn sänder ut
högfrekventa elektromagnetiska vågor (5,8 Ghz)
och fångar dess eko. Vid minsta rörelse i be-

vakningsområdet reagerar sensorn på förän-
dringar av ekot. En mikroprocessor tänder 
sedan anslutna lampor. Sensorn kan även
känna genom dörrar, fönster eller tunna väggar.

Princip

Montageanvisning

Bäste kund!

S

Säkerhetsanvisningar

■ Innan installation och montage påbörjas
måste spänningen kopplas bort.

■ Inkoppling måste utföras i spänningsfritt 
tillstånd. Bryt strömmen och kontrollera 
med spänningsprovare att alla parter är
spänningslösa.

■ Eftersom sensorn installeras till nätspänn-
ningen måste arbetet utföras på ett fack-
mannamässigt sätt och enligt gällande 
installationsföreskrifter.

Produktbeskrivning

� Standardmontage
� Montage på takdosa
	 Grundenhet

 Anslutning av infälld kabel
� Anslutning av utanpåliggande kabel
� Plint
 Montering av sensor-enhet
� Inställning av räckvidd (1 – 8 m.)
� Skymningsinställning (2 – 2000 lux)

� Tidsinställning (5 sek. – 15 min.)
� Montering av frontkåpa
� Brytöpppning vid väggmontage 

(öppnas vid behov)
� Brytöpppning vid väggmontage 

(vid behov borras ett hål med 5 mm borr)

Vi tackar för det förtroende du har visat oss
genom köpet av din högfrekvens-sensor från
STEINEL. Du har bestämt dig för en förstklassig
kvalitetsprodukt, som har tillverkats, provats och
förpackats med största omsorg. 
Vi ber dig att noga läsa igenom denna montage-
anvisning innan du installerar sensorn. 

Korrekt installation och idrifttagning är en förut-
sättning för långvarig, tillförlitlig och störningsfri
drift. 

Vi hoppas att du får stor nytta av din nya hög-
frekvens-sensor från STEINEL.

Som tillbehör finns det ett hörnfäste som kan
användas vid montage i innerhörn eller på ytt-
terhörn.

Nätledningen består av en 2-3 ledarkabel:
L = Fas 
N = Nolledare
PE = Skyddsledare

Om strypnipplarna (gummitätningarna) skadas
måste dessa bytas ut mot nya strypnipplar i

skyddklass minst IP54. Under strypnipplarna
finns det en anvisning för ett dräneringshål för
kondensvatten. Dräneringshålet måste öppnas
vid montage på vägg.

Viktigt vid takmontage: Mittemot sensoröpp-
ningen på täcklocket, finns det en anvisning 
för ett dräneringshål för kondensvatten. Dräne-
ringshålet måste öppnas vid montage i tak.

Installation

40

Este produto Steinel foi fabricado com todo o zelo 
e o seu funcionamento e segurança verificados, de
acordo com as normas em vigor, e sujeito a um
controlo por amostragem aleatória. A STEINEL 
garante o bom estado e o bom funcionamento do
aparelho.
O prazo de garantia é de 36 meses a contar da data
de compra. Eliminamos as falhas relacionadas com
defeitos de material ou de fabrico. 
A garantia inclui a reparação ou a substituição das
peças com defeito, de acordo com o nosso critério,
estando excluídas as peças sujeitas a desgaste, os
danos e as falhas originados por uma utilização ou
manutenção incorrecta.
Excluem-se igualmente os danos provocados nou-
tros objectos estranhos ao aparelho.

Os serviços previstos na garantia só serão presta-
dos caso o aparelho seja apresentado bem embala-
do no respectivo ser-viço de assistência técnica,
devidamente montado e acompanhado do talão da
caixa ou da factura (data da compra e carimbo do
revendedor) e duma pequena descrição do problema.

Serviço de reparação:
Depois de expirado o prazo de garantia ou em caso
de falha não abrangida pela garantia, o nosso servi-
ço de assistência técnica encarregar-se-á da repa-
ração do seu aparelho. Basta envi-
ar o produto bem acondicionado
ao nosso centro de assistência
técnica mais próximo de si.

Garantia de funcionamento

Falhas de funcionamento

Falha Causa Solução
O sensor não tem tensão ■ Fusível queimado, não ligado

■ Curto-circuito
■ Comutador inversor suplemen-

tar DESLIGADO
■ Fusível fundido

■ Fusível novo, ligar o interruptor
de rede, verificar o condutor
com medidor de tensão

■ Verificar as conexões
■ Ligar

■ Fusível novo, verificar eventual-
mente as conexões

Sensor não liga ■ A lâmpada incandescente 
fundiu

■ Durante o regime diurno  a re-
gulação crepuscular está ajus-
tada para o regime nocturno

■ Comutador inversor suplemen-
tar DESLIGADO

■ Fusível fundido

■ Substituir a lâmpada incan-
descente

■ Reajustar

■ Ligar

■ Fusível novo, verificar even-
tualmente a conexão

Sensor não desliga ■ Movimento constante na área 
de detecção

■ Luz permanente ligada 
(LED vermelho acende)

■ Outro sensor ainda activo 
está conectado em paralelo

■ Controlar a área

■ Desligar a luz permanente

■ Esperar pelo ajuste do tempo 
do outro sensor

O sensor está sempre 
a ligar/desligar

■ Uma cortina, uma flor etc. está
a movimentar-se dentro da
área de detecção do sensor,
activando sempre de novo a 
ligação

■ Controlar a área

LED pisca com rapidez 
(aprox. 5 vezes por seg.)

■ A potência conectada é 
excessiva

■ Reduzir a carga ou usar 
disjuntor

S
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Sensorn är avsedd för automatisk inkoppling av
belysning. Apparaten är inte avsedd för pro-
fessionella tjuvlarm, eftersom den inte uppfyller
de krav som ställs mot åverkan och sabotage.

Frontkåpan kan vid nedsmutsning rengöras
med en fuktig trasa (utan rengöringsmedel).

Drift/Skötsel

Produkten uppfyller:
- lågspänningsdirektivet 2006/95/EG 
- EMC-direktivet 2004/108/EG 
- R&TTE direktivet 1999/5/EC

- överensstämmelseförsäkran

Funktioner

Tidsinställning (efterlystid) �

max.
min.

5 sek. – 15 min.
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Efter det att spänningen är inkopplad och 
sensorenheten är monterad kan högfrekvens-
sensorn tas i drift. Via programmeringsknappar
som finns under frontkåpan kan tre inställning-
ar utföras. 

Funktioner

� Belysning utan befintlig nolledare 
� Belysning med befintlig nolledare
� Koppling med 2-polig brytare för manuell

och automatisk drift.
� Koppling via växel-brytare för fast sken

respektive automatisk drift
Läge I: Automatisk drift
Läge II: Manuell drift med 

kontinuerlig belysning

Obs! Frånkoppling av armaturen är inte möjlig,
bara driftsval mellan läge I eller läge II.

a) Belastning, extern, max 2000W glödljus 
(se tekniska data).

b) Inkopplingsplint till HF 3600
c) Förkopplad brytare
d) Förkopplad brytare, 2-polig brytare, 

manuell drift/automatik
e) Förkopplad brytare, 2-polig brytare, 

fast sken/automatik

Parallellkopplig av två eller fler 
högfrekvens-sensorer (visas ej på bild)
Det är viktigt att tänka på att den maximala 
belastningen för en sensor inte överstigs.
Dessutom måste alla sensorer vara anslutna 
till samma fas.

Kopplingsexempel

Räckviddsinställning (känslighet) �
Den önskade räckvidden kan steglöst ställas in
från 1 meter till maximalt 8 m räckvidd. 
Ställskruvens vänstra ändläge betyder kortaste
räckvidden. (ca 1 m) (leveransinställning).

Ställskruvens högra ändläge betyder längsta
räckvidden max (ca 8 m).

(Leveransinställning:
drift i dagsljus 
2000 lux)

Skymningsnivå (aktiveringströskel) �

(Leveransinställning:
räckvidd ca. 1 m)

S

1 – 8 m

2 – 2000 lux

ljusvärde (2000 lux). 2000 lux. (Vid leverans är
skymningsnivån inställd på drift oavsett omgiv-
ningens ljusnivå 2000 lux.)

Inläsningsläge       
Om ställskruven ställs på      i cirka 10 sek., så
registreras omgivningens ljusnivå och sensorn
aktiveras först när omgivningens ljusvärde
understiger det inlästa ljusvärdet.

Det önskade skymningsvärdet kan ställas 
in steglöst från ca 2 – 2000 lux. Ställskruven 
i vänster ändläge ger aktivering när det omgi-
vande ljusvärdet understiger 2 lux dvs. drift 
endast i mörker. Ställskruven i höger ändläge
betyder inläsningsnivå och läget strax innan
detta ger aktivering oavsett omgivningens 

(Leveransinställning: 
ca 5 sek.)

Den önskade efterlystiden kan ställas in steg-
löst mellan ca 5 sek. upp till maximalt 15 min.
(Vid leverans är efterlystiden inställd på den
kortaste tiden). Vid varje detekterad rörelse så
startar tiden om på nytt.

Impulsfunktion 
Sensorn har också en impulsfunktion vilket
innebär att den kan fungera mot t.ex. trappau-
tomater. I läge för impulsfunktion är utgången
sluten i 2 sek. därefter vilande i 8 sek., detek-
terar sensorn fortfarande rörelse så sluter 
reläet på nytt i 2 sek. osv. 
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Denna STEINEL produkt är tillverkad med stör-
sta noggrannhet. Den är funktions- och säker-
hetstestad enligt gällande föreskrifter och har
därefter genomgått en stickprovskontroll. 
Steinel garanterar felfri funktion. Garantin gäller
i 36 månader från inköpsdagen. Vi återgärdar 
fel som beror på material- eller tillverkningsfel.
Garantin innebär att varan repareras eller att
defekt del byts ut enligt vårt val. Garantin 
omfattar inte slitage och skador orsakade av
felaktig hanterande eller av bristande underhåll
och skötsel av produkten. Följdskador på
främmande föremål ersätts ej. 

Garantin gäller endast då produkten, som inte
får vara isärtagen lämnas eller sändes väl för-
packad med en kort felbeskrivning, fakturako-
pia eller kvitto (inköpsdatum och stämpel) till
inköpsstället för åtgärd.

Reparationsservice:
Efter garantins utgång eller vid fel som 
inte omfattas av garantin kan produkten 
repareras på vår verkstad. 
Vänligen kontakta oss innan 
Ni sänder tillbaka produkten 
för reparation.

Funktionsgaranti

Driftstörningar

Störning Orsak Åtgärd

Sensorn utan spänning. ■ Defekt säkring, sensorn ej
inkopplad, avbrott i kabel

■ Kortslutning

■ Förkopplad brytare 
frånslagen

■ Defekt säkring

■ Byt säkring, slå till 
spänningen. Testa med
spänningsprovare

■ Kontrollera och testa 
kopplingar

■ Slå på brytaren

■ Byt säkring, 
ev. kontrollera anslutningar

Sensorn tänder inte ■ Ljuskällan trasig
■ Skymningsnivån  felinställd.
■ Strömbrytaren frånslagen.
■ Defekt säkring.

■ Byt ljuskälla
■ Ändra inställning
■ Slå till strömbrytaren.
■ Byt säkring, 

ev. kontrollera anslutningar

Sensorn släcker inte ■ Ständig rörelse i bevaknings-
området.

■ Permanent ljus inkopplat
(röd LED-lampa lyser)

■ Andra sensorer är inkopp-
lade och fortfarande aktiva
(vid parallellkoppling)

■ Kontrollera bevaknings-
området.

■ Koppla ifrån permanent ljus

■ Invänta att andra sensorers
efterlystid har löpt ut

Kopplar ständigt till och från ■ Gardiner, krukväxter,
blommor etc rör sig i sen-
sorns bevakningsområdet

■ Kontrollera bevaknings-
området.

LED-lampan blinkar snabbt 
(ca 5 ggr / sek.)

■ För stor belastningen är 
ansluten

■ Minska belastningen eller
använd kontaktor.
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HF 3360
Mått: (L x  B x H) 95 x 95x 57 mm
Effekt:

Glödlampor, max. 2000 W vid 230 V AC
Lysrör, max. 1000 W vid cos ϕ = 0,5, induktiv last 
vid 230 V AC
8 x max. à 58 W, C ≤ 176 µF 
vid 230 V AC *1)

Spänning: 230/240 V, 50/60 Hz
Rek montagehöjd: 2,5 m.
Montage: inomhus i byggnader
HF-teknik: 5,8 GHz CW-radar, ISM-band
Sändareffekt: ca. 1 mW
Bevakningsvinkel: 360° med öppningsvinkeln 180°, känner igenom glas, 

trä och lättbetongväggar. 
Räckvidd: Ø 1 – 8 m, steglöst inställbart
Skymningsinställning: 2 – 2000 lux
Tidsinställning: 5 sek – 15 min
Permanent ljus: 4 timmar genom manövrering av nätbrytare
Skyddsklass: IP 54
Temperaturområde: -20° C till + 50° C
*1) Lysrör, lågenergilampor, LED-lampor med elektroniskt förkoppl.don (Observera att kapacitansen inte 

får överstiga ovan angivet värde).

Tekniska data

Sensordrift. 
1) Tända ljuset (när ljuset är släckt):
Tryck 1 x AV/PÅ. 
Ljuset lyser enligt den inställda tidsinställningen.
2) Släcka ljuset (när ljuset är tänt): 
Tryck 1 x AV/PÅ. 
Anslutna lampor övergår till sensordrift.

Permanent ljus

2 x aus/an

4 Stunden5 sek. – 15 min.

1 x AV/PÅ

Permanent ljus
1) Tända ljuset:
Tryck 2 x AV/PÅ. De anslutna lamporna lyser 
i 4 timmar med fast sken (röd LED lyser under
linsen). Därefter återgår sensorn automatiskt till
sensordrift. (röd LED släckt).
2) Släcka ljuset:
Tryck 1 x AV/PÅ. Anslutna lampor övergår efter
15 sekunder till sensordrift.

2 x aus/an

4 Stunden4 timmar

2 x AV/PÅ

Om man kopplar en brytare på nätkabeln innan
sensorn så är nedan beskrivna funktioner 
möjliga. 

Viktigt: Tändningar och släckningar måste ske
snabbt efter varandra (0,5 – 1 sek)

S
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