
Sensor Guide

Zrozumieć i zaprojektować sterowanie oświetleniem.
Odpowiednie rozwiązanie do każdego pomieszczenia.
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Rozwiązanie odpowiednie 
do każdej sytuacji. 
Długie korytarze, kręte klatki schodowe, biura jednoosobowe i open space, pomieszczenia sanitarne czy 
magazyny: w obiektach komercyjnych spotyka się przestrzenie o różnym charakterze. Firma STEINEL 
zajmuje się tym ciekawym zagadnieniem już od ponad 30 lat, tworząc optymalne sterowanie światłem  
dla każdego z pomieszczeń. Będąc specjalistą w branży i liderem w zakresie technik wykrywania ruchu, 
stosujemy z przekonaniem wszystkie cztery popularne technologie czujników. Dobieramy produkty tak,  
aby swoim zakresem działania obejmowały całą przestrzeń danego pomieszczenia i gwarantowały  
niezawodne wykrywanie ruchu. 

Niniejszy folder został wyróżniony przez renomowane pismo branżowe "bba – Bau, Beratung, Architektur". 
Wyjaśniamy w nim, dlaczego dana technologia czujników jest najlepsza dla wybranego rodzaju pomiesz-
czenia oraz jak ją wykorzystujemy optymalnie w naszych produktach. W ten sposób chcemy zapewnić 
Państwu szybką i prostą pomoc w znalezieniu najlepszego czujnika do każdego z pomieszczeń. 

Jesteśmy przekonani do naszych produktów i chcielibyśmy je polecić także Państwu.
Oferujemy 5 lat gwarancji na wszystkie produkty STEINEL PROFESSIONAL.
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Nasze 4 technologie sensorowe.
Rozwiązanie odpowiednie dla  
każdego zastosowania.

Pasywna podczerwień
Reaguje na poruszające się źródła ciepła.

Wysoka częstotliwość
Przenika nawet przez cienkie ściany.

Ultradźwięk
Wypełnia całe pomieszczenie i rejestruje ruch nawet za / pod występującymi tam obiektami.

Technika sensorowa wykorzystująca  
obraz z kamery
Wykrywa tylko ludzi i może ich nawet policzyć.



6 7Korytarz/przejście
Czujniki
W przypadku czujnika zamontowanego na kory-
tarzu ważne jest, aby wykrywać jak najmniejsze 
ruchy promieniowe. Czyli chodzi w tym przypadku 
o ruch prosto na czujnik. Firma STEINEL stworzyła 
na bazie technologii wysokiej częstotliwości lub 
ultradźwięku specjalistyczne czujniki do montażu 
w korytarzach i przejściach, charakteryzujące się 
'zasięgiem promieniowym' wynoszącym 10 metrów. 
W przypadku wysokości pomieszczenia do 3,50 
m czujniki typu DUAL HF lub DUAL US stanowią 
idealne rozwiązanie!

Zastosowania specjalistyczne
•  W budownictwie z lekkich materiałów należy  

zastosować model DUAL US.
•  W przypadku wysokości pomieszczenia do  

maks. 5 m dobrym wyborem będzie czujnik  
na podczerwień IS 345.

•  Do montażu na ścianie polecamy IR 180 UNIVERSAL.

Rada technika
W przypadku czujników wykorzystujących 
ultradźwięk i wysokie częstotliwości zasięg można 
łatwo ustawić za pomocą potencjometrów lub pilota 
zdalnej obsługi. Czujnik IS 345 zawiera w zestawie 
praktyczne przesłony. 

Czujnik obecności Dual US
•  Ultradźwiękowy czujnik korytarzowy
•  Ultradźwięk okala obiekty, ale przez nie nie przenika
•  Przeznaczony do korytarzy i przejść w budynkach 

mieszkalnych i biurowych
•  Zasięg 20 m, po 10 m w każdą stronę
•  Tak samo dobre rejestrowanie w każdym kierunku
•  COM1, COM2, DIM, KNX, LiveLink

Numery EAN, patrz strona 39

Czujnik obecności Dual HF
•  Czujnik wysokiej częstotliwości do korytarzy 
•  Czujnik wysokiej częstotliwości wykrywający przez 

cienkie ściany i podwieszane sufity
•  Przeznaczony do korytarzy i przejść w budynkach 

mieszkalnych i biurowych
•  Zasięg 20 m, po 10 m w każdą stronę
•  Tak samo dobre rejestrowanie w każdym kierunku
•  COM1, COM1 AP, DIM, KNX, DALI, LiveLink

Numery EAN, patrz strona 38

Czujnik ruchu IS 345
•  Czujnik korytarzowy na podczerwień
•  Przeznaczony do korytarzy i przejść w magazynach, 

budynkach mieszkalnych i biurowych
•  Wykrywanie o długości 23 m i szerokości 6 m
•  Montaż na suficie do wysokości 5 m
•  Soczewka dostosowana specjalnie do korytarzy
•  Wersja natynkowa i podtynkowa, okrągła oraz  

prostokątna
•  COM1, PF, DALI, KNX

Numery EAN, patrz strona 40

Czujnik obecności IR 180 UNIVERSAL
•  Można montować w instalacjach z przewodami  

2-żyłowymi - nowość na światowym rynku w dziedzinie  
modernizacji obiektów

•  Ścienny czujnik obecności na podczerwień
•  Przezn. do koryt. i przejść w budynkach mieszkalnych i biurowych
•  Zasięg 20  m
•  Technologia SuperCap oznacza 0 W zużycia w trybie stand-by
•  Dostępne także w wersji 3-żyłowej  

COM1, COM2, DALI oraz KNX

Numery EAN, patrz strona 39

Korytarz/przejście
Oprawy z czujnikiem ruchu
Oprawy z czujnikiem ruchu firmy STEINEL są 
idealnym rozwiązaniem w budynkach nowych i 
odnawianych. Wymyślony przez STEINEL czujnik 
wysokiej częstotliwości jest zintegrowany z lampą 
w sposób niewidoczny i włącza światło tylko wtedy, 
gdy jest ono potrzebne. Wystarczy podłączyć opra-
wę do prądu, ustawić czujnik za pomocą potencjo-
metru i… gotowe! Wysoce wydajne, nowoczesne 
systemy LED firmy STEINEL zapewniają energo-
oszczędne oświetlenie zgodne z duchem czasu.

Wskazówka dotycząca montażu
•  Wszystkie modele można stosować zarówno jako 

lampy sufitowe, jak i ścienne.

Rada technika
Modele Q1, S1 oraz S2 można łączyć ze sobą 
radiowo w sposób dwukierunkowy. Wszystkie 
lampy oferują opcjonalną funkcję regulacji jasności 
podstawowej.

Oprawa wewnętrzna z czujnikiem  
RS PRO LED S 1
•  Oprawa wewnętrzna z czujnikiem 
•  Czujnik wysokiej częstotliwości 360°, zasięg Ø 8 m
•  16 W przy 1309 lumenach, 3000 K lub 4000 K
•  Opcjonalne światło podstawowe 10 %,  

dwukierunkowa łączność radiowa

Numery EAN, patrz strona 44

Oprawa wewnętrzna z czujnikiem  
RS PRO LED R1
•  Oprawa wewnętrzna z czujnikiem 
•  Czujnik wysokiej częstotliwości 360°, zasięg Ø 8 m
•  11 W przy 950 lumenach, 3000 K lub 4000 K
•  Opcjonalne światło podstawowe 20 % 
•  Połączenie przewodowe

Numery EAN, patrz strona 44

Oprawa wewnętrzna z czujnikiem  
RS PRO LED Q1
•  Oprawa wewnętrzna z czujnikiem 
•  Czujnik wysokiej częstotliwości 360°, zasięg Ø 8 m
•  26 W przy 2351 lumenach, 3000 K lub 4000 K
•  Opcjonalne światło podstawowe 10 % - 50 %,  

dwukierunkowa łączność radiowa
•  Konfiguracja parametrów grup, wyłączanie oświetlenia w 

zależności od natężenia światła dziennego

Numery EAN, patrz strona 44

Oprawa wewnętrzna z czujnikiem  
RS PRO LED S 2
•  Oprawa wewnętrzna z czujnikiem 
•  Czujnik wysokiej częstotliwości 360°, zasięg Ø 8 m
•  28 W przy 1440 lumenach, 3000 K lub 4000 K
•  Opcjonalne światło podstawowe 10 %,  

dwukierunkowa łączność radiowa

Numery EAN, patrz strona 44



8 9Klatka schodowa
Czujniki
Na klatkach schodowych wykrycie osób wchodzą- 
cych lub schodzących po schodach jest często 
bardzo trudne. Jest to związane z krętą konstrukcją, 
do której technika podczerwieni nie jest stworzona. 
Dlatego firma STEINEL oferuje czujniki na bazie 
technologii wysokiej częstotliwości i ultradźwięku, 
które gwarantują na klatce schodowej doskonałe 
wykrywanie ruchu.

Wskazówka dotycząca montażu
•  W przypadku typowego budownictwa i w celu  

zapewnienia wykrywania o zasięgu 360 stopni  
należy zastosować czujniki wysokiej częstotliwości.

•  W przypadku małych i krętych klatek schodowych 
należy wybrać czujnik ultradźwiękowy Single US.

Rada technika
Modele HF 360, HF 180 i Single US umożliwiają  
pracę półautomatyczną pozwalającą na ręczne  
włączanie i automatyczne wyłączanie.

Czujnik obecności HF 360
•  Czujnik obecności wysokiej częstotliwości 360°
•  Czujnik wysokiej częstotliwości wykrywający przez cienkie 

ściany i podwieszane sufity
•  Zasięg ø 12 m, montaż na suficie
•  COM1, COM1 AP, COM2, KNX, DIM, DALI, LiveLink

Numery EAN, patrz strona 38

Czujnik obecności Single US
•  Ultradźwiękowy czujnik korytarzowy
•  Ultradźwięk okala obiekty, ale przez nie nie przenika
•  Przeznaczony do korytarzy i przejść w budynkach  

mieszkalnych i biurowych
•  Zasięg 10 m tylko w jednym kierunku
•  Idealne wykrywanie w jednym kierunku
•  COM1, COM2, DIM, KNX, LiveLink

Numery EAN, patrz strona 39

Klatka schodowa
Lampy z czujnikiem ruchu
Oprawy z czujnikiem ruchu firmy STEINEL są 
idealnym rozwiązaniem w budynkach nowych i 
odnawianych. Wymyślony przez STEINEL czujnik 
wysokiej częstotliwości jest zintegrowany z lampą 
w sposób niewidoczny i włącza światło tylko wtedy, 
gdy jest ono potrzebne. Wystarczy podłączyć lampę 
do prądu, ustawić czujnik za pomocą potencjometru 
i… gotowe! Wysoce wydajne, nowoczesne systemy 
LED firmy STEINEL zapewniają energooszczędne 
oświetlenie zgodne z duchem czasu.

Wskazówka dotycząca montażu
•  Wszystkie modele można stosować zarówno jako 

lampy sufitowe, jak i ścienne.

Rada technika
Nowa funkcja Remote-Group-Setting, jaką posiadają 
modele RS PRO 5800/5850 LED, ułatwia w znacznym  
stopniu ustawienie lamp. W bardzo prosty sposób, 
za pomocą pilota, można przekazać ustawienia  
z jednej lampy do wszystkich pozostałych. 

Oprawa wewnętrzna z czujnikiem  
RS PRO LED R1
•  Oprawa wewnętrzna LED z czujnikiem 
•  Czujnik wysokiej częstotliwości 360°, zasięg Ø 8 m
•  11 W przy 950 lumenach, 3000 K lub 4000 K
•  Opcjonalne światło podstawowe 20 % 
•  Połączenie przewodowe

Numery EAN, patrz strona 44

Oprawa wewnętrzna z czujnikiem  
RS PRO LED Q1
•  Oprawa wewnętrzna LED z czujnikiem 
•  Czujnik wysokiej częstotliwości 360°, zasięg Ø 8 m
•  26 W przy 2351 lumenach, 3000 K lub 4000 K
•  Opcjonalne światło podstawowe 10 % - 50 %,  

dwukierunkowa łączność radiowa
•  Konfiguracja parametrów grup, wyłączanie oświetlenia  

w zależności od natężenia światła dziennego

Numery EAN, patrz strona 44

Oprawa wewnętrzna z czujnikiem  
RS PRO LED S 2
•  Oprawa wewnętrzna LED z czujnikiem 
•  Czujnik wysokiej częstotliwości 360°, zasięg Ø 8 m
•  28 W przy 1440 lumenach, 3000 K lub 4000 K
•  Opcjonalne światło podstawowe 10 %,  

dwukierunkowa łączność radiowa

Numery EAN, patrz strona 44

Lampa wewnętrzna z czujnikiem  
RS PRO 5800 LED
•  Lampa LED z czujnikiem
•  Do montażu w trudnych warunkach IP66, IK07
•  Czujnik wysokiej częstotliwości 360°, zasięg Ø 8 m
• 33 W przy 4065 lumenach, 4000 K
•  Inteligentna funkcja "swarm-function" na magistrali DALI
•  Konfiguracja parametrów grup
•  Opcjonalne światło podstawowe 10 - 50%,  

dostępna wersja Slave

Numery EAN, patrz strona 44

Czujnik ruchu HF 3360
• Czujnik ruchu wysokiej częstotliwości 360°
• Zasięg ø 8 m
• Montaż na suficie, na ścianie lub w rogu
• Idealny do wejść do budynków
•  Wersja natynkowa i podtynkowa, okrągła oraz prostokątna
• COM1, PF, DALI, KNX

Numery EAN, patrz strona 41

Czujnik obecności  HF 180
•  Ścienny czujnik obecności wysokiej częstotliwości 180°
•  Do biur, holi i pomieszczeń sanitarnych
•  Zasięg ø 1-8 m
•  W przypadku wersji KNX podawanie informacji  

na temat wartości mierzonych temperatury  
i wilgotności powietrza

•  COM1, COM2, DALI, KNX

Numery EAN, patrz strona 39



10 11Biuro jednoosobowe
Czujniki
Wykrywanie nawet najmniejszego ruchu ma de-
cydujące znaczenie zwłaszcza w biurach. Czujniki 
obecności o wysokiej dokładności wykrywania 
firmy STEINEL zadbają o to, aby nawet podczas 
wykonywania czynności w pozycji siedzącej przed 
komputerem nie zgasło światło. STEINEL oferuje nie 
tylko precyzyjne czujniki na podczerwień, ale teraz 
także wysoce czułą technologię ultradźwiękową 
prosto z USA.

Zalety STEINEL
•  Dzięki wysokości konstrukcji wynoszącej jedynie 

4 mm model IR Quattro SLIM jest prawie niewi-
doczny

•  Model IR Quattro umożliwia ograniczenie wykry-
wania do wybranych stref roboczych

•  Model ultradźwiękowy US 360 wykrywa nawet 
najmniejszy ruch, pomimo przeszkód i podziału 
przestrzeni

Rada technika
Aby zapewnić maksymalną wydajność energetycz-
ną zachęcamy do wykorzystania światła dzienne-
go poprzez stałą regulację oświetlenia, jaka jest 
dostępna w wersjach DIM, DALI i KNX.

Czujnik obecności IR Quattro SLIM XS
•  Czujnik obecności na podczerwień 360°
•  Wysokość konstrukcji zaledwie 6  mm, dostosowany  

do  montażu we wszystkich typowych puszkach   
podtynkowych

•  Kwadratowy obszar wykrywania 16 m2,  
montaż w suficie

•  COM1, KNX, LiveLink

Numery EAN, patrz strona 38

Czujnik obecności IR Quattro
•  Czujnik obecności na podczerwień 360°
•  Kwadratowe wykrywanie, skalowanie mechaniczne
•  Kwadratowy obszar wykrywania 16 m², montaż w suficie
•  COM1, COM2, DIM, DALI, KNX, radio

Numery EAN, patrz strona 38

Czujnik obecności IR Quattro SLIM
•  Wyjątkowo płaski czujnik obecności na podczerwień 360°
•  Odstaje tylko 4 mm od sufitu, montaż w suficie  

podwieszanym
•  Kwadratowy obszar wykrywania 16 m2

•  Jedyna w swoim rodzaju na świecie soczewka Retina
•  COM1, COM2, DIM, DALI, KNX

Numery EAN, patrz strona 38

Czujnik obecności US 360
•  Ultradźwiękowy czujnik obecności 360°
•  Ultradźwięk okala obiekty, ale przez nie nie przenika
•  Kwadratowy obszar wykrywania 28 m², montaż w suficie
•  COM1, COM2, DIM, LiveLink

Numery EAN, patrz strona 39

Biuro typu „open space”
Czujniki
Za pomocą czujników obecności firmy STEINEL 
można nadzorować duże powierzchnie biurowe 
używając małej liczby czujników. Oprócz bardzo  
nowoczesnych czujników na podczerwień firma 
STEINEL oferuje także skuteczne rozwiązanie  
łączące w sobie technologię podczerwieni i ultra- 
dźwięku. Pozwala to na niezawodne i bardzo  
wydajne sterowanie oświetleniem w biurach typu 
„open space”.

Zalety STEINEL
•  Model IR Quattro HD zapewnia do 64 m2 obszaru 

wykrywania oraz dokładne, kwadratowe ograni-
czanie poszczególnych grup roboczych

•  Dzięki połączeniu podczerwieni i ultradźwię-
ków DualTech daje całkowicie nowe techniczne 
możliwości, np. włączanie światła za pomocą 
podczerwieni i wykrywanie obecności za pomocą 
ultradźwięków

Rada technika
Aby maksymalnie wykorzystać pole wykrywania 
stycznego podczas wchodzenia do pomieszczenia 
zalecamy umieścić model DualTech w rogu,  
przy drzwiach wejściowych.

Czujnik obecności IR Quattro HD
•  Czujnik obecności na podczerwień 360°
•  Kwadratowe wykrywanie, skalowane mechaniczne
•  Kwadratowy obszar wykrywania 64 m²
•  Montaż w suficie do wysokości 10 m
•  COM1, COM1 AP, COM2, DIM, DALI, KNX, LiveLink

Numery EAN, patrz strona 38

Czujniki obecności DualTech
•  Czujniki obecności DualTech 360°
•  Najlepsza jakość wykrywania dzięki połączeniu  

podczerwieni i ultradźwięku
•  Kwadratowy obszar wykrywania 28 m², montaż w suficie
•  COM1, COM2, DIM, KNX, LiveLink

Numery EAN, patrz strona 38



12 13Sala konferencyjna
Czujniki
Oczekiwania stawiane wobec czujników są wyjąt- 
kowo wysokie w salach konferencyjnych. Firma 
STEINEL zapewnia innowacyjne rozwiązania na  
bazie podczerwieni i ultradźwięku, jak również   
jedyną w swoim rodzaju na świecie technikę  
sensorową wykorzystującą kamerę.

Zalety STEINEL
•  Model IR Quattro HD zapewnia do 64 m²  

obszaru wykrywania oraz dokładne, kwadra- 
towe ograniczanie wybranych obszarów.

•  Czujnik ultradźwiękowy US 360 idealnie nadaje 
się do stosowania z lampami zwieszanymi lub 
elementami izolacji dźwiękowej

•  HPD 2 potrafi policzyć osoby przebywające w 
pomieszczeniu, dzięki czemu dostarcza bardzo 
ważnych informacji do systemu automatyzacji 
budynku

Rada technika
W przypadku modelu HPD2 można stworzyć maks. 
pięć stref wykrywania. 

Czujnik obecności IR Quattro
•  Czujnik obecności na podczerwień 360°
•  Kwadratowe wykrywanie, skalowanie mechaniczne
•  Kwadratowy obszar wykrywania 16 m², montaż w suficie
•  COM1, COM1 AP, COM2, KNX, DIM, DALI, impulser

Numery EAN, patrz strona 38

Kamera obecności ludzi HPD2
•  Jedyny w swoim rodzaju na świecie czujnik z kamerą 110°
•  Rozpoznaje i liczy osoby siedzące oraz stojące
•  15  m zasięgu dzięki 5 precyzyjnie zdefiniowanym strefom 

wykrywania, montaż na ścianie
•  Zintegrowane czujniki temperatury i wilgotności powietrza
•  Interfejs IP oraz KNX

Numery EAN, patrz strona 42

Czujnik obecności US 360
•  Ultradźwiękowy czujnik obecności 360°
•  Ultradźwięk okala obiekty, ale przez nie nie przenika
•  Kwadratowy obszar wykrywania 28 m², montaż w suficie
•  COM1, COM2, DIM, KNX, LiveLink

Numery EAN, patrz strona 39

Czujnik obecności IR Quattro HD
•  Czujnik obecności na podczerwień 360°
•  Kwadratowe wykrywanie, skalowane mechaniczne
•  Kwadratowy obszar wykrywania 64 m²
•  Montaż w suficie do wysokości 10 m
•  COM1, COM1 AP, COM2, KNX, DIM, DALI, LiveLink

Numery EAN, patrz strona 38

Sala lekcyjna
Czujniki
Sterowanie światłem za pomocą czujników w 
klasach lekcyjnych stanowi prawdziwe wyzwanie. 
Zwłaszcza w przypadku zajęć, kiedy uczniowie prak-
tycznie się nie ruszają, światło nie powinno zgasnąć.
W takiej sytuacji niezbędne jest doskonałe wykry- 
wanie w połączeniu z najlepszą technologią senso- 
rową firmy STEINEL.

Zalety STEINEL
•  Za sprawą obszaru wykrywania o powierzchni  

64 m² model IR Quattro HD może nadzorować całą 
salę lekcyjną.

•  Model US 360 kontroluje nawet najmniejsze ruchy, 
pomimo ewentualnego zmniejszenia widoczności, 
np. w przypadku występowania w pomieszczeniu 
elementów działowych czy większych ekranów.

Rada technika
LiveLink to rewolucyjny i prosty system zarządzania 
oświetleniem. Dzięki prostej instalacji typu plug & play 
komponentów oraz wstępnie ustawionych w aplikacji 
konfiguracjach pomieszczeń, można szybko  i łatwo 
tworzyć indywidualne sceny świetlne. 

Czujnik obecności IR Quattro HD
•  Czujnik obecności na podczerwień 360°
•  Kwadratowe wykrywanie, skalowane mechaniczne
•  Kwadratowy obszar wykrywania 64 m²
•  Montaż w suficie do wysokości 10 m
•  COM1, COM1 AP, COM2, KNX, DIM, DALI, LiveLink

Numery EAN, patrz strona 38

Czujniki obecności DualTech
•  Czujniki obecności DualTech 360°
•  Najlepsza jakość wykrywania dzięki połączeniu  

podczerwieni i ultradźwięku
•  Kwadratowy obszar wykrywania 28 m², montaż w suficie
•  COM1, COM2, DIM, KNX, LiveLink

Numery EAN, patrz strona 38

Czujnik obecności US 360
•  Ultradźwiękowy czujnik obecności 360°
•  Ultradźwięk okala obiekty, ale przez nie nie przenika
•  Kwadratowy obszar wykrywania 28 m², montaż w suficie
•  COM1, COM2, DIM, KNX, LiveLink

Numery EAN, patrz strona 39

Czujnik obecności IR Quattro SLIM XS
•  Czujnik obecności na podczerwień 360°
•  Wysokość konstrukcji 6 mm, dostosowana do montażu  

we wszystkich typowych puszkach podtynkowych
•  Kwadratowy obszar wykrywania 16 m2,  

montaż w suficie
•  COM1, KNX, LiveLink

Numery EAN, patrz strona 38
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Czujniki
W toaletach i umywalniach wykrywanie utrudniają kabiny i 
ścianki działowe. W przypadku konwencjonalnej technologii na 
podczerwień trzeba zainstalować wiele czujników, aby zapew-
nić sprawne wykrywanie ruchu - właściwie nad każdą toaletą 
po jednym czujniku. Jest to drogie i trudne rozwiązanie.

Zalety STEINEL
•  Stworzona przez STEINEL technologia wysokiej często-

tliwości potrafi niezawodnie wykrywać obecność przez 
ścianki o lekkiej konstrukcji! To sprawia, że można  zainsta-
lować dużo mniej czujników, niż w przypadku  technologii 
podczerwieni.

Rada technika
HF 360 można zamontować na podwieszanym suficie   
za pomocą adaptera sufitowego. Czujnik będzie wtedy  
niewidoczny  i zabezpieczony przed wandalizmem.

Adapter sufitowy HF

EAN 4007841 006600

Czujnik obecności HF 360
•  Czujnik obecności wysokiej częstotliwości 360°
•  Czujnik wysokiej częstotliwości wykrywający przez  

cienkie ściany i podwieszane sufity
•  Zasięg Ø 12 m, montaż w suficie 
•  COM1, COM1 AP, COM2, DIM, DALI, KNX, LiveLink

Numery EAN, patrz strona 38

Czujnik ruchu IS D 360
•  Czujnik ruchu na podczerwień 360°
•  Montaż podtynkowy w suficie do 2,5 m
• Zasięg Ø 16 m
•  3 czujniki piroelektryczne, IP 20

Numery EAN, patrz strona 41

Czujnik obecności US 360
•  Ultradźwiękowy czujnik obecności 360°
•  Ultradźwięk okala obiekty, ale przez nie nie przenika
•  Kwadratowy obszar wykrywania 28 m²,  

montaż w suficie
•  COM1, COM2, DIM, KNX, LiveLink

Numery EAN, patrz strona 39

WC/umywalnia
Lampy z czujnikiem ruchu
W toaletach i umywalniach można zobaczyć zalety 
lamp z czujnikiem ruchu. Zintegrowany  z lampą  
czujnik wykrywa ruchy, nawet za ściankami 
działowymi, np. w kabinach WC. Wymyślony 
przez STEINEL czujnik wysokiej częstotliwości jest 
zintegrowany z lampą w sposób niewidoczny i 
włącza światło tylko wtedy, gdy jest ono potrzebne. 
Idealnym rozwiązaniem w toaletach i umywalniach 
jest także Downlight LED z czujnikiem. 

Rada technika
Do tworzenia grup lamp z wykorzystaniem syste-
mu Downlight LED polecamy niedrogie połączenia 
Master/Slave.

Oprawa wewnętrzna z czujnikiem  
RS PRO LED R1
•  Oprawa LED z czujnikiem 
•  Czujnik wysokiej częstotliwości 360°, zasięg Ø 8 m
•  11 W przy 950 lumenach, 3000 K lub 4000 K
•  Opcjonalne światło podstawowe 20 % 
•  Połączenie przewodowe

Numery EAN, patrz strona 44

Oprawa wewnętrzna z czujnikiem  
RS PRO LED S 1
• Oprawa LED z czujnikiem 
•  Czujnik wysokiej częstotliwości 360°, zasięg Ø 8 m
•  16 W przy nawet 1309 lumenach, 3000 K lub 4000 K
•  Opcjonalne światło podstawowe 10 %, dwukierunkowa 

łączność radiowa

Numery EAN, patrz strona 44

Downlight z czujnikiem  
RS PRO DL LED 20 W
•  Downlight czujnik LED
•  Czujnik wysokiej częstotliwości 360°, zasięg Ø 8 m
• 20 W przy 1229,9 lumenach, 3000 K lub 4000 K
•  Opcjonalne światło podstawowe 10 %, dostępna wersja Slave

Numery EAN, patrz strona 44

Downlight z czujnikiem  
RS PRO DL LED 15 W
•  Downlight z czujnikiem LED
•  Czujnik wysokiej częstotliwości 360°, zasięg Ø 8 m
•  15 W przy 838 lumenach, 3000 K lub 4000 K
•  Opcjonalne światło podstawowe 10 %, dostępna wersja Slave

Numery EAN, patrz strona 44

Czujnik obecności HF 180
•  Ścienny czujnik obecności wysokiej częstotliwości 180°
•  Do biur, holi i pomieszczeń sanitarnych
•  Zasięg Ø 1-8 m
•  W przypadku wersji KNX podawanie informacji na temat 

wartości mierzonych temperatury i wilgotności powietrza 
•  COM1, COM2, DALI, KNX

Numery EAN, patrz strona 39
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Czujnik obecności IR Quattro
•  Czujnik obecności na podczerwień 360°
•  Kwadratowe wykrywanie, skalowanie mechaniczne
•  Kwadratowy obszar wykrywania 16 m², montaż w suficie
•  COM1, COM1 AP, COM2, DIM, DALI, KNX, radio

Numery EAN, patrz strona 38

Pomieszczenie  
pomocnicze
Czujniki
W pomieszczeniach pomocniczych często światło 
świeci się, pomimo że nikt w nich nie przebywa.  
W zależności od typu pomieszczenia firma STEINEL 
oferuje trzy technologie na bazie podczerwieni, 
wysokiej częstotliwości oraz ultradźwięku.

Zalety STEINEL
•  Do małych i średnich pomieszczeń polecamy  

IR Quattro.
•  Model HF 360 stanowi optymalne rozwiązanie  

w sytuacji, gdy panująca w pomieszczeniu 
temperatura utrudnia wykrywanie za pomocą 
podczerwieni (np. pomieszczenia, gdzie znajdują 
się drukarki)

•  Za pomocą czujnika US 360 są wykrywane  
nawet najmniejsze ruchy, pomimo występowania 
ograniczenia w widoczności (np. szafki)

•  IR 180 można zintegrować z seriami przełącz-
ników Busch-Jaeger, Jung oraz Feller, dzięki 
zastosowaniu ramek adaptujących.

Rada technika
Wszystkie czujniki można konfigurować także za 
pomocą opcjonalnego pilota.

Czujnik obecności US 360
•  Ultradźwiękowy czujnik obecności 360°
•  Ultradźwięk okala obiekty, ale przez nie nie przenika
•  Kwadratowy obszar wykrywania 28 m², montaż w suficie
•  COM1, COM2, DIM, KNX, LiveLink

Numery EAN, patrz strona 39

Czujnik obecności HF 360
•  Czujnik obecności wysokiej częstotliwości 360°
•  Czujnik wysokiej częstotliwości wykrywający przez cienkie 

ściany i podwieszane sufity
•  Zasięg Ø 12 m, montaż w suficie
•  COM1, COM1 AP, COM2, DIM, DALI, KNX, LiveLink

Numery EAN, patrz strona 38

Pomieszczenie  
pomocnicze
Lampy z czujnikiem ruchu
Pomieszczenia pomocnicze często nie posiadają 
okien, dlatego jest w nich ciemno w momencie 
otwierania drzwi. W takiej sytuacji pożądaną opcją 
jest szybkie włączenie się światła, a często w prak-
tyce najpierw trzeba poszukać włącznika. Lampy 
z czujnikiem ruchu firmy STEINEL są tu idealnym 
rozwiązaniem.

Zalety STEINEL
•  Czujnik wysokiej częstotliwości zintegrowany  

z lampą w sposób niewidoczny włącza niezawodnie 
oświetlenie, jeśli ktoś wejdzie do pomieszczenia

•  Wysoce wydajne, nowoczesne systemy LED firmy 
STEINEL zapewniają energooszczędne oświetle-
nie zgodne z duchem czasu.

Rada technika
Zachęcamy do wykorzystania różnorodnych osłon 
dostępnych do modelu RS PRO LED S1 zapewnia-
jących odporność na uderzenia lub maksymalne 
wykorzystanie światła.

Oprawa wewnętrzna z czujnikiem  
RS PRO LED R1
•  Oprawa LED z czujnikiem 
•  Czujnik wysokiej częstotliwości 360°, zasięg Ø 8 m
•  11 W przy 950 lumenach, 3000 K lub 4000 K
•  Opcjonalne światło podstawowe 20 % 
•  Połączenie przewodowe

Numery EAN, patrz strona 44

Downlight z czujnikiem   
RS PRO DL LED 15 W
•  Downlight czujnik LED
•  Czujnik wysokiej częstotliwości 360°, zasięg Ø 8 m
•  15 W przy 838 lumenach, 3000 K lub 4000 K
•  Opcjonalne światło podstawowe 10 %, dostępna wersja Slave

Numery EAN, patrz strona 44

Oprawa wewnętrzna z czujnikiem  
RS PRO LED S 1
• Oprawa LED z czujnikiem
•  Czujnik wysokiej częstotliwości 360°, zasięg Ø 8 m
•  16 W przy nawet 1309 lumenach, 3000 K lub 4000 K
•  Opcjonalne światło podstawowe 10 %, dwukierunkowa 

łączność radiowa

Numery EAN, patrz strona 44

Lampa wewnętrzna z czujnikiem  
RS PRO 5800 LED
•  Lampa LED z czujnikiem
•  Do montażu w trudnych warunkach IP66, IK07
•  Czujnik wysokiej częstotliwości 360°, zasięg Ø 8 m
• 33 W przy 4065 lumenach, 4000 K
•  Inteligentna funkcja "swarm-function" na magistrali DALI
•  Konfiguracja parametrów grup
•  Opcjonalne światło podstawowe 10 - 50%, dostępna wersja Slave

Numery EAN, patrz strona 44

Czujnik obecności IR 180
•  Ścienny czujnik obecności na podczerwień
•  Przeznaczony do korytarzy i przejść w budynkach  

mieszkalnych i biurowych
•  Zasięg 20  m
•  W przypadku wersji KNX podawanie informacji na  

temat wartości mierzonych temperatury i wilgotności 
powietrza 

•  COM1, COM2, DALI, KNX

Numery EAN, patrz strona 39
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mowy / garaż podziemny
Czujniki
Kto tego nie zna: parkingi wielopoziomowe są stale 
oświetlone, nawet jeśli nie znajduje się tam żadna 
osoba. W tym zakresie sterowanie światłem zgod-
nie z zapotrzebowaniem niesie ze sobą ogromny 
potencjał oszczędności. Zadanie polega na nad-
zorowaniu takiej przestrzeni za pomocą możliwie 
najmniejszej liczby czujników, do czego świetnie 
nadają się czujniki na podczerwień. 

Zalety STEINEL
•  Model IS 3360 nadzoruje za pomocą tylko  

jednego czujnika powierzchnię ponad 1000 m²
•  Przy wejściu idealnie sprawdza się czujnik   

HF 3360 umożliwiając natychmiastowe włączenie 
światła. Wystarczy ruch drzwi by spowodować 
aktywację światła. 

Rada technika
Wszystkimi 4 czujnikami można sterować dwukie-
runkowo za pomocą Smart Remote.

Czujnik ruchu HF 3360
• Czujnik ruchu wysokiej częstotliwości 360°
• Zasięg Ø 8 m
• Montaż na suficie lub ścianie
• Idealny do wejść do budynków
•  Wersja natynkowa i podtynkowa,  

okrągła oraz prostokątna
•  COM1, PF, DALI, KNX

Numery EAN, patrz strona 41

Czujnik ruchu IS 3360
•  Czujnik ruchu na podczerwień 360°
•  Nadzoruje do 1000 m², zasięg o promieniu 20 m
•  Montaż na suficie do wysokości 4 m
•  3 czujniki piroelektryczne, IP 54
•  Wersja natynkowa i podtynkowa,  

okrągła oraz prostokątna
•  COM1, PF, DALI, KNX

Numery EAN, patrz strona 40

Czujnik ruchu IS 3180
•  Czujnik ruchu na podczerwień 180°
•  Nadzoruje do 500 m², zasięg o promieniu 20 m
•  Do montażu na ścianie lub w rogu
•  2 czujniki piroelektryczne, IP 54
•  COM1, PF, DALI, KNX

Numery EAN, patrz strona 41

Czujnik ruchu SensIQ
•  Czujniki ruchu 300° do stosowania na zewnątrz
•  Do montażu na ścianie, w rogu i na suficie
•  Trzy strefy po 100° i zabezpieczenie przed podpełzaniem
•  Każda strefa jest regulowana mechanicznie w zakresie  

od 2 - 20 m
•  Montaż na wysokości do 5 m, IP54
•  Dostępne także w wersji  eNet i KNX

Numery EAN, patrz strona 42

Parking wielopozio- 
mowy / garaż podziemny
Lampy z czujnikiem ruchu
Aby dobrze oświetlić parkingi wielopoziomowe koniecz-
ne jest zastosowanie mocnych lamp, które zużywają 
dużo energii. Często światło jest włączone na wszystkich 
piętrach, pomimo że nikt się tam nie znajduje. Zastoso-
wanie lamp z czujnikami STEINEL sprawia, że światło jest 
włączane zgodnie z zapotrzebowaniem, co pozwala na 
dużą oszczędność energii.

Zalety STEINEL
•  Czujnik wysokiej częstotliwości zintegrowany z lampą  

w sposób niewidoczny włącza niezawodnie światło.
•  Lampy można włączać w grupach
•  Wysoce wydajny system LED STEINEL zgodny  

z najnowszym standardem technicznym
•  Opcja światła podstawowego spełnia rolę nocnego 

oświetlenia bezpieczeństwa

Rada technika
Nowa i niezwykle innowacyjna funkcja "swarm-function" 
modelu RSPRO 5800 LED po raz pierwszy umożliwia 
zastosowanie światła podążającego za użytkownikiem!

Lampa wewnętrzna z czujnikiem  
RS PRO 5800 LED
•  Lampa LED z czujnikiem
•  Do montażu w trudnych warunkach IP66, IK07
•  Czujnik wysokiej częstotliwości 360°, zasięg Ø 8 m
• 33 W przy 4065 lumenach, 4000 K
•  Inteligentna funkcja "swarm-function" na magistrali DALI
•  Konfiguracja parametrów grup
•  Opcjonalne światło podstaw. 10 - 50%, dostępna wersja Slave

Numery EAN, patrz strona 44

Lampa wewnętrzna z czujnikiem  
RS PRO 5850 LED
•  Lampa LED z czujnikiem
•  Do montażu w trudnych warunkach IP66, IK07
•  Czujnik wysokiej częstotliwości 360°, zasięg Ø 8 m
• 45 W przy 5570 lumenach, 4000 K
•  Inteligentna funkcja "swarm-function" na magistrali DALI
•  Konfiguracja parametrów grup
•  Opcjonalne światło podstawowe 10 - 50%,  

dostępna wersja Slave

Numery EAN, patrz strona 44

Oprawa wewnętrzna z czujnikiem    
RS PRO LED S 1 IP65
• Oprawa LED z czujnikiem 
•  Do montażu w trudnych warunkach IP65, IK10
•  Czujnik wysokiej częstotliwości 360°, zasięg Ø 8 m
• 16 W przy 1005 lumenach, 4000 K
•  Opcjonalne światło podstawowe 10 %,  

dwukierunkowa łączność radiowa

Numery EAN, patrz strona 44



20 21Hala sportowa
Czujniki

Czujnik obecności IR Quattro HD
•  Czujnik obecności na podczerwień 360°
•  Kwadratowe wykrywanie, skalowane mechaniczne
•  Kwadratowy obszar wykrywania 64 m²
•  Montaż na suficie do wysokości 10 m
•  COM1, COM1 AP, COM2, DIM, DALI, KNX, LiveLink

Numery EAN, patrz strona 38

Kosz ochronny IR Quattro HD
•  Chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi uderzeniem 

piłką oraz wandalizmem

EAN 4007841 003036

Hale sportowe mają często wysokość 8 - 10 m. 
Niezawodne wykrywanie ruchu nie jest tu prostym 
zadaniem. Do takich miejsc firma STEINEL stworzyła 
dobre rozwiązanie pod postacią czujnika IR Quattro HD.

Zalety STEINEL
•  IR Quattro HD gwarantuje niezawodne wykrywanie 

ruchu przy wysokości montażu do 10 m.
•  Przy wysokości montażu wynoszącej 10 m może  

on bez problemu wykrywać ruch na powierzchni 
1300 m² dzięki zastosowaniu czterech pirosensorów.

•  Opcjonalny metalowy kosz zabezpiecza czujnik 
przed wszelkimi uszkodzeniami

Rada technika
Model IS 3360 jest odpowiedni do wysokości  
sufitów maks. 4 m, a IS 3360 MX Highbay do  
nawet 14 m. 

Pomieszczenie  
funkcyjne
Czujniki / lampy  
z czujnikiem ruchu

Oprawa wewnętrzna z czujnikiem    
RS PRO LED S 1 IP65
•  Oprawa LED z czujnikiem
•  Do montażu w trudnych warunkach IP65, IK10
•  Czujnik wysokiej częstotliwości 360°, zasięg Ø 8 m
• 16 W przy 1005 lumenach, 4000 K
•  Opcjonalne światło podstaw. 10 %, dwukierunk. łączność radiowa
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Czujnik ruchu IS 3360
•  Czujnik ruchu na podczerwień 360°
•  Nadzoruje do 1000 m², zasięg o promieniu 20 m
•  Montaż na suficie do wysokości 4 m
•  3 czujniki piroelektryczne, AP: IP54, UP: IP20
• Wersja natynkowa i podtynkowa, okrągła oraz prostokątna
•  COM1, PF, DALI, KNX

Numery EAN, patrz strona 40

Czujnik ruchu IS 3360
•  Czujnik ruchu na podczerwień 360°
•  Nadzoruje do 1000 m², zasięg o promieniu 20 m
•  Montaż na suficie do wysokości 4 m
•  3 czujniki piroelektryczne, AP: IP54, UP: IP20
• Wersja natynkowa i podtynkowa, okrągła oraz prostokątna
•  COM1, PF, DALI, KNX

Numery EAN, patrz strona 40

Czujnik obecności US 360
•  Ultradźwiękowy czujnik obecności 360°
•  Ultradźwięk okala obiekty, ale przez nie nie przenika
• Kwadratowy obszar wykrywania 28 m², montaż w suficie
•  COM1, COM2, DIM, KNX, LiveLink
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Pomieszczenia funkcyjne w szkołach czy innych insty-
tucjach, jak kluby sportowe, należą do pomieszczeń,  
w których często niepotrzebnie świeci się światło.

Zalety STEINEL
•  Czujnik ultradźwiękowy US 360 świetnie nadaje  

się do pomieszczeń o dużej liczbie zakamarków, 
np. szatni z szafkami, ponieważ ultradźwięki  
rozchodzą się po całym pomieszczeniu

•  Czujnik na podczerwień IS 3360 stanowi idealne 
rozwiązanie dla dużych, otwartych przestrzeni

•  Lampy z czujnikiem ruchu RS PRO 5800 LED oraz 
RS PRO LED S1 IP 65 są odporne na uderzenia 
i posiadają zintegrowany czujnik HF, dlatego są 
odpowiednie do najtrudniejszych zadań. 

Rada technika
Znajdujące się w zestawie przesłony pozwalają na wy-
kluczenie określonych obszarów wykrywania w przy-
padku wszystkich lamp wewnętrznych firmy Steinel. 

Lampa wewnętrzna z czujnikiem  
RS PRO 5800 LED
• Lampa LED z czujnikiem
•  Do montażu w trudnych warunkach IP66, IK07
•  Czujnik wysokiej częstotliwości 360°, zasięg Ø 8 m
• 33 W przy 4065 lumenach, 4000 K
•  Inteligentna funkcja "swarm-function" na magistrali DALI
•  Konfiguracja parametrów grup
•  Opcjonalne światło podstaw. 10 - 50%, dostępna wersja Slave
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Czujnik ruchu IS 3360 MX Highbay
•  Sufitowy czujnik na podczerwień 360°
•  Do dużych holi lub wejść do budynków
• Montaż na suficie do wysokości 14 m
• Zasięg o promieniu 18 m
• Prostokątna wersja natynkowa i podtynkowa
•  COM1, PF, DALI, KNX, LiveLink

Numery EAN, patrz strona 41



22 23Magazyn wysokiego 
składowania
Czujniki
W magazynach wysokiego składowania duże 
wysokości pomieszczeń, nawet do 14 m, stanowią 
ogromne wyzwanie. Z jednej strony technologia 
musi wykrywać niezawodnie ruch z takiej wyso-
kości. Z drugiej strony wykrywany ma być tylko 
ruch w przejściach. Do takich wysokości montażu 
nadaje się wyłącznie technologia wykorzystująca 
podczerwień. 

Zalety STEINEL
•  Do dużych powierzchni i wysokości do 10 m  

polecamy model IR Quattro HD przeznaczony  
do nadzorowania powierzchni do 1300 m² za 
pomocą tylko jednego czujnika

•  Do przejść między regałami w magazynach firma 
STEINEL poleca model IS 345 MX Highbay o 
zasięgu do 30 m w każdą stronę

•  Do powierzchni magazynowych świetnie nadaje 
się model IS 3360 MX Highbay, montowany na 
wysokości do 14 m

Rada technika
Aby nadzorować większą powierzchnię można 
połączyć czujniki w sieć.

Czujnik obecności IR Quattro HD
•  Czujnik obecności na podczerwień 360°
•  Kwadratowe wykrywanie, skalowane mechaniczne
•  Montaż na suficie do wysokości 10 m
•  COM1, COM1 AP, COM2, DIM, DALI, KNX, LiveLink
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Czujnik ruchu IS 345 MX Highbay
•  Czujnik korytarzowy na podczerwień
•  Magazyn wysokiego składowania oraz przejścia  

do wysokości 12 m
•  Wykrywanie o długości 30 m i szerokości 4 m
•  Soczewka dostosowana specjalnie do korytarzy, IP54
• Prostokątna wersja natynkowa i podtynkowa
•  COM1, PF, DALI, KNX, LiveLink
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Czujnik ruchu IS 3360 MX Highbay
•  Sufitowy czujnik na podczerwień 360°
•  Do dużych holi lub wejść do budynków
• Montaż na suficie do wysokości 14 m
• Zasięg o promieniu 18 m
• Prostokątna wersja natynkowa i podtynkowa
•  COM1, PF, DALI, KNX i LiveLink
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Magazyn
Lampy z czujnikiem 
ruchu
Prawie wszystkie powierzchnie magazynowe są oświe-
tlane sztucznym światłem i zwykle świeci się ono przez 
cały czas pracy, pomimo że jest potrzebne tylko przez 
krótki czas. Zastosowanie lamp z czujnikami STEINEL 
sprawia, że oświetlenie jest włączane tylko wtedy, gdy 
jest potrzebne. W innych przypadkach jest wyłączone 
lub przyciemnione w trybie stand-by. Mówiąc krótko - 
magazyny posiadają duży potencjał oszczędności, jeśli 
zastosuje się zautomatyzowane oświetlenie. 

Zalety STEINEL
•  Czujnik wysokiej częstotliwości zintegrowany z lampą 

w sposób niewidoczny włącza niezawodnie oświet- 
lenie, a lampy można włączać grupowo

•  Wysoce wydajne, nowoczesne systemy LED firmy 
STEINEL

•  Wszystkie lampy są dostępne także w wersji Slave

Rada technika
W modelach RS PRO 5800 oraz 5850 LED można 
ustawiać światło podstawowe w zakresie 10 - 50 % 
oraz światło główne w zakresie 50 - 100 %.

Lampa wewnętrzna z czujnikiem  
RS PRO 5850 LED
•  Lampa LED z czujnikiem
•  Do montażu w trudnych warunkach IP66, IK07
•  Czujnik wysokiej częstotliwości 360°, zasięg Ø 8 m
• 45 W przy 5570 lumenach, 4000 K
•  Inteligentna funkcja "swarm-function" na magistrali DALI
•  Konfiguracja parametrów grup
•  Opcjonalne światło podstawowe 10 - 50%,  

dostępna wersja Slave
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Lampa wewnętrzna z czujnikiem  
RS PRO 5800 LED
•  Lampa LED z czujnikiem
•  Do montażu w trudnych warunkach IP66, IK07
•  Czujnik wysokiej częstotliwości 360°, zasięg Ø 8 m
• 33 W przy 4065 lumenach, 4000 K
•  Inteligentna funkcja "swarm-function" na magistrali DALI
•  Konfiguracja parametrów grup
•  Opcjonalne światło podstawowe 10 - 50%,  

dostępna wersja Slave

Numery EAN, patrz strona 44
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Czujniki

Teren prywatny
W prywatnym budownictwie mieszkaniowym czujniki 
ruchu stosuje się głownie w celu zapewnienia bez-
pieczeństwa i komfortu. Światło powinno zapalać się 
w sposób niezawodny na podjeździe i przy drzwiach 
wejściowych, jeśli ruch występuje w kierunku domu.

Zalety rozwiązania STEINEL
•  Firma STEINEL oferuje czujniki charakteryzujące  

się kątem wykrywania wynoszącym do 300 stopni, 
przeznaczone do montażu na ścianie, suficie czy  
na/w narożnikach budynku

•  Za sprawą płaskiej kompaktowej konstrukcji model 
IS 2180 jest ledwo widoczny i nadzoruje niezawodnie 
teren na zewnątrz budynku w obrębie kąta wykry- 
wania wynoszącego 180 stopni

•  Model sensIQ S jest podzielony na trzy strefy po  
100 stopni, a zasięg każdej ze stref można indy- 
widualnie ustawić

Rada technika
Dzięki technologii iHF 3D wyeliminowano błędne za-
łączenia powodowane przez małe zwierzęta, a strefę 
wykrywania można dokładnie ustawić w sposób elek-
troniczny na 3 osiach o zasięgu maksymalnie 7 m.

Czujnik ruchu iHF 3D
•  Czujnik o wysokiej częstotliwości 160°
•  Doskonały, innow. czujnik do stosowania na zewnątrz budynku
•  Zasięg maks. 1 – 7  m, z możliwością dokładnej regulacji  

w 3 kierunkach
•  Wykrywanie bez luk obojętnie w jakim kierunku
•  Brak błędnego załączania powodowanego przez małe zwierzęta
•  Dostępna jest także wersja KNX
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Czujnik ruchu IS 3180
•  Czujnik ruchu na podczerwień 180°
•  Nadzoruje do 500 m², zasięg o promieniu 20 m
•  Do montażu na ścianie lub w rogu
•  2 czujniki piroelektryczne, IP 54
•  COM1, PF, DALI, KNX
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Czujnik ruchu IS 2180-2
•  Czujnik na podczerwień 180°, 2 czujniki piroelektryczne
•  Dzięki kompaktowej konstrukcji przylega płasko do ściany
•  Przestrzeń na zewnątrz, powierzchnia do 200 m²
•  Zasięg do maks. 12 m
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Czujnik ruchu sensIQ S
•  Czujniki ruchu 300° do stosowania na zewnątrz
•  Do montażu na ścianie lub w rogu
•  Trzy strefy po 100° i zabezpieczenie przed podpełzaniem
•  Każda strefa jest regulowana mechanicznie w zakresie  

od 2 - 20 m
•  Montaż na wysokości do 5 m, IP54
•  W komplecie z narożnym uchwytem naściennym
•  Dostępna jest także wersja KNX
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Obszar zewnętrzny
Czujniki

Budynki komercyjne
Teren przed budynkami komercyjnymi należy do 
najczęstszych zastosowań czujników. W tym przy-
padku chodzi głównie o zapewnienie bezpieczeń-
stwa oraz o skuteczność nadzorowania większych 
powierzchni.

Zalety rozwiązania STEINEL
•  Model sensIQ można zainstalować na wysokości 

do 5 m, do wyboru na ścianie, pod sufitem lub  
w rogu

•  Za pomocą modelu IS 3180 można nadzorować 
teren o powierzchni do 500 m².

•  Oprócz czujników na podczerwień o dużej czuło-
ści firma STEINEL oferuje także bardzo nowocze-
sną technologię iHF, która daje całkowicie nowe 
możliwości w zakresie wykrywania ruchu na 
zewnątrz budynków.

Rada technika
Aby uzyskać możliwie najlepsze wyniki wykrywania 
należy zamontować czujniki na podczerwień usta-
wione w pozycji prostopadłej względem kierunku 
ruchu.

Czujnik ruchu IS 3180
•  Czujnik ruchu na podczerwień 180°
•  Nadzoruje do 500 m², zasięg o promieniu 20 m
•  Do montażu na ścianie lub w narożniku
•  2 czujniki piroelektryczne, IP 54
•  COM1, PF, DALI, KNX
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Czujnik ruchu SensIQ
•  Czujniki ruchu 300° do stosowania na zewnątrz
•  Do montażu na ścianie, w narożniku i na suficie
•  Trzy strefy po 100° i zabezpieczenie przed podpełzaniem
•  Każda strefa jest regulowana mechanicznie w zakresie od 

2 - 20 m
•  Montaż na wysokości do 5 m, IP54
•  Dostępna jest także wersja eNet i KNX
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Lampy z czujnikiem ruchu

Zewnętrzne lampy LED z czujnikiem ruchu. Te 
lampy pasują idealnie do każdego otoczenia -  
dom jednorodzinny, budynek wielorodzinny czy 
wejście do biurowca.

Zalety rozwiązania STEINEL
•  Lampy z czujnikiem do stosowania na zewnątrz 

zapewniają komfort i bezpieczeństwo dzięki  
zastosowaniu innowacyjnej technologii sensoro-
wej wykorzystującej podczerwień.

•  Zintegrowane systemy oświetlenia LED są  
doskonale dopasowane do czujników

•  Opcjonalne światło podstawowe zapewnia  
efektywne podświetlenie numeru domu w nocy

Rada technika
W razie takiej potrzeby można zapalić wyłącznikiem 
sieciowym światło stałe na czas 4 godzin.

Lampa zewnętrzna z czujnikiem  
L 690 LED
•  Lampa zewnętrzna LED z czujnikiem
•  Czujnik na podczerwień 360°, zasięg 8 m
•  System oświetlenia LED 16 W, opcjonalne światło  

podstawowe, łagodne zapalanie światła
•  Cztery inteligentne programy oświetlenia podstawowego
•  Powierzchnia czołowa umożliwia zamocowanie  

numeru budynku (naklejki w zestawie)
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Lampa zewnętrzna z czujnikiem  
L 691 LED
•  Lampa zewnętrzna LED z czujnikiem
•  Czujnik na podczerwień 360°, zasięg 8 m
•  System oświetlenia LED 16 W, opcjonalne światło podsta-

wowe, łagodne zapalanie światła
•  Cztery inteligentne programy oświetlenia podstawowego
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Obszar zewnętrzny
Reflektor z czujnikiem

Bez zastosowania czujników ruchu oświetlenie 
dużych powierzchni na zewnątrz wiąże się z bardzo 
dużym zużyciem energii. Zastosowanie czujników 
ruchu powoduje, że oświetlenie jest włączane  
w sposób inteligentny i zgodnie z zapotrzebowa-
niem. Reflektory z czujnikami ruchu są chętnie 
instalowane ze względów bezpieczeństwa,  
zwłaszcza na podjazdach oraz z tyłu budynków.

Zalety rozwiązania STEINEL
•  Seria XLED PRO jest dostępna w dwóch klasach 

wydajności: 4400 i 2400 lumenów
•  Dedykowane oświetlenie powierzchni prostokąt-

nych (Wide) lub kwadratowych (Square) wzdłuż 
budynków

•  Reflektory posiadają w pełni obrotowy i odchylany 
element świetlny utrzymany w stylu flat,  
3 % światło podstawowe (linijka LED) oraz aktywny 
system chłodzenia LED

Rada technika
Oświetlony obszar można powiększyć łącząc  
reflektory w sieć za pomocą modeli Slave.

Reflektor z czujnikiem  
XLED PRO Wide
•  Reflektor LED o wysokiej wydajności z czujnikiem ruchu
•  Czujnik na podczerwień 240°, zasięg 12 m
• 24,8 W przy 2400 lumenach
• 48 W przy 4400 lumenach (wersja XL)
• 3 % liniowe światło podstawowe
•  Dostępne w wersji Slave i eNet
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Reflektor z czujnikiem  
XLED PRO Square
•  Reflektor LED o wysokiej wydajności z czujnikiem ruchu
•  Czujnik na podczerwień 240°, zasięg 12 m
• 24,8 W przy 2400 lumenach
• 48 W przy 4400 lumenach (wersja XL)
• 3 % światło podstawowe (linijka LED)
•  Dostępne w wersji Slave i eNet
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Oświetlenie prostokątne:
XLED PRO Wide

Oświetlenie kwadratowe:
XLED PRO Square 

10 m
10 m6 m 16 m
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Reflektory powierzchniowe

Bardzo często wykorzystuje się reflektory do oświe-
tlania zewnętrznych powierzchni reklamowych. Dla 
przykładu, często wykorzystuje się reflektory haloge-
nowe do oświetlenia tablic reklamowych, plakatów 
czy loga Firmy. Wadą tego rozwiązania jest fakt, że 
po przepaleniu się żarówki halogenowej należy ją 
wymienić, co nie jest łatwe na takiej wysokości.

Zalety rozwiązania STEINEL
•  Za pomocą zintegrowanej automatyki można 

oświetlać automatycznie powierzchnie reklamowe 
nocą. Przeznaczone do tego celu są reflektory 
powierzchniowe LED firmy STEINEL

•  Trwały system oświetlenia LED zapewnia bardzo 
niskie zużycie prądu

•  Okablowanie umożliwia połączenie w sieć kilku 
reflektorów w celu jednoczesnego ich włączania

Rada technika
Głowicę reflektora można wychylać o kąt 180°,  
aby podświetlić wybrane powierzchnie od dołu  
lub od góry.

Reflektor powierzchniowy XLED FL-100
•  Wysokowydajne reflektory powierzchniowe LED  

z czujnikami zmierzchowymi
•  Do plakatów i tablic reklamowych
•  25 W przy 1016 lumenach, Współczynnik oddawania  

barw RA≥ 90
•  Długość ramienia 100 cm, maks. dystans pomiędzy  

dwoma reflektorami wynosi 2 m
•  Możliwość połączenia w sieć maks. 16 reflektorów  

za pomocą kabla
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Reflektor powierzchniowy XLED FL-50
•  Wysokowydajne reflektory powierzchniowe LED  

z czujnikami zmierzchowymi
•  Do plakatów i tablic reklamowych
•  25 W przy 1016 lumenach, Współczynnik oddawania  

barw RA≥ 90
•  Długość ramienia 50 cm, maks. dystans pomiędzy  

dwoma reflektorami wynosi 1,5 m
•  Możliwość połączenia w sieć maks. 16 reflektorów  

za pomocą kabla
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Za pomocą pilota oraz właściwej aplikacji można w łatwy  
sposób sterować czujnikami STEINEL oraz lampami wypo- 
sażonymi w czujniki. Smartfon lub tablet należy umieścić na 
Smart Remote i połączyć za pomocą Bluetooth. Komunikacja 
pomiędzy czujnikami i lampami odbywa się za pomocą inter- 
fejsu podczerwieni. ...Łatwiej się nie da!

Zalety rozwiązania STEINEL
•  Za pomocą Smart Remote i właściwej aplikacji mają  

Państwo zawsze właściwy pilot pod ręką
•  Zastępuje piloty zdalnej obsługi RC1 - RC10
•  Dostępne dla iOS oraz Android

Smart Remote 
Jeden dla wszystkich. 

Pilot zdalnej obsługi  
Smart Remote
ustawień dokonuje się wygodnie za pomocą 
smartfonu lub tabletu. Uniwersalny pilot  
zdalnej obsługi zastępuje RC1 - RC10. 

EAN 4007841 009151
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Systemy automatyzacji budynków "mówią" językiem 
KNX. W Europie i na całym świecie zainstalowano 
już miliony instalacji KNX. Firma STEINEL posiada 
największy na świecie asortyment czujników, czyli 
"narządów zmysłu" systemu KNX. Oferowane przez 
nas technologie sensorowe, pasywna podczer-
wień, wysoka częstotliwość, ultradźwięki i techno-
logi wykorzystująca kamery, znajdują zastosowanie 
w wielu wysoce funkcjonalnych wersjach czujni-
ków. Dzięki temu z asortymentu STEINEL można 
zawsze dopasować właściwy czujnik do każdego 
zastosowania. Nie tylko jesteśmy partnerami KNX, 
ale także projektantów, architektów i instalatorów.
Pozostając w kontakcie z nimi liczymy na pomysły  
i inspiracje zaczerpnięte z ich praktyki zawodowej. 

Największy na świecie  
asortyment KNX

Zalety rozwiązania STEINEL
•  Szyte na miarę rozwiązania do pomieszczeń, 

wykorzystujące różne technologie sensorowe: 
pasywnej podczerwieni, ultradźwięków, wysokiej 
częstotliwości oraz technologii wykorzystującej 
kamery

•  Idealna integracja z już istniejącymi instalacjami
•  45 produktów KNX do wyboru

Rada technika
Opisy aplikacji oraz oprogramowanie dostępne  
na stronie knx.steinel.de.
W naszym osobnym prospekcie KNX znajdą  
Państwo wszystkie informacje na temat czujników 
KNX STEINEL.

Pomieszczenia szkoleniowe / biura typu open space
DUALTECH
CZUJNIK LIGHT CZUJNIK DUAL

Klatka schodowa
SINGLE US

Klatka schodowa
HF 3360

Sala szkoleniowa
IR QUATTRO HD

Poczekalnia / hol
IR QUATTRO HD
IS 3360

Duża hala produkcyjna
IS 3360 MX HIGHBAY

Magazyn wysokiego składowania
IS 345 MX HIGHBAY

Korytarz
DUAL US

Wejście / rampa 
załadowcza
sensIQ
sensIQ S
iHF 3D
IS 3180

Klatka  
schodowa
HF 180

Korytarz
 Dual HF

Konferencja
HPD 2

Sala konferencyjna
IR QUATTRO

Parking wielostanowiskowy / garaż podziemny
IS 3360

Pomieszczenie 
pomocnicze
HF 3360

Małe biuro
SLIM XS

Biuro dzielone
US 360

WC
HF 360
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LiveLink jest nowym, opartym na DALI systemem 
zarządzania oświetleniem, który firma STEINEL 
stworzyła we współpracy ze fachowcami z zakresu 
technologii oświetleniowej TRILUX. Co kiedyś było 
bardzo złożonym procesem wymagającym dużo 
czasu, może być obecnie konfigurowane, dzięki 
LiveLink, w ciągu kilku minut i to bez wiedzy spe-
cjalistycznej czy doświadczenia w programowaniu. 
Obsługa za pomocą tabletu lub smartfonu jest intu-
icyjna i prosta. Aplikacja LiveLink prowadzi przez  
instalację krok po kroku. Często występujące 
sceny, np. w biurze lub sali lekcyjnej, są zapisane 
jako tzw. Use Cases, co ułatwia cały proces pro-
jektowania. Specjalistyczne, bardzo czułe czujniki 
LiveLink firmy STEINEL sterują światłem w sposób 
precyzyjny, odpowiednio do stopnia wykorzysta-
nia pomieszczenia oraz dostępnej ilości światła 
dziennego.

Zarządzanie oświetleniem - 
proste i rewolucyjne

Instalatorzy i użytkownicy zyskali profesjonalny, 
prosty i bezpieczny dostęp do możliwości, jakie daje 
sterowanie oświetleniem. Prawie każda branża i 
każdy zakres użytkowania może zyskać na systemie 
LiveLink, ponieważ uwzględniane są indywidualne 
sceny i normy.

Zalety rozwiązania STEINEL
•  Czujniki LiveLink z technologią podczerwieni,  

wysokiej częstotliwości oraz ultradźwięków.
•  Proste i szybkie uruchomienie za pomocą aplikacji
•  Zintegrowana, samowystarczalna sieć WLAN 

umożliwia optymalne podłączenie i ochronę

Rada technika
Moduł sterujący Connect pozwala na podłączenie  
w sieć kilku kontrolerów LiveLink w wersji Master-
Slave.
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DALI (Digital Addressable Lighting Interface) daje 
praktycznie nieograniczone możliwości. Sterowanie 
oświetleniem, czujniki, elektroniczne urządzenia 
i lampy współpracują ze sobą optymalnie dzięki 
zastosowaniu profesjonalnego standardu interfejsu. 
Bez problemu mogą się ze sobą komunikować  
i reagować na siebie. Czujniki obecności DALI  
STEINEL umożliwiają utrzymywanie stałego 
poziomu oświetlenia pomieszczenia w zależności 
od ilości światła dziennego poprzez sterowanie 
podłączonymi do 2 kanałów oprawami . Poza tym 
STEINEL prezentuje serię lamp RS PRO 5800 LED, 
które są bardzo nowoczesnymi lampami LED  

Interfejs inteligentnego 
oświetlenia

z inteligencją "swarm function". Technologia swarm 
function komunikująca się po magistrali DALI umożli-
wia podążanie światła za użytkownikiem. 

Zalety rozwiązania STEINEL
•  Asortyment DALI STEINEL obejmuje 14 czujników 

i 2 lampy

Rada technika
W salach lekcyjnych czy biurach duże okna za-
pewniają różne warunki oświetleniowe. Jeżeli udział 
światła dziennego rośnie, to czujnik automatycznie 
przyciemnia światło. 

Regulacja światła to  
efektywne sterowanie 
oświetleniem.

Natężenie oświetlenia 500 luksów

Udział światła sztucznego
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Narzędzie do projektowania PROLog przynosi odpowiedź na pytanie: Ile energii możemy zaoszczędzić w naszym pro-
jekcie, dzięki inteligentnej technice czujników?

Narzędzie do projektowania PROLog pozwala łatwo i precyzyjnie rozpoznać potencjał energooszczędności budynku. 
Dla użytkowników oznacza to precyzyjny pomiar, zamiast szacowania z grubsza. Zapierające dech w piersiach przykła-
dowe obliczenia i prognozy opłat ryczałtowych wydają się być przesadzone, obiecują ogromne oszczędności wyrażone 
w procentach lub są po prostu nieprawdziwe. Dzięki modułowi PROLog firmy STEINEL nie trzeba mierzyć oszczędno-
ści energii na oko, ale można bardzo dokładnie obliczyć, co dla budynku oznacza inteligentna technika sensorowa.

PROLog zapisuje zachowanie użytkownika oraz jasność pomieszczenia i na tej podstawie oblicza stopień marnotraw-
stwa energii/światła. W ten sposób, indywidualne zachowanie użytkownika określa odpowiedni potencjał oszczędności. 
PROLog i oprogramowanie PROLog to kompleksowe narzędzie do planowania oświetlenia:
zapewnia dokładne obliczenie marnotrawstwa energii i określenie rzeczywistych, indywidualnych oszczędności.

Efekt? Realna i obiektywna podstawa do optymalnego sterowania oświetleniem każdego budynku.
Po prostu inteligentne.

Chcą Państwo uzyskać bezpośredni dostęp do bogatego zbioru danych oświetlenia i czujników, aby umożliwić idealne 
planowanie? W profesjonalnym oprogramowaniu RELUX znajdą Państwo wszystkie dane potrzebne do planowania 
oświetlenia i opraw firmy STEINEL oraz dane umożliwiające dokładne rozplanowanie obszaru wykrywania naszych 
czujników – łącznie z możliwością wizualizacji.
Do pobrania na stronie www.relux.ch

Podczas profesjonalnego planowania oświetlenia można skorzystać z wyjątkowo bogatego doświadczenia. Nasza 
fachowa wiedza w połączeniu z bezpłatnym kompleksowym oprogramowaniem jest wyjątkowo wydajna i zapew-
nia wspaniałe wyniki. DIALux na bieżąco dostarcza aktualne dane opraw oświetleniowych, zapewnia przestrzeganie 
wszystkich wytycznych krajowych i międzynarodowych, określa indywidualne zapotrzebowanie na energię i z foto-
graficzną dokładnością wizualizuje wyniki planowania. Oprogramowanie jest niezwykle praktyczne, dlatego od lat jest 
stosowane przez setki tysięcy planistów oświetlenia na całym świecie. 

Wyłącznie dla Klientów STEINEL Professional dane planowania oświetlenia i wizualizacji są dostępne jako wtyczka onli-
ne do programu DIALux. Na stronie internetowej www.dial.de przygotowaliśmy krzywe fotometryczne, dane techniczne 
i dane zakresów 3D.

Bardzo dokładnie, a nie  
w przybliżeniu. Narzędzia do  
projektowania STEINEL.

Bezpłatna usługa planistyczna

•  PROLog / Relux
• Telefon: 48713980863
• Faks: +48713980802
• E-mail: projekty@langelukaszuk.pl
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IR Quattro SLIM COM1 ....................................EAN 4007841 593414 ............................. 10 
IR Quattro SLIM COM2 ....................................EAN 4007841 593513 ............................. 10 
IR Quattro SLIM DIM ........................................EAN 4007841 593612 ............................. 10 
IR Quattro SLIM DALI .......................................EAN 4007841 005795 ............................. 10 
IR Quattro SLIM KNX .......................................EAN 4007841 008888 ............................ 10 

IR Quattro SLIM XS COM1 ...............................EAN 4007841 032951 ........................10, 13 
IR Quattro SLIM XS KNX ..................................EAN 4007841 033033 ........................10, 13 
IR Quattro SLIM XS LiveLink ............................EAN 4007841 033040 ........................10, 13

IR Quattro COM1 .............................................EAN 4007841 000349 ................. 10, 12, 15 
IR Quattro COM1 NT ........................................EAN 4007841 592301 .................. 10, 12, 15 
IR Quattro COM2 .............................................EAN 4007841 000356 ................. 10, 12, 15 
IR Quattro DIM .................................................EAN 4007841 002718 .................. 10, 12, 15 
IR Quattro DALI ................................................EAN 4007841 002749 .................. 10, 12, 15 
IR Quattro KNX ................................................EAN 4007841 008772 .................. 10, 12, 15 
IR Quattro Impulser ..........................................EAN 4007841 592509 .................. 10, 12, 15

IR Quattro HD COM1 .......................................EAN 4007841 002794 .......11, 12, 13, 20, 22 
IR Quattro HD COM1 NT ..................................EAN 4007841 592400 .......11, 12, 13, 20, 22 
IR Quattro HD COM2 .......................................EAN 4007841 002770 .......11, 12, 13, 20, 22 
IR Quattro HD DIM ...........................................EAN 4007841 002787 .......11, 12, 13, 20, 22 
IR Quattro HD DALI ..........................................EAN 4007841 002756 .......11, 12, 13, 20, 22 
IR Quattro HD KNX ..........................................EAN 4007841 008789 .......11, 12, 13, 20, 22 
IR Quattro HD LiveLink .....................................EAN 4007841 009717 .......11, 12, 13, 20, 22

Przegląd czujników

Czujniki obecności Czujniki obecności

Dual US COM1 .................................................EAN 4007841 007843 ............................... 6 
Dual US COM2.................................................EAN 4007841 007850 ............................... 6 
Dual US DIM ....................................................EAN 4007841 007867 ............................... 6 
Dual US KNX ....................................................EAN 4007841 029470 ............................... 6 
Dual US LiveLink ..............................................EAN 4007841 008420 ............................... 6

Single US COM1 ..............................................EAN 4007841 007966 ............................... 8 
Single US COM2 ..............................................EAN 4007841 007973 ............................... 8 
Single US DIM ..................................................EAN 4007841 007980 ............................... 8 
Single US KNX .................................................EAN 4007841 029487 ............................... 8 
Single US LiveLink ............................................EAN 4007841 008437 ............................... 8

US 360 COM1 ..................................................EAN 4007841 007935 ....10, 12, 13, 14, 15, 21 
US 360 COM2 .................................................EAN 4007841 007942 ....10, 12, 13, 14, 15, 21 
US 360 DIM .....................................................EAN 4007841 007959 ....10, 12, 13, 14, 15, 21 
US 360 KNX .....................................................EAN 4007841 029463 ....10, 12, 13, 14, 15, 21 
US 360 LiveLink ...............................................EAN 4007841 008444 ...10, 12, 13, 14, 15, 21 

Przełącznik obecności

IR 180 UNIVERSAL (2-żyłowy), biały .................EAN 4007841 033149 ............................... 6 
IR 180 UNIVERSAL (2-żyłowy), srebrny ............EAN 4007841 033132 ............................... 6

IR 180 (3-żyłowy) COM1, biały  .........................EAN 4007841 029944 ..........................6, 15 
IR 180 (3-żyłowy) COM2, biały  .........................EAN 4007841 033002..........................6, 15 
IR 180 (3-żyłowy) DALI, biały ............................EAN 4007841 033026 ..........................6, 15 
IR 180 (3-żyłowy) KNX, biały .............................EAN 4007841 032975 ..........................6, 15

IR 180 (3-żyłowy) COM1, srebrny  ....................EAN 4007841 032982 ..........................6, 15 
IR 180 (3-żyłowy) COM2, srebrny  ....................EAN 4007841 032999 ..........................6, 15 
IR 180 (3-żyłowy) DALI, srebrny  .......................EAN 4007841 033019 ..........................6, 15 
IR 180 (3-żyłowy) KNX, srebrny  .......................EAN 4007841032968 ...........................6, 15

HF 180 COM1, biały  ........................................EAN 4007841 032883 ..........................8, 14 
HF 180 PF,  biały  .............................................EAN 4007841 032913 ..........................8, 14 
HF 180 DALI, biały  ...........................................EAN 4007841 032937 ..........................8, 14 
HF 180 KNX, biały  ...........................................EAN 4007841 032876 ..........................8, 14

HF 180 COM1, srebrny  ....................................EAN 4007841 032890 ..........................8, 14 
HF 180 PF, srebrny  ..........................................EAN 4007841 032906 ..........................8, 14 
HF 180 DALI, srebrny  ......................................EAN 4007841 032920 ..........................8, 14 
HF 180 KNX, srebrny .......................................EAN 4007841 032869 ..........................8, 14

Dual HF COM1 .................................................EAN 4007841 002978 ............................... 6 
Dual HF COM1 NT ...........................................EAN 4007841 590703 ............................... 6 
Dual HF DIM .....................................................EAN 4007841 002985 ............................... 6 
Dual HF DALI ....................................................EAN 4007841 003005 .............................. 6 
Dual HF KNX ....................................................EAN 4007841 008802 .............................. 6 
Dual HF LiveLink ..............................................EAN 4007841 009700 ............................... 6

HF 360 COM1 ..................................................EAN 4007841 002800 ....................8, 14, 15 
HF 360 COM1 NT ............................................EAN 4007841 751302 ....................8, 14, 15 
HF 360 COM2 ..................................................EAN 4007841 002848 ....................8, 14, 15 
HF 360 KNX .....................................................EAN 4007841 008796 ....................8, 14, 15 
HF 360 DIM ......................................................EAN 4007841 002831 ....................8, 14, 15 
HF 360 DALI.....................................................EAN 4007841 002817 ....................8, 14, 15 
HF 360 LiveLink ...............................................EAN 4007841 033972 ....................8, 14, 15

DualTech COM1 ...............................................EAN 4007841 007997 ........................ 11, 13 
DualTech COM2 ...............................................EAN 4007841 008000 ....................... 11, 13 
DualTech DIM ...................................................EAN 4007841 008017 ........................ 11, 13 
DualTech KNX ..................................................EAN 4007841 029494 ........................ 11, 13 
DualTech LiveLink ............................................EAN 4007841 004851 ........................ 11, 13
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Przegląd czujników

IS 345 COM1, natynkowy kwadratowy .............EAN 4007841 010485 ............................... 6 
IS 345 PF, natynkowy kwadratowy ...................EAN 4007841 010539 ............................... 6 
IS 345 DALI, natynkowy kwadratowy ...............EAN 4007841 010584 ............................... 6 
IS 345 KNX, natynkowy kwadratowy................EAN 4007841 011659 ............................... 6

IS 345 COM1, natynkowy okrągły ....................EAN 4007841 033798 ............................... 6 
IS 345 PF, natynkowy okrągły ..........................EAN 4007841 033828 ............................... 6 
IS 345 DALI, natynkowy okrągły .......................EAN 4007841 033859 ............................... 6 
IS 345 KNX, natynkowy okrągły .......................EAN 4007841 033880 ............................... 6

IS 345 COM1, podtynkowy kwadratowy  .........EAN 4007841 033804 ............................... 6 
IS 345 PF, podtynkowy kwadratowy  ...............EAN 4007841 033835 ............................... 6 
IS 345 DALI, podtynkowy kwadratowy  ............EAN 4007841 033866 ............................... 6 
IS 345 KNX, podtynkowy kwadratowy  ............EAN 4007841 033897 ............................... 6

IS 345 COM1, podtynkowy okrągły  .................EAN 4007841 033811 ............................... 6 
IS 345 PF, podtynkowy okrągły  .......................EAN 4007841 033842 ............................... 6 
IS 345 DALI, podtynkowy okrągły  ...................EAN 4007841 033873 ............................... 6 
IS 345 KNX, podtynkowy okrągły  ....................EAN 4007841 033903............................... 6

HF 3360 COM1, natynkowy kwadratowy .........EAN 4007841 011734 ...........................8, 18 
HF 3360 PF, natynkowy kwadratowy ...............EAN 4007841 010546 ..........................8, 18 
HF 3360 DALI, natynkowy kwadratowy ............EAN 4007841 011604 ..........................8, 18 
HF 3360 KNX, natynkowy kwadratowy ............EAN 4007841 011673 ...........................8, 18

HF 3360 COM1, natynkowy okrągły .................EAN 4007841 033668 ..........................8, 18 
HF 3360 PF, natynkowy okrągły .......................EAN 4007841 033699 ..........................8, 18 
HF 3360 DALI, natynkowy okrągły ...................EAN 4007841 033736 ..........................8, 18 
HF 3360 KNX, natynkowy okrągły ....................EAN 4007841 033767 ..........................8, 18

HF 3360 COM1, podtynkowy kwadratowy .......EAN 4007841 033675 ..........................8, 18 
HF 3360 PF, podtynkowy kwadratowy .............EAN 4007841 033705 ..........................8, 18 
HF 3360 DALI, podtynkowy kwadratowy .........EAN 4007841 033743 ..........................8, 18 
HF 3360 KNX, podtynkowy kwadratowy ..........EAN 4007841 033774 ..........................8, 18

HF 3360 COM1, podtynkowy okrągły ..............EAN 4007841 033682 ..........................8, 18 
HF 3360 PF, podtynkowy okrągły ....................EAN 4007841 033712 ..........................8, 18 
HF 3360 DALI, podtynkowy okrągły .................EAN 4007841 033750 ..........................8, 18 
HF 3360 KNX, podtynkowy okrągły .................EAN 4007841 033781 ..........................8, 18

IS 3360 COM1, natynkowy kwadratowy ...........EAN 4007841 010478 ..................18, 20, 21 
IS 3360 PF, natynkowy kwadratowy .................EAN 4007841 010515 ..................18, 20, 21 
IS 3360 DALI, natynkowy kwadratowy .............EAN 4007841 010560 ..................18, 20, 21 
IS 3360 KNX, natynkowy kwadratowy .............EAN 4007841 011635 ..................18, 20, 21

IS 3360 COM1, natynkowy okrągły ..................EAN 4007841 033446 ..................18, 20, 21 
IS 3360 PF, natynkowy okrągły ........................EAN 4007841 033477 ..................18, 20, 21 
IS 3360 DALI, natynkowy okrągły .....................EAN 4007841 033507 ..................18, 20, 21 
IS 3360 KNX, natynkowy okrągły .....................EAN 4007841 033538 ..................18, 20, 21

IS 3360 COM1, podtynkowy kwadratowy ........EAN 4007841 033460 ..................18, 20, 21 
IS 3360 PF, podtynkowy kwadratowy ..............EAN 4007841 033491 ..................18, 20, 21 
IS 3360 DALI, podtynkowy kwadratowy ...........EAN 4007841 033514 ..................18, 20, 21 
IS 3360 KNX, podtynkowy kwadratowy ...........EAN 4007841 033545 ..................18, 20, 21

IS 3360 COM1, podtynkowy okrągły ................EAN 4007841 033453 ..................18, 20, 21 
IS 3360 PF, podtynkowy okrągły ......................EAN 4007841 033484 ..................18, 20, 21 
IS 3360 DALI, podtynkowy okrągły ..................EAN 4007841 033521 ..................18, 20, 21 
IS 3360 KNX, podtynkowy okrągły ...................EAN 4007841 033552 ..................18, 20, 21

Light czujnik Dual LiveLink, natynkowy kwadratowy  ......EAN 4007841 009762 ...................  
Light czujnik Dual KNX, natynkowy kwadratowy  ...........EAN 4007841 011727 ...................  
Light czujnik Dual KNX, natynkowy okrągły  ...................EAN 4007841 033644 ..................  
Light czujnik Dual KNX, podtynkowy kwadratowy  .........EAN 4007841 033637 ..................  
Light czujnik Dual KNX, podtynkowy okrągły  ................EAN 4007841 033651 ...................

IS 3360 MX Highbay COM1, natynkowy kwadratowy ....... EAN 4007841 033569 ...... 20, 22 
IS 3360 MX Highbay PF, natynkowy kwadratowy ............. EAN 4007841 033583 ...... 20, 22 
IS 3360 MX Highbay DALI, natynkowy kwadratowy ......... EAN 4007841 010577 ...... 20, 22 
IS 3360 MX Highbay KNX, natynkowy kwadratowy.......... EAN 4007841 011642 ....... 20, 22 
IS 3360 MX Highbay LiveLink, natynkowy kwadratowy .... EAN 4007841 009724 ...... 20, 22

IS 3360 MX Highbay COM1, podtynkowy kwadratowy .... EAN 4007841 033576 ...... 20, 22 
IS 3360 MX Highbay PF, podtynkowy kwadratowy .......... EAN 4007841 033590 ...... 20, 22 
IS 3360 MX Highbay DALI, podtynkowy kwadratowy ....... EAN 4007841 033606 ...... 20, 22 
IS 3360 MX Highbay KNX, podtynkowy kwadratowy ....... EAN 4007841 033613 ...... 20, 22

IS 345 MX Highbay COM1, natynkowy kwadratowy ......... EAN 4007841 002725 ............ 22 
IS 345 MX Highbay PF, natynkowy kwadratowy ............... EAN 4007841 010522 ............ 22 
IS 345 MX Highbay DALI, natynkowy kwadratowy ........... EAN 4007841 010591............. 22 
IS 345 MX Highbay KNX, natynkowy kwadratowy ............ EAN 4007841 011666 ............. 22 
IS 345 MX Highbay LiveLink, natynkowy kwadratowy ...... EAN 4007841 009731 ............ 22

IS 345 MX Highbay COM1, podtynkowy kwadratowy ...... EAN 4007841 033910 ............ 22 
IS 345 MX Highbay PF, podtynkowy kwadratowy ............ EAN 4007841 033927 ............ 22 
IS 345 MX Highbay DALI, podtynkowy kwadratowy ......... EAN 4007841 033934 ............ 22 
IS 345 MX Highbay KNX, podtynkowy kwadratowy ......... EAN 4007841 033941 ............ 22

Czujniki ruchu Czujniki ruchu

IS D 360 ...........................................................EAN 4007841 601317 ..............................14

IS 3180 COM1 ..................................................EAN 4007841 009113 ..................18, 24, 25 
IS 3180 PF ........................................................EAN 4007841 010508 ..................18, 24, 25 
IS 3180 DALI ....................................................EAN 4007841 010553 ..................18, 24, 25 
IS 3180 KNX .....................................................EAN 4007841 011628 ..................18, 24, 25
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HPD 2 KNX ......................................................EAN 4007841 033200 ..............................12 
HPD 2 Ethernet (IP) ..........................................EAN 4007841 033965..............................12

NM 5000-3 COM1, biały ..................................EAN 4007841 011697 .................................  
NM 5000-3 COM1, czarny ...............................EAN 4007841 011680 .................................  
NM 5000-3 DALI, biały .....................................EAN 4007841 011703 ..................................  
NM 5000-3 DALI, czarny ..................................EAN 4007841 033729 .................................  

sensIQ, biały.....................................................EAN 4007841 029562 ........................18, 25 
sensIQ, inox .....................................................EAN 4007841 029586 ........................18, 25 
sensIQ, czarny .................................................EAN 4007841 029579 ........................18, 25 
sensIQ KNX, biały ............................................EAN 4007841 029593 ........................18, 25 
sensIQ KNX, inox .............................................EAN 4007841 029616 ........................18, 25 
sensIQ KNX, czarny .........................................EAN 4007841 029609 ........................18, 25  
sensIQ eNet, biały ............................................EAN 4007841 020439 ........................18, 25 
sensIQ eNet, inox .............................................EAN 4007841 020422 ........................18, 25 
sensIQ eNet, czarny .........................................EAN 4007841 020415 ........................18, 25

Przegląd czujników

iHF 3D, biały .....................................................EAN 4007841 007577 ............................. 24 
iHF 3D, czarny ..................................................EAN 4007841 007584 ............................. 24 
iHF 3D, antracytowy .........................................EAN 4007841 007591 ............................. 24 
iHF 3D KNX, biały .............................................EAN 4007841 007607 ............................. 24 
iHF 3D KNX, czarny ..........................................EAN 4007841 007614 ............................. 24 
iHF 3D KNX, antracytowy .................................EAN 4007841 007621 ............................. 24

IS 2180-2, biały ................................................EAN 4007841 603816 ............................. 24 
IS 2180-2, inox .................................................EAN 4007841 603915 ............................. 24 
IS 2180-2, czarny .............................................EAN 4007841 603717 ............................. 24

sensIQ S, biały .................................................EAN 4007841 003944............................. 24 
sensIQ S, inox ..................................................EAN 4007841 003968 ............................ 24 
sensIQ S, czarny ..............................................EAN 4007841 003951 ............................. 24 
sensIQ S KNX, biały .........................................EAN 4007841 004064 ............................ 24 
sensIQ S KNX, inox ..........................................EAN 4007841 004040............................. 24 
sensIQ S KNX, czarny ......................................EAN 4007841 004057 ............................. 24

Technika czujników wykorzystująca kamery

Czujniki ruchu Piloty zdalnego sterowania

LiveLinkWłącznik zmierzchowy

Przegląd akcesoriów

Pilot zdalnego sterowania RC2  .........................................4007841 737818

Moduł sterujący LiveLink ...................................................4007841 013653

Moduł sterujący LiveLink Connect .....................................4007841 035129

Łącznik do przycisków DALI 4-krotny ................................4007841 013660

LiveLink Gateway KNX ......................................................4007841 034009

Użytkowy pilot zdalnego sterowania RC5 ......................... 4007841 592806

Serwisowy pilot zdalnego sterowania RC6 KNX ................4007841 593018

Użytkowy pilot zdalnego sterowania RC7 KNX .................. 4007841 592912

Serwisowy pilot zdalnego sterowania RC8 ........................4007841 559410

Pilot zdalnego sterowania RC9 ..........................................4007841 007638

Serwisowy pilot zdalnego sterowania RC10 5800 .............4007841 008925

Serwisowy pilot zdalnego sterowania RC10 Q1 .................4007841 007645

Smart Remote ...................................................................4007841 009151
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Przegląd lamp z czujnikami

RS PRO DL LED 20 W CW ...............................EAN 4007841 007782 ..............................15 
RS PRO DL LED 20 W CW Slave .....................EAN 4007841 007775 ..............................15 
RS PRO DL LED 20 W NW ...............................EAN 4007841 007751 ..............................15 
RS PRO DL LED 20 W NW Slave .....................EAN 4007841 007768 ..............................15

RS PRO DL LED 15 W CW ...............................EAN 4007841 007744 ........................15, 17 
RS PRO DL LED 15 W CW Slave  ....................EAN 4007841 007737 ........................15, 17 
RS PRO DL LED 15 W NW ...............................EAN 4007841 007713 ........................15, 17 
RS PRO DL LED 15 W NW Slave .....................EAN 4007841 007720 ........................15, 17

RS PRO LED Q1 CW srebrny  ..........................EAN 4007841 007126 ............................7, 9  
RS PRO LED Q1 CW biały................................EAN 4007841 007133 ............................7, 9 
RS PRO LED Q1 NW srebrny ...........................EAN 4007841 007102 ............................7, 9 
RS PRO LED Q1 NW biały ...............................EAN 4007841 007119 ............................7, 9 
RS PRO Pilot RC 10 ..........................................EAN 4007841 007645

RS PRO LED S2 CW PMMA  ...........................EAN 4007841 661816 ............................7, 9  
RS PRO LED S2 CW poliwęglan ......................EAN 4007841 661717 .............................7, 9 
RS PRO LED S2 CW szkło ...............................EAN 4007841 661915 ............................7, 9  
RS PRO LED S2 NW PMMA ............................EAN 4007841 662110 ............................7, 9 
RS PRO LED S2 NW poliwęglan ......................EAN 4007841 662011 ............................7, 9 
RS PRO LED S2 NW szkło ...............................EAN 4007841 662219 ............................7, 9

RS PRO LED S1 CW poliwęglan  .....................EAN 4007841 034610 .................... 7, 15, 17 
RS PRO LED S1 CW szkło  ..............................EAN 4007841 034658 .................... 7, 15, 17 
RS PRO LED S1 NW poliwęglan  .....................EAN 4007841 034641 .................... 7, 15, 17 
RS PRO LED S1 NW szkło  ..............................EAN 4007841 034627 .................... 7, 15, 17

RS PRO LED R1 CW biały  ...............................EAN 4007841 728212 ................ 7, 9, 15, 17 
RS PRO LED R1 NW biały  ...............................EAN 4007841 728113 ................. 7, 9, 15, 17

RS PRO 5800 LED ...........................................EAN 4007841 007652 .........9, 17, 19, 21, 23 
RS PRO 5800 LED Slave ..................................EAN 4007841 007669  ........9, 17, 19, 21, 23

RS PRO 5850 LED ...........................................EAN 4007841 007676 ........................19, 23 
RS PRO 5850 LED Slave ..................................EAN 4007841 007683 ........................19, 23

Wewnętrzne lampy z czujnikiem ruchu

RS PRO LED S1 IP 65  .....................................EAN 4007841 034948 ........................19, 21

XLED FL-50, biały  ............................................EAN 4007841 631017 ............................. 28 
XLED FL-50, czarny ..........................................EAN 4007841 630911 ............................. 28

XLED FL-100, biały  ..........................................EAN 4007841 003890 ............................ 28 
XLED FL-100, czarny ........................................EAN 4007841 003906 ............................ 28

L 690 LED aluminiowy srebrny PMMA .............EAN 4007841 672010 ............................. 26  
L 690 LED aluminiowy antracytowy PMMA ......EAN 4007841 672119 .............................. 26 
L 690 LED aluminiowy srebrny szkło ................EAN 4007841 671518 .............................. 26 
L 690 LED aluminiowy antracytowy szkło ........EAN 4007841 671617 .............................. 26

L 691 LED aluminiowy srebrny PMMA  .............EAN 4007841 672218 ............................. 26  
L 691 LED aluminiowy antracytowy PMMA ......EAN 4007841 672317 ............................. 26 
L 691 LED aluminiowy srebrny szkło ................EAN 4007841 671716 .............................. 26 
L 691 LED aluminiowy antracytowy szkło .........EAN 4007841 671815.............................. 26

XLED PRO Wide, biały  ....................................EAN 4007841 010072 ............................. 27 
XLED PRO Wide, czarny ..................................EAN 4007841 010096 ............................. 27 
XLED PRO Wide eNet, biały  ............................EAN 4007841 010218 ............................. 27 
XLED PRO Wide eNet, czarny  .........................EAN 4007841 010249 ............................. 27 
XLED PRO Wide SL, biały  ...............................EAN 4007841 010232 ............................. 27 
XLED PRO Wide SL, czarny  ............................EAN 4007841 010256 ............................. 27 
XLED PRO Wide XL, biały  ...............................EAN 4007841 010041 ............................. 27 
XLED PRO Wide XL, czarny .............................EAN 4007841 010065 ............................. 27 
XLED PRO Wide XL SL, biały  ..........................EAN 4007841 010201 ............................. 27 
XLED PRO Wide XL SL, czarny  .......................EAN 4007841 010225 ............................. 27

XLED PRO Square, biały  .................................EAN 4007841 009953 ............................ 27 
XLED PRO Square, czarny ...............................EAN 4007841 009977 ............................. 27 
XLED PRO Square eNet, biały  .........................EAN 4007841 009991 ............................. 27 
XLED PRO Square eNet, czarny  ......................EAN 4007841 010027 ............................. 27 
XLED PRO Square SL, biały  ............................EAN 4007841 010010 ............................. 27 
XLED PRO Square SL, czarny  .........................EAN 4007841 010034 ............................. 27 
XLED PRO Square XL, biały  ............................EAN 4007841 009922 ............................. 27 
XLED PRO Square XL, czarny ..........................EAN 4007841 009946............................. 27 
XLED PRO Square XL SL, biały  .......................EAN 4007841 009984 ............................ 27 
XLED PRO Square XL SL, czarny  ....................EAN 4007841 010003 ............................. 27

Zewnętrzne lampy z czujnikiem ruchu

Zewnętrzne reflektory z czujnikiem ruchu

Klasa efektywności energetycznej: przedstawione na ilustracjach lampy LED 
posiadają źródła LED klasy energetycznej A++ do A.
Źródeł światła w lampach nie można wymieniać.



Jakość potwierdzona certyfikatem

Dla nas oczywiste jest, że wszystkie nasze produkty spełniają 
europejskie standardy bezpieczeństwa. A fakt, że wiąże się  
to z dużymi nakładami i nie zawsze jest proste do zrealizowania 
pod względem technologicznym, nie zraża nas do tego.  
Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby zapewnić  Państwu 
jakość potwierdzoną certyfikatem - w 100 procentach.

Akademia STEINEL

•  Nasz własny ośrodek szkoleniowy w miejscowości  
Herzebrock jest do dyspozycji Państwa i Państwa klientów

• Telefon: 48713980817
• E-mail: elektro@langelukaszuk.pl

Jakość i serwis. 

www.sensorguide.co.uk

Już teraz przewodnik po czujnikach jest dostępny także w wersji on-line.
Znajdą Państwo w nim odpowiednie czujniki do każdego zastosowania oraz zawsze 
aktualne informacje na temat czujników i lamp z czujnikami.

Serwis części zamiennych STEINEL

•  Gwarancja dokupienia oryginalnych części

Obsługa klienta STEINEL

• Telefon: +48 (0) 71 3980818
• E-mail: handlowy@langelukaszuk.pl
• Od poniedziałku do piątku 8.00 – 16.00



„LŁ“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.  |  Byków, ul. Wrocławska 43 |    
55-095 Mirków  |  Polska
Telefon +48 (0) 71 3980818  |  Faks +48 (0) 71 3980819

www.langelukaszuk.pl
www.youtube.com/steinelgmbh
www.xing.com/companies/steinelvertriebgmbh
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