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PL Optymalne światło dla domu.

Czujniku ruchu

Zewnętrzne lampy 

z czujnikiem ruchu

Wewnętrzne lampy 

z czujnikiem ruchu
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GL 16 S

Nightmatic   Nightmatic
2000 3000 Vario

SensorLight SensorLight SensorLight
plus 11 W    plus 15 W plus 18 W

Lampy ze stali nierdzewnej z czujnikiem ruchu na ścianę

Strona 48 – 51

Lampy ze stali nierdzewnej z czujnikiem ruchu do ogrodu i na ścianę

Strona 52 – 53

Lampa z czujnikiem ruchu do ogrodu

Strona 54 – 55

Lampy z czujnikiem ruchu i efektem diody LED

Strona 36 – 39

Lampy z czujnikiem ruchu do montażu na ścianie

Strona 40 – 47

Czujnik i  ruchu od strony 14

Włączniki  zmierzchowe od strony 30

Lampy z czujnik iem ruchu od strony 34

Technika czujników do montażu na zewnątrz budynków

Włączniki zmierzchowe

Strona 30

Lampa energooszczędna ze zintegrowanym włącznikiem zmierzchowym

Strona 31

Czujniki na podczerwień do montażu na suficie

Strona 24

Czujniki na podczerwień z diodami LED

Strona 26 – 27

Żarówki energooszczędne ze zintegrowanym włącznikiem zmierzchowym

Strona 32 – 33

Czujniki na podczerwień do montażu na ścianie

Strona 18 – 23, 25
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LED Halogen

Technika czujników do montażu wewnątrz budynków

Technika czujników w skrócie

Strona 96 – 97

Włączniki sensorowe do montażu natynkowego i podtynkowego

Strona 92 – 95

Technika elektroinstalacyjna

Strona 95

Systemy prezentacyjne

Strona 98 – 103

Lampy z czujnikiem wysokiej częstotliwości do garażu, na korytarz i do piwnicy

Strona 88 – 89

Klasyczne lampy z czujnikiem 
ruchu na ścianę
Strona 56 – 65

Lampy z czujnikiem wysokiej częstotliwości do łazienki i garderoby

Strona 86 – 87

Lampy z czujnikiem ruchu do montażu na suficie

Strona 66 – 69

Reflektory z czujnikiem ruchu

Strona 70 – 75

Lampy z czujnikiem wysokiej częstotliwości do montażu na ścianie lub suficie

Strona 82 – 85

Lampy z czujnik iem ruchu od strony 76

Czujnik i  ruchu od strony 90

Przeglądy od strony 96

Ramka
maskująca
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Najważniejsze aspekty dla
współczesnego człowieka
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STEINEL - markowe produkty dla ludzi 
i środowiska.

Świadome wykorzystanie energii. Z tą myślą firma 
STEINEL stworzyła przed ponad 20 laty pierwszą
lampę z czujnikiem ruchu na świecie. Kamień milowy 
w dziedzinie komfortu, bezpieczeństwa i oszczędności
energii. W ten sposób każdy może przyczynić się do
redukcji emisji CO2 i dzięki temu przeciwdziałać zmia-
nom klimatycznym na ziemi. Ale inteligentne sterowanie
światłem firmy STEINEL jest korzystne nie tylko dla śro-
dowiska naturalnego: przez mniejsze zużycie energii
oszczędzasz czystą gotówkę, a automatyczne włącza-
nie światła zapewnia o wiele wyższy komfort w życiu
codziennym. W ten sposób z naszego pomysłu korzy-
sta człowiek i środowisko. Pozwól sobie na markowy
wyrób! Bowiem Made by STEINEL nadal oznacza funk-
cjonalność, jakość i dużą trwałość. 

Jako lider na rynku i w branży rozwijamy i produkujemy
nasze towary o typowej niemieckiej jakości w pięciu
europejskich fabrykach. 

Nasza siła — Twoje korzyści:

� Własne prace badawczo-rozwojowe łącznie z wyko-
nywaniem narzędzi i prototypów.

� Własna produkcja układów elektronicznych, wyro-
bów z tworzyw sztucznych i odlewów ciśnieniowych.

� System zarządzania jakością certyfikowany 
wg normy DIN EN ISO 9001 i produkty posiadające
wszystkie ważne znaki bezpieczeństwa.
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Marka z poczuciem 
odpowiedzialności

Odpowiedzialność jest naszym obszer-
nym wyzwaniem, odnoszącym się do
wszystkich obszarów naszych działań:
na jakość produktów, innowację, serwis
i długoterminową obsługę.

Technika dla ludzi
Nasze wyroby opracowujemy z myślą o korzyściach dla człowieka. Ta
myśl przewodnia obejmuje również naszą odpowiedzialność za środowi-
sko naturalne. Inteligentna technika czujników ruchu firmy Steinel zapew-
nia najwyższy stopień efektywności energetycznej instalacji oświetlenio-
wych i w ten sposób wyraźnie odciąża środowisko naturalne. Również 
w fazie badawczo-rozwojowej i produkcyjnej naszych wyrobów prze-
strzegamy ostrych kryteriów ekologicznych. W tym celu wdrożyliśmy we
wszystkich zakładach STEINEL na świecie jednolity standard uwzględ-
niający wszystkie obowiązujące dyrektywy krajowe i międzynarodowe.
Między innymi wdrożyliśmy obszerną dyrektywę w sprawie stosowania
niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektro-
nicznym (RoHS). Ponadto w ramach odpowiedzialności producenta firma
STEINEL uczestniczy aktywnie w realizacji niemieckiej ustawy o urządze-
niach elektrycznych i elektronicznych (ElektroG).
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System zarządzania
jakością

DQS certyfikowany wg
normy DIN EN ISO
9001: 2008

Jakość
German Quality jest dla nas jednocześnie wyzwaniem i zobowiązaniem. Dzięki kom-
petencjom zebranym przez ponad 50 lat doświadczeń i własnym fabrykom na tere-
nie Europy możemy z łatwością temu sprostać. Dzień za dniem — produkt za pro-
duktem. Jakość made in Europe. To nas zobowiązuje i udzielamy na nasze produk-
ty 36 miesięcy gwarancji prawidłowego działania. Nie bez przyczyny firma STEINEL
uzyskała certyfikat zarządzania jakością zgodny z aktualnymi normami.

Innowacja
Innowacja jest naszą siłą. Nie tylko wynaleźliśmy lampę z czujnikiem ruchu, lecz także
wciąż rozwijamy jej technologię po dzisiejszy dzień. Watt-o-matic, Minisensor, techni-
ka czujników wysokiej częstotliwości i wykorzystanie wydajnej technologii diod LED, 
to jedynie kilka z wiodących innowacji, które firma STEINEL wdraża jako lider
w dziedzinie energooszczędnych koncepcji oświetlenia.
Własne prace rozwojowe i konstrukcyjne zapewniają dalsze utrzymanie tytułu lidera
technologicznego i rynkowego w dziedzinie energooszczędnych koncepcji oświetlenia.

Serwis
Jako producent zorientowany na jakość kładziemy duży nacisk na sprawny serwis.
Jesteśmy zawsze dostępni dla Państwa w razie wszelkich pytań dotyczących tech-
niki czujników. Ponadto standardem w firmie STEINEL jest także 5-letnia gwarancja
na zakup klosza od momentu zakończenia produkcji danego modelu. Nasi serwi-
sanci oraz odpowiednio przeszkoleni zewnętrzni pracownicy obsługi dbają o
właściwe wsparcie w miejscu sprzedaży oraz błyskawiczną obsługę: wymiany czę-
ści zamiennych i naprawy, aby zapewnić najwyższy poziom zadowolenia klientów.
W przypadku pilnych pytań dostępna jest infolinia (05245/448-188).

Zrównoważony rozwój
Nasze zobowiązania traktujemy poważnie. Zgodność z europejskimi przepisami
i dyrektywami w sprawie pracy we wszystkich naszych zakładach w celu ochrony
zdrowia i życia naszych pracowników oraz środowiska jest dla firmy STEINEL oczy-
wistością. Ponadto optymalizujemy transport, aby zredukować emisję CO2 i dbamy
o przyjazną środowisku utylizację starych urządzeń. W miarę możliwości tworzywa
sztuczne są poddawane recyklingowi.
Środowisko naturalne odciążamy także stosując wysokiej jakości tworzywa i podze-
społy, które wydłużają żywotność naszych produktów.
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Świadome wykorzystanie energii.

www.energieclevernutzen.de

Światło włączone. Światło wyłączone.
Sterowane czujnikiem.

Światło tylko wtedy, gdy jest
potrzebne.

Około 19% światowego zużycia energii przypada na oświe-
tlenie. Odpowiada to w przybliżeniu rocznemu zapotrzebo-
waniu około 2650 terrawatogodzin. Duża część tej ogromnej
ilości jest marnowana — między innymi przez niepotrzebnie
włączone światło.

Dzięki technologii czujników firmy STEINEL marnowanie tych
zasobów należy do przeszłości: światło automatycznie się
włącza, gdy wchodzisz do pomieszczenia i się wyłącza, gdy
z niego wychodzisz. Nasze lampy z czujnikiem ruchu
można ponadto bez problemu stosować w połączeniu
z żarówkami energooszczędnymi. W ten sposób inteligent-
ne oświetlenie firmy STEINEL przyczynia się do oszczę-
dzania ogromnych ilości energii i zmniejszenia emisji CO2. 
Co więcej: automatyczne włączanie światła zwiększa 
komfort i bezpieczeństwo w codziennym życiu.
To jest właśnie „Świadome wykorzystanie energii”.

Na naszej stronie internetowej można także znaleźć
program umożliwiający dokładne obliczenie oszczęd-
ności energii.
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Misja: Oszczędzanie energii

Optymalne rozwiązanie
w każdej sytuacji

Wszędzie, gdzie potrzebne jest światło,
można zastosować energooszczędną tech-
nikę czujników firmy STEINEL.
Oświetlenie wewnętrzne lub zewnętrzne,
punktowe lub rozproszone: produkty z
czujnikiem ruchu firmy STEINEL - lidera
rynkowego i technologicznego umożliwiają
natychmiastowe zastosowanie oświetlenia
przyjaznego dla środowiska. Każdy z nas
może zrobić coś dla przyszłości.
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23°C 35°C

Soczewka segmentowa

Strefa aktywna

Strefa pasywna

Pirosensor
Kąt wykrywania

Promieniowanie cieplne człowieka

Każde ciało, którego temperatura
leży powyżej zera absolutnego 
(-273,15°C), wysyła promieniowanie
elektromagnetyczne. W przypadku
temperatury ciała ludzkiego promie-
niowanie to leży w zakresie podczer-
wieni. Jest ono wykorzystywane
przez czujniki na podczerwień do
wykrywania ruchu ludzi.

Soczewka segmentowa
skupia promieniowanie podczer-
wone otoczenia na czujniku i dzieli
obszar wykrywania na obszary
aktywne i pasywne (niewidoczne
dla czujnika). Granica między tymi
obszarami tworzy tak zwaną strefę
przełączania, ponieważ czujnik
interpretuje przejście tej granicy

jako wahania promieniowania
i generuje sygnał. 

Funkcję soczewek segmentowych
pełnią proste soczewki Fresnela lub
wysoce wydajne multisoczewki
firmy STEINEL.

Technika multisensorowa

Zwiększenie obszaru wykrywania
przez zastosowanie dwóch 

(rysunek) lub trzech identycz-
nych pirosensorów w ramach 

jednego systemu.

Technika czujników do montażu na zewnątrz budynków

Światło włączone.
Światło wyłączone.
Sterowane 
czujnikiem ruchu

Promieniowanie cieplne jako zdal-
ny włącznik

Sercem systemu czujników PIR jest
tak zwany pirosensor. Ten elektro-
niczny element reaguje na zmiany
docierającego do niego promienio-
wania podczerwonego, generując
zmianę napięcia. 

Ciepłota ciała człowieka sprawia, że
organizm generuje promieniowanie
podczerwone, które po wejściu
w obszar widzenia czujnika zmienia
rejestrowany obraz ciepła. Wywołany
w ten sposób skok napięcia jest
wykorzystywany przez układ elektro-
niczny do włączenia światła.

Aby umożliwić reagowanie
w obszarze wykrywania, systemy
czujników są wyposażone w soczew-
kę segmentową. Dzieli ona pole
widzenia pirodetektorów na strefy
aktywne i pasywne (niewidoczne dla
czujnika).  Jeżeli ciało emitujące cie-
pło przekroczy granicę strefy, nastę-
puje zmiana promieniowania pod-
czerwonego odbieranego przez czuj-
nik, który następnie generuje sygnał.

Technika multisensorowa

W celu sprostania szczególnie dużym
wymaganiom odnośnie wielkości
obszaru wykrywania firma STEINEL
opracowała technikę multisensoro-
wą. Wewnątrz jednego systemu pod
specjalnymi kątami zamontowane są
względem siebie dwa lub trzy piro-
sensory w sposób zapewniający zsu-
mowanie ich obszarów wykrywania.

Funkcja automatycznego włączania
i wyłączania światła jest realizowana
przez czujniki ruchu. Stosowane są
przy tym dwie różne technologie: 
do pomieszczeń wewnętrznych 
przeznaczone są czujniki wysokiej
częstotliwości (patrz strona 76),
a w obszarach zewnętrznych stoso-
wane są wyłącznie pasywne czujniki
na podczerwień (PIR).
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L 262 

L 562

ok. 5 m
max 12 m

180° / 2 czujniki

180° / 2 czujniki

240° / 2 czujniki

130° / 1 czujnik 140° / 1 czujnik

360°/ 3 czujniki

Soczewki Fresnela

Czujniki firmy STEINEL 
z soczewką Fresnela charaktery-
zują się kątem wykrywania 130°,
140° lub 180°.

ruch promieniowy ruch styczny

Zasięg czujnika w zależności od kierunku ruchu

Soczewki

Soczewki Fresnela

Soczewki Fresnela umożliwiają naj-
prostszą segmentację obszaru
wykrywania detektora na podczer-
wień. Grupa pojedynczych soczewek
jest przy tym rozmieszczona
w segmencie koła. Przy maksymal-
nym kącie wykrywania 180° możliwe
jest skuteczne nadzorowanie
powierzchni do 225 m2. Drugie oko
optyczne dla strefy poniżej głównego
zakresu wykrywalności prawie całko-
wicie uniemożliwia podpełzanie i omi-
nięcie czujników.

Zasięg czujnika

Czujniki firmy STEINEL charaktery-
zują się z reguły maksymalnym
zasięgiem 12 m, który może się
skracać przy promieniowym kierun-
ku ruchu (w stronę czujnika).

Technika multisoczewkowa firmy
STEINEL

Technika multisoczewkowa (MLT)
umożliwia całkowity nadzór obszaru
wykrywania w kształcie półkuli. Dzięki
temu jest to optymalny system
soczewek dla detektorów ruchu
z czujnikiem podwójnym lub potrój-
nym.

Soczewki 
segmentowe

Multisoczewki

Czujniki firmy STEINEL z multi-
soczewkami charakteryzują 
się kątem wykrywania 180°, 
240° lub 360°.
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L 265-5 

Czujniki do montażu na zewnątrz budynków

Programy działania

Program standardowy (domyślny) dla żarówek:

Łagodne zapalanie i gaszenie światła, bez 

regulacji jasności podstawowej o zmierzchu.

Program komfortowy dla żarówek: Łagodne 

zapalanie i gaszenie światła, regulacja jasności

podstawowej w zakresie 25% o zmierzchu.

Komfortowy program energooszczędny: 

Łagodne zapalanie i gaszenie światła, regulacja

jasności podstawowej w zakresie 25% do 

północy (środek nocy na podstawie wschodu 

i zachodu słońca).

Program dla żarówek energooszczędnych:

Włączanie światła w reakcji na ruch, ponowne

wyłączenie po upływie ustawionego czasu bez

łagodnego zapalania światła i regulacji jasności

podstawowej. 

Innowacja i wydajność

Niesamowite właściwości
miniczujnika można zawdzię-
czać stożkowemu kształtowi
zwierciadła segmentu
i nowoczesnemu, poczwórne-
mu pirosensorowi.

Podłączyć i oszczędzać

Moduł miniczujnika można podłączać
i wyjmować w celu wygodnego usta-
wienia funkcji świecenia.

Ustawianie czasu

Ustawianie progu 
czułości zmierzchowej

Przełącznik 
programu

Minisensor: 
elegancki, wydajny
i inteligentny

Wraz z opracowaniem miniczujnika
firma STEINEL rozpoczęła nową erę
w realizacji systemów czujników PIR.
Stożkowe zwierciadło segmentu kie-
ruje promieniowanie podczerwone
z otoczenia na nowoczesny, wydajny
układ czujnika na podczerwień.
Dzięki takiej konstrukcji możliwe jest
nie tylko zastosowanie niezwykle
małych wymiarów systemu, lecz
także skuteczne wykrywanie ruchów
w całym obszarze 360°. 

Nowa koncepcja obsługi

W celu umożliwienia szybkiego i in-
tuicyjnego dostosowania elektro-
niki czujnika do indywidualnych
potrzeb użytkownika, można wyjąć
cały moduł czujnika z lampy, spokoj-
nie wyregulować, założyć z powro-
tem i zamocować w bezpieczny 
sposób. 

Jeżeli ustawienia są wykonywane
w porze zmierzchu  lub w nocy,
lampa oświetleniowa włącza się
samoczynnie zaraz po wyjęciu czujni-
ka. Jest to praktyczne o zmierzchu
albo w nocy. Wszystkie ważne infor-
macje są  nadrukowane na samym
module czujnika, dzięki czemu nie
jest potrzebna instrukcja obsługi.

Minisensor
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0 – 50%

SOFT

4 godz./h

2 – 2000 luksów

5 s – 15 min.

Funkcje

Zakres obracania

Czujniki ruchu firmy STEINEL o kącie
wykrywania poniżej 180° można
dokładnie dopasować do lokalnych
warunków dzięki możliwości obrotu
lub odchylenia soczewek.

Przesłony

Do wyposażenia wszystkich czujników
ruchu należą przesłony umożliwiające
indywidualne dopasowanie zakresu
wykrywania (np. sąsiedniej pose-
sji/ulicy).

Ustawianie progu czułości 
zmierzchowej

Za pomocą pokrętła można płynnie
ustawić próg jasności w zakresie od
2 luksów (noc) do 2000 luksów (dzień).
Pozwala to zapobiec niepożądanemu
włączania światła w ciągu dnia.

Ustawianie czasu

Indywidualna regulacja w zakresie od
5 sekund do 15 minut. Po wykryciu
ruchu światło pozostaje włączone
przez ustawiony czas.

Watt-o-matic (regulacja jasności)

Umożliwia zmienną regulację jasności
w zakresie 0 – 50% mocy lampy
z czujnikiem ruchu. Po wykryciu ruchu
lampa zostaje włączona z wykorzysta-
niem maksymalnej mocy. Służy do
orientacji z daleka i odstrasza 
nieproszonych gości. 

Łagodne zapalanie i gaszenie 
światła

W elegancki sposób rozjaśnia światło
lampy z czujnikiem do 100% mocy.
Jest to funkcja przyjemna dla oczu
i chroniąca żarówkę!

Światło stałe

Wiele lamp z czujnikiem firmy 
STEINEL można przełączyć na 
4-godzinny tryb świecenia światłem
stałym, dwukrotnie naciskając włącz-
nik. Po upływie tego czasu lampa
automatycznie przełącza się na tryb
pracy z czujnikiem.

Możliwości 
regulacji
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Czujniki ruchu 
na podczerwień
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Wyłącznik z okiem

Czujniki na podczerwień firmy Steinel reagują
na promieniowanie cieplne poruszających się
ludzi i włączają np. oświetlenie, a po upływie
ustawionego czasu wyłączają je.

� Czujniki na podczerwień firmy STEINEL
można zainstalować dodatkowo w posiada-
nych już lampach, podnosząc tym samym
komfort użytkowania.

� Duży zasięg i kąt wykrywania w zakresie 
od 130° do 360° dla najróżniejszych 
zastosowań.

� Zabezpieczenie przed podpełzaniem
zapewnia kompletny nadzór terenu.

� Niezawodne działanie także w niekorzyst-
nych warunkach atmosferycznych.

� Indywidualne ustawienie progu czułości
zmierzchowej i czasu świecenia.

� Łatwa, bezproblemowa instalacja i montaż,
nawet w rogach i na narożnikach.

� Idealne rozwiązanie również do zastosowa-
nia wewnątrz budynków, np. w korytarzach
czy piwnicach.
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IS 130-2 IS 140-2

IS 180-2 IS NM 360

Oznaczenie IS 130-2 IS 140-2

Kąt wykrywania 130° 140°

Zasięg czujnika max 12 m max 14 m

Powierzchnie do 150 m2 239 m2

Oznaczenie IS 180-2 IS NM 360

Kąt wykrywania 180° 360°

Zasięg czujnika max 12 m 8 m (dookoła)

Powierzchnie do 200 m2 240 m2

Strona 18 Strona 19

Strona 22 Strona 20/21

Naścienne

Czujniki ruchu na podczerwień

max 12 m

8 
m

 d
oo

ko
ła

max 14 m

max 12 m
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IS 360 D

IS 240

Oznaczenie IS 360 D

Kąt wykrywania 360°

Zasięg czujnika max 12 m

Powierzchnie do 350 m2

Oznaczenie IS 240

Kąt wykrywania 240°

Zasięg czujnika max 12 m

Powierzchnie do 230 m2

Strona 24

Strona 23

Narożniki budynków

Odpowiedni czujnik do mojego domu

Sufitowe

m
ax 1

2 m

max 12 m

max 12 m



50° 90°

Milieu

S.5 Flyer

IS 130-2
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IS 130-2

660215 660314 660116

130 x 78 x 84 mm

max. 600 W (ohmsche Last, z.B. Glühlampe)
max. 500 W (unkompensiert, induktiv, 
cos ϕ = 0,5, z.B. Leuchtstofflampe)
max. 600 W (EVGs, kapazitiv, z.B.
Energiesparlampe, max. 6 Stück)

230 – 240 V, 50 Hz

2
m

2 – 12 m

max 12 m

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Moc

Zasilanie sieciowe

Kąt wykrywania

Zakres obracania

Zasięg czujnika

Ustawianie progu czułości
zmierzchowej

Ustawianie czasu

Stopień ochrony

Klasa ochronności

660215 660314 660116

130 x 78 x 84 mm

max 600 W (obciążenie omowe, np. żarówka)
max 500 W (obciążenie nieskompensowane, indukcyjne, 
cos ϕ = 0,5, np. świetlówka), z elektron. urządzeniami 
stabilizacyjno-zapłonowymi, obciążenie pojemnościowe,
np. żarówka energooszczędna, max 6 sztuk, C ≤ 132 μF

230 – 240 V, 50 Hz

130° z zabezpieczeniem przed podpełzaniem

50° poziomo, 90° pionowo

max 12 m

2 – 2000 luksów

8 s – 35 min

IP 54

II

czarny biały srebrny

Najważniejsze cechy w skrócie

Perfekcyjne wykrywanie z zabezpie-
czeniem przed podpełzaniem

Obszar 
wykrywania

Kąt wykrywania 90° pionowo 50° poziomoBezstopniowe ustawianie czasu
świecenia i progu czułości
zmierzchowej

Czujniki ruchu na podczerwień

Nowa twarz czujnika sukcesu.
Czujnik ruchu na podczerwień, idealny do wybiór-
czego kontrolowania obszarów przed budynkami
i wjazdów. 

Czujnik IS 130-2 umożliwia korzystne cenowo wejście
w świat oświetlenia sterowanego ruchem, oferując
sprawdzoną technikę o doskonałej jakości wykrywania
ruchu połączoną z nowym wzornictwem. Z jego
pomocą można skutecznie kontrolować powierzchnie
do 150 m2.

Możliwości regulacji
� Dokładne dopasowanie kąta wykrywania czujnika

do indywidualnych potrzeb — możliwość obrotu
multisoczewki w poziomie i w pionie.

� Proste ustawianie czasu świecenia i progu czułości
zmierzchowej za pomocą pokrętła.

Zalety montażowe
� Możliwość prostego i szybkiego podłączenia 

przewodów.
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IS 140-2

IS 140-2

608811 608910

70 x 86 x 95 mm

max. 1000 W (ohmsche Last, z. B. Glühlampe)
max. 500 W (unkompensiert, induktiv, cos ϕ = 0,5, 
z.B. Leuchtstofflampe) 
max. 600 W (EVGs, kapazitiv, z.B. Energiesparlampe, 
max. 6 Stück)

230 – 240 V, 50 Hz

2 
m

2 – 14 m

max 14 mok. 239 m2

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Moc

Zasilanie sieciowe

Kąt wykrywania

Zakres obracania

Zasięg czujnika

Ust. progu czuł. zmierzchowej

Ustawianie czasu

Stopień ochrony

Klasa ochronności

Osprzęt opcjonalny

EAN 4007841...

608811 608910

70 x 86 x 95 mm

max 1000 W (obciążenie omowe, np. żarówka)
max 500 W (obciążenie nieskompensowane, indukcyjne, 
cos ϕ = 0,5, np. świetlówka), z elektron. urządzeniami stabiliza-
cyjno-zapłonowymi, obciążenie pojemnościowe, np. żarówka 
energooszczędna, max 6 sztuk, C ≤ 132 μF

230 – 240 V, 50 Hz

140° z zabezpieczeniem przed podpełzaniem

180° poziomo, 90° pionowo

max 14 m (ze stabilizacją temperaturową)

2 – 2000 luksów

8 s – 35 min

IP 54

II

Narożny uchwyt naścienny 07
do montażu na narożnikach zewnętrznych
631864 czarny 631765 biały

czarny biały

Najważniejsze cechy w skrócie

Obszar 
wykrywania

Perfekcyjne wykrywanie z zabezpie-
czeniem przed podpełzaniem

Kąt wykrywania 90° pionowo 180° poziomo Kontrola strefy
położonej wzdłuż
ściany budynku

Ustawianie funkcji

Czujniki na podczerwień do montażu na ścianie

Klasyk w całkiem nowej odsłonie. 

Jeszcze większa możliwość regulacji w poziomie
i pionie, większy zasięg i więcej poziomów
wykrywania umożliwia czujnikowi IS 140-2 nieza-
wodne nadzorowanie powierzchni. Udoskonalony
układ optyczny z precyzyjnymi soczewkami 
sferycznymi umożliwia jeszcze dokładniejsze
wykrywanie obiektów i wyjątkowy stały zasięg. 

Możliwości regulacji
� Dokładne dopasowanie obszaru wykrywania

czujnika dzięki możliwości odchylania układu
optycznego w poziomie i w pionie.

� Proste ustawianie czasu świecenia i progu 
czułości zmierzchowej za pomocą pokrętła.

Zalety montażowe
� Możliwość prostego i szybkiego podłączenia

przewodów.

� Dostępny narożny uchwyt naścienny 
(do montażu na narożnikach).



2020

Czujniki ruchu na podczerwień
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IS NM 360

IS NM 360

609214 609313

114 x 100 x 58 mm

max. 1000 W (ohmsche Last, z. B. Glühlampe)
max. 500 W (unkompensiert, induktiv, cos ϕ = 0,5, z. B. 
Leuchtstofflampe)
max. 600 W (EVGs, kapazitiv, z. B. Energiesparlampe, 
max. 8 Stück)

230 – 240 V, 50 Hz

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Zewnętrzna moc przełączania

Zasilanie sieciowe

Kąt wykrywania

Zasięg czujnika

Ust. progu czuł. zmierzchowej

Ustawianie czasu

Światło stałe

Stopień ochrony

Klasa ochronności

czarny biały

609214 609313

114 x 100 x 58 mm

max 1000 W (obciążenie omowe, np. żarówka)
max 500 W (obciążenie nieskompensowane, indukcyjne, 
cos ϕ = 0,5, np. świetlówka), z elektron. urządzeniami stabiliza-
cyjno-zapłonowymi, obciążenie pojemnościowe, np. żarówka 
energooszczędna, max 6 sztuk, C ≤ 132 μF

230 – 240 V, 50 Hz

360° z zabezpieczeniem przed podpełzaniem

8 m dookoła (przy wysokości montażu 1,75 – 2 m)

2 – 2000 luksów

5 s – 15 min

4 godz., przełączalne

IP 54

II

Najważniejsze cechy w skrócie

Kąt wykrywania
360°

Idealna kontrola
z ochroną przed
podpełzaniem

Zmniejszenie 
kąta wykrywania
czujnika

Ustawianie funkcji Światło stałe 
2 x wyłączyć 
i włączyć

1. Tylko tryb pracy czujnika

2. Stałe światło ok. 2 godz. wieczorem –
potem włączanie światła tylko na skutek ruchu

3. Stałe światło ok. 2 godz. wieczorem i rano, 
a poza tym włączanie światła tylko na skutek ruchu

4. Stałe światło do północy, a potem włączanie 
światła tylko na skutek ruchu

Doskonałe cechy użytkowe połączone z unikal-
nym, nowym wzornictwem. Tak można opisać ten
subtelny z wyglądu, ale jednak inspirujący, „inny”
czujnik. Jego ukryte elementy sterownicze umożli-
wiają prawie zupełnie nową elastyczność funkcji.
Do wyboru dostępne są zatem 4 kombinacje pro-
gramów pracy czujnika i funkcji NightMatic, zapew-
niające światło zgodne z życzeniem.

Możliwości regulacji
� Możliwość ograniczenia obszaru wykrywania

czujnika za pomocą dołączonych przesłon.

� Proste i wygodne ustawianie czasu świecenia,
progu czułości zmierzchowej i programu na
wyjmowanym module czujnika.

� 4 programy działania dostosowane do potrzeb
użytkownika.

Inteligencja i estetyka 
sprowadzone do 
wspólnego mianownika.

Stylizowany czujnik ruchu na podczerwień do montażu na ścianie



IS 180-2

IS 180-2 
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2

12m

5 m

5m

12 m

2m

5m

12m

CzujnikiSystem

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Moc

Zasilanie sieciowe

Kąt wykrywania

Zasięg czujnika

Ustawianie progu czułości
zmierzchowej

Ustawianie czasu

Stopień ochrony

Klasa ochronności 

Osprzęt

603113 603212 603618

120 x 76 x 56 mm

max 1000 W (obciążenie omowe, np. żarówka)
max 500 W (obciążenie nieskompensowane, indukcyjne, cos ϕ = 0,5, np. świetlówka),
z elektron. urządzeniami stabilizacyjno-zapłonowymi, obciążenie pojemnościowe, np.
żarówka energooszczędna, max 6 sztuk, C ≤ 132 μF

230 – 240 V, 50 Hz

180° z kątem rozwarcia 90°

2 ustawienia podstawowe: max 12 m lub 5 m

2 – 2000 luksów

10 s – 15 min

IP 54

II

W komplecie ze wspornikiem naściennym do 
montażu w rogach i na narożnikach

180°/ 2 czujnikiok. 200 m2/40 m2

czarny biały wzór INOX

Najważniejsze cechy w skrócie

Perfekcyjne wykrywanie dzięki 
technice multisoczewkowej

Możliwe 2 usta-
wienia podstawo-
wego zasięgu
czujnika

Obszar 
wykrywania

Ustawianie funkcjiZmniejszenie 
kąta wykrywania
czujnika

Soczewka czujnika podzie-
lona jest w widoczny spo-
sób przez rozmieszczenie
segmentów na dwie strefy
wykrywania. Przez zwykłe
obrócenie multisoczewki
możliwe jest ustawienie
dwóch podstawowych
zasięgów czujnika max 
12 lub 5 metrów.

Naścienny czujnik na podczerwień o zgrabnej
konstrukcji ze stali szlachetnej, idealny do kon-
trolowania dużych obszarów przed budynkami.

Model IS 180-2 łączy w sobie nowoczesne wzornic-
two z najnowszą techniką czujników. Dwa wysoko-
czułe detektory podczerwieni umieszczone pod 
specjalnym kątem względem siebie umożliwiają 
skuteczną i bezlukową kontrolę dużych powierzchni
do 200 m2.

Możliwości regulacji
� Możliwość ustawienia zasięgu czujnika na 

max 12 m lub max 5 m przez obracanie 
multisoczewki.

� Możliwość ograniczenia obszaru wykrywania za
pomocą dołączonych przesłon.

� Proste ustawianie czasu świecenia i progu 
czułości zmierzchowej za pomocą pokrętła.

Zalety montażowe
� Możliwość prostego i szybkiego podłączenia

przewodów.

Czujniki ruchu na podczerwień

max 12m
max 12m 
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IS 240 DUO

IS 240 DUO

2m

230 m2

CzujnikiSystem

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Moc

Zasilanie sieciowe

Kąt wykrywania

Zakres obracania

Zasięg czujnika

Ustawianie progu czułości
zmierzchowej

Ustawianie czasu

Stopień ochrony

Klasa ochronności

Osprzęt opcjonalny

EAN 4007841...

602710 602819

90 x 60 x 100 mm

max 1000 W (obciążenie omowe, np. żarówka)
max 500 W (obciążenie nieskompensowane, indukcyjne, cos ϕ = 0,5, np. świetlówka),
z elektron. urządzeniami stabilizacyjno-zapłonowymi, obciążenie pojemnościowe, 
np. żarówka energooszczędna, max 6 sztuk, C ≤ 132 μF

230 – 240 V, 50 Hz

240° z kątem rozwarcia 180°

dokładna regulacja ± 80° obudową czujnika

max 12 m (ze stabilizacją temperaturową)

2 – 2000 luksów

10 s – 15 min

IP 54

II

Narożny uchwyt naścienny 01
do montażu w narożnikach zewnętrznych
630119 czarny 630218 biały

240° / 2 czujniki

Najważniejsze cechy w skrócie

czarny biały

Obszar 
wykrywania

Kąt wykrywania Perfekcyjne wykrywanie dzięki 
technice multisoczewkowej

Ustawianie funkcjiZmniejsz. kąta
wykryw. czujnika

Czujniki ruchu do montażu na ścianie

Naścienny czujnik ruchu na podczerwień,
idealny do wybiórczego kontrolowania
dużych powierzchni przed budynkami oraz
zewnętrznych naroży.

Czujnik ruchu IS 240 DUO jest wyposażony 
w dwa wysokoczułe detektory podczerwieni
umieszczone pod specjalnym kątem wzglę-
dem siebie, co umożliwia skuteczną i bezluko-
wą kontrolę dużych powierzchni do 230 m2.
Przy montażu na narożnikach możliwe jest
nadzorowanie stref w obrębie dwóch ścian
budynku. Dzięki temu można zrezygnować 
z montażu drugiego czujnika.

Możliwości regulacji
� Możliwość ograniczenia obszaru wykrywa-

nia za pomocą dołączonych przesłon.

� Proste ustawianie czasu świecenia i progu
czułości zmierzchowej za pomocą pokrętła.

Zalety montażowe
� Możliwość prostego i szybkiego 

podłączenia przewodów.

max 12m
max 12m



IS 360 D TRIO

2424

IS 360 D TRIO

3

350m2

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Moc

Zasilanie sieciowe

Kąt wykrywania

Zakres obracania

Zasięg czujnika

Ustawianie progu czułości
zmierzchowej

Ustawianie czasu

Stopień ochrony

Klasa ochronności

602512 602611

100 x 120 x 120 mm

max 1000 W (obciążenie omowe, np. żarówka)
max 500 W (obciążenie nieskompensowane, indukcyjne, 
cos ϕ = 0,5, np. świetlówka), z elektron. urządzeniami 
stabilizacyjno-zapłonowymi, obciążenie pojemnościowe,
np. żarówka energooszczędna, max 6 sztuk, C ≤ 132 μF

230 – 240 V, 50 Hz

360° z kątem rozwarcia 180°

dokładna regulacja ± 10° soczewką

max 12 m (ze stabilizacją temperaturową)

2 – 2000 luksów

10 s – 15 min

IP 54

II

Najważniejsze cechy w skrócie

czarny biały

CzujnikiSystem

Obszar 
wykrywania

Kąt wykrywania Perfekcyjne wykrywanie dzięki 
technice multisoczewkowej

Ustawianie funkcjiZmniejsz. kąta
wykryw. czujnika

Czujniki ruchu na podczerwień

Sufitowy czujnik ruchu na podczerwień,
idealny do bezlukowego wykrywania na
całym obwodzie pod stropami, podcienia-
mi, wiatami samochodowymi, zadaszenia-
mi albo na balkonach.

Czujnik ruchu IS 360 D TRIO jest wyposażo-
ny w trzy  wysokoczułe detektory podczer-
wieni umieszczone pod specjalnym kątem
względem siebie, co umożliwia skuteczną 
i bezlukową kontrolę położonych poniżej
powierzchni do 350 m2.

Możliwości regulacji
� Możliwość ograniczenia obszaru wykry-

wania za pomocą dołączonych przesłon.

� Proste ustawianie czasu świecenia 
i progu czułości zmierzchowej za pomocą
pokrętła.

Zalety montażowe
� Możliwość prostego i szybkiego 

podłączenia przewodów.

max 12 m max 12 m
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IS 1 

IS 1

Best Price

120°

2
m

600310 600419

50 x 80 x 120 mm

max 500 W (obciążenie omowe, np. żarówka)
max 500 W (obciążenie nieskompens., indukc., cos ϕ = 0,5)
z elekt. urządzen. stabiliz.-zapłon., obciążenie pojemnościo-
we, np. żarówka energooszczędna, max 4 sztuki, C ≤ 88 μF

230 – 240 V, 50 Hz

120°

max 10 m 

2 – 2000 luksów

8 s – 35 min

IP 54

II

ściana sufit

Najważniejsze cechy w skrócie

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Moc

Zasilanie sieciowe

Kąt wykrywania

Zasięg czujnika

Ustawianie progu czułości
zmierzchowej

Ustawianie czasu

Stopień ochrony

Klasa ochronności

biały czarny

Ustawianie funkcjiIdealne wykrywanieKąt wykrywania
120°

180° pionowo ± 30° poziomo Zmniejszenie 
kąta wykrywania
czujnika

Czujniki na podczerwień do montażu na ścianie i suficie

Kosztuje mniej, niż mogłoby się wydawać.

Najnowsza technika i modny design nie muszą
kosztować majątku. Najnowszy przykład: 
IS 1 przekonuje stosunkiem ceny do jakości, 
jednocześnie spełniając w wyjątkowy sposób 
wymagania klientów. 

Możliwości regulacji
� Dokładne dopasowanie kąta wykrywania czujni-

ka do indywidualnych potrzeb przez odchylenie
soczewki czujnika w poziomie i w pionie.

� Proste ustawianie czasu świecenia i progu 
czułości zmierzchowej za pomocą pokrętła. 

Zalety montażowe
� Możliwość prostego i szybkiego podłączenia

przewodów.

� Możliwość montażu na ścianie i suficie.

� Obracanie wokół 2 osi.

max 10 m
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Czujniki ruchu na podczerwień
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IS LED 
2in1

IS LED

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Moc

Moc diod świecących

Zasilanie sieciowe

Kąt wykrywania

Zasięg czujnika

Ustawianie progu czułości
zmierzchowej

Ustawianie czasu

Światło stałe

Stopień ochrony

Klasa ochronności

srebrny

Najważniejsze cechy w skrócie

600112

155 x 155 x 65 mm

max 1000 W (obciążenie omowe, np. żarówka)
max 500 W (obciążenie nieskompensowane, indukcyjne, 
cos ϕ = 0,5, np. świetlówka), z elektron. urządzeniami stabiliza-
cyjno-zapłonowymi, obciążenie pojemnościowe, np. żarówka 
energooszczędna, max 6 sztuk, C ≤ 132 μF

ok. 1 W

230 – 240 V, 50 Hz

360° z zabezpieczeniem przed podpełzaniem

8 m dookoła (przy wysokości montażu 1,75 – 2 m)

2 – 2000 luksów

5 s – 15 min

przełączalne

IP 54

II

Kąt wykrywania
360°

Idealna kontrola
z ochroną przed
podpełzaniem

Zmniejszenie 
kąta wykrywania
czujnika

Ustawianie funkcji Światło stałe 
2 x wyłączyć 
i włączyć

Zalety montażowe
� Komplet samoprzylep-

nych cyfr w zestawie,
które można zastoso-
wać jako podświetlony
numer domu.

Niskie zużycie energii i duża trwałość
użytkowa

Czujniki ruchu na podczerwień z diodami 

Tego jeszcze nie było!

IS LED to jedyna w swoim rodzaju estetyczna, 
innowacyjna kombinacja czujnika ruchu i podś-
wietlonego numeru domu. IS LED za pomocą 
energooszczędnych diod podświetla numer domu
oraz jako czujnik ruchu włącza i wyłącza dodatkowe
oświetlenie. 

Opis działania
� Trzy praktyczne programy działania diod LED: 

1. WŁĄCZENIE przy ustalonym progu czułości
zmierzchowej, cała noc. 
2. WŁĄCZENIE przy ustalonym progu czułości
zmierzchowej do północy. 
3. WŁĄCZENIE w przypadku wykrycia ruchu.

� Dodatkowo podłączone źródło światła WŁĄCZA
i WYŁĄCZA się po wykryciu ruchu niezależnie od
aktywnego programu.

� Możliwość włączania światła stałego (4 godz.) 
za pomocą wyłącznika sieciowego. 

Możliwości regulacji
� Obszar wykrywania czujnika ruchu ograniczany

za pomocą należących do wyposażenia przesłon.

� Proste i wygodne ustawianie czasu świecenia,
progu czułości zmierzchowej i programu na 
wyjmowanym module czujnika.
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Włącznik zmierzchowy
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dzień = WYŁ. noc = WŁ. żądany czas nocny = WYŁ.
(nocny tryb energooszczędny Vario)

Technika oświetlenia, która inspiruje

Włączniki zmierzchowe zapalają światło 
w zależności od jasności otoczenia. Zintegro-
wany czujnik zmierzchowy zapala podłączo-
ną lampę o zmroku i wyłącza ją automatycz-
nie o świcie. Dzięki temu są idealnym rozwią-
zaniem dla każdej instalacji oświetleniowej: 

� Włączanie światła w zależności od jasno-
ści otoczenia za pomocą fotokomórki.

� Automatyczne włączanie i wyłączanie
lamp oświetleniowych każdego typu.

� Nadaje się także do sterowania  oświetle-
niem obiektów przemysłowych  oraz
wystaw sklepowych.

� Dostępne także jako żarówki energoosz-
czędne ze zintegrowanym czujnikiem
zmierzchowym.

� Idealne do zastosowania jako stale 
podświetlone numery domów.
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NightMatic 2000NightMatic NightMatic 3000 Vario

NightMatic 3000 Vario NightMatic 2000

max. 1000 W  
(ohmsche Last, z.B. Glühlampe)
max. 500 W 
(unkompensiert, induktiv, cos ϕ =
0

max. 1000 W  
(ohmsche Last, z.B. Glühlampe)
max. 500 W 
(unkompensiert, induktiv, cos ϕ =
0

czarny biały czarny biały

godz. 7

godz. 5

godz. 22

Tr
yb

 n
oc

ny
 e

ne
rg

oo
sz

cz
ęd

ny

godz. 20

godz. 18

Możliwości regulacji 
NightMatic 3000 Vario
� Proste ustawianie wymaganego progu 

czułości przez naciśnięcie przycisku (2).

� Przy użyciu pokrętła (4) można płynnie
ustawić czas, po upływie którego podłą-
czone odbiorniki mają być automatycznie
wyłączane w nocy (nocny tryb energoosz-
czędny).

(1) czujnik świetlny

(2) klawisz do ustawiania wymaganego 
progu czułości zmierzchowej

(3) dioda świecąca

(4) ustawianie długości trybu nocnego 
energooszczędnego

Czujnik zmierzchowy

Idealne do sterowania instalacjami
oświetleniowymi, które mają oświetlać
w nocy fronty domów, posesje, wysta-
wy sklepowe lub inne powierzchnie.

Opis działania
� Włącznik zmierzchowy NightMatic

2000 mierząc jasność otoczenia,
automatycznie zapala podłączone
lampy wieczorem po osiągnięciu usta-
wionego progu czułości zmierzchowej
i wyłącza je o świcie.

� Sterowany mikroprocesorowo
NightMatic 3000 Vario posiada jesz-
cze inne funkcje. Dzięki nocnemu 
trybowi energooszczędnemu Vario
pomaga dodatkowo w oszczędzaniu
energii. Na życzenie wyłącza automa-
tycznie oświetlenie w nocy po upływie
zaprogramowanego czasu, a rano
około godziny 5 – jeśli jest jeszcze
ciemno – włącza je z powrotem.

� Ustawianie progu czułości
zmierzchowej 
ok. 0,5 – 10 luksów.

� Dowolne wyłączanie światła 
w nocy (tryb nocny energoosz-
czędny) ok. godz. 22 – 5.

� Własna kompensacja świa-
tła, tzn. obce źródło światła
w pobliżu nie zakłóca 
działania.

� Ustawianie progu czułości
zmierzchowej 
ok. 2 – 10 luksów.

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Moc

Zasilanie sieciowe

Ustawianie progu czułości
zmierzchowej

Tryb nocny energooszczędny

Pobór mocy

Stopień ochrony

Klasa ochronności

550516 550615

99 x 74 x 37 mm

max 1000 W  
(obciążenie omowe, np. żarówka)
max 500 W (obciążenie nieskompen-
sowane, indukcyjne, 
cos ϕ = 0,5, np. świetlówki) 

230 – 240 V, 50 Hz

ok. 0,5 – 10 luksów / 
wciśnięcie przycisku

dowolne wyłączanie światła w nocy

< 0,8 W

IP 54

II

550318 550417

99 x 74 x 37 mm

max 1000 W  
(obciążenie omowe, np. żarówka)
max 500 W (obciążenie nieskompen-
sowane, indukcyjne, 
cos ϕ = 0,5, np. świetlówki) 

230 – 240 V, 50 Hz

ok. 2 – 10 luksów

–

< 0,8 W

IP 54

II
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LN 1

AN/ON

AUS/OFF

Night-AUTOMATIC

LN 1

53 mm

biały

Najważniejsze możliwości zastosowania w skrócie

LN 1 łączy w sobie niezwykły design z praktyczną
funkcjonalnością. Jej płaski kształt umożliwia montaż
w różnorakich miejscach. Oświetlenie włącza się wie-
czorem przy ustalonym progu czułości zmierzchowej,
a rano wyłącza, zapewniając idealne oświe tlenie 
dzięki żarówce energooszczędnej 11 W znajdującej
się w komplecie. O świcie lampa automatycznie się 
wyłącza.

Możliwości regulacji
� Proste ustawianie progu czułości zmierzchowej 

za pomocą pokrętła. 

Zalety montażowe
� Możliwość prostego i szybkiego podłączenia 

przewodów.

� W komplecie cyfry samoprzylepne i żarówka 
energooszczędna

� Montaż w pozycji poziomej lub pionowej, na ścia-
nie lub suficie, wewnątrz lub na zewnątrz budynku.

Idealna jako stałe oświetlenie nocne wokół
domu.

� Ustawianie progu czułości
zmierzchowej 5 – 200 luksów

UDAROODPORNY
MATERIAŁ

Lampa energooszczędna ze zintegrowanym włącznikiem zmierzchowym

648916

300 x 195 x 53 mm

dokładnie 11 W / 2G7 (podwójna świetlówka energooszczędna)

230 – 240 V, 50 Hz

5 – 200 luksów

IP 54

II

IK 07

-20° C do 40° C

11 W/2G7 

000981 ciepłe białe światło

001261 chłodne białe światło

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Moc

Zasilanie sieciowe

Ustawianie progu czułości
zmierzchowej

Stopień ochrony

Klasa ochronności

Odporność na uderzenia

Temperatura otoczenia

Żarówka zamienna

EAN 4007841...
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LDR

SensorLight plus 

Night-AUTOMATIC

ZCZ
UJ

NI
KO

W
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TO

MATYCZNYM UKŁADEM
PRZEŁĄCZAJĄCYM

Czujnik zmierzchowy

Następca sprawdzonego miliony 
razy w praktyce SensorLight. Klosz 
w kształcie żarówki i 3 pola pomiaru
światła zapewniają bezpieczne działanie
w każdym położeniu wkręcenia. 
Zmiana posiadanych lamp zewnętrz-
nych i wewnętrznych na sterowaną
czujnikami technikę oświetleniową
nigdy nie było łatwiejsze! Wystarczy
wykręcić starą żarówkę, wkręcić
SensorLight plus i można doznawać
nowych wrażeń automatycznego, 
energooszczędnego oświetlenia.

Idealne do nieskomplikowanego przy-
stosowania istniejących lamp oświetle-
niowych do instalacji oświetleniowej
sterowanej czujnikiem. Po prostu
wkręcić do oprawy (E 27) i gotowe !

� Ustawianie progu czułości zmierzchowej 
2 – 2000 luksów

� Do wyboru o mocy 11, 15 lub 18 W 
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SensorLight plus

1 Fotosensor mit 3
Lichtmessungs-Feldern

1 Fotosensor mit 3
Lichtmessungs-Feldern

1 Fotosensor mit 3
Lichtmessungs-Feldern

15 W biały11 W biały 18 W biały

Opis działania
� Zintegrowany czujnik rejestruje jasność 

otoczenia i automatycznie włącza żarówkę
energooszczędną po zapadnięciu zmroku
i wyłącza ją automatycznie o świcie.

� Automatyczny układ przełączający
z czujnikiem zapewnia dodatkową oszczęd-
ność energii i wygodę w porównaniu ze
zwykłymi żarówkami energooszczędnymi.

� Ciepłe światło, duża trwałość użytkowa 
(Ø 15 000 godz.).

� Możliwość stosowania wewnętrznego
i zewnętrznego.

Możliwości regulacji
� Proste ustawianie wymaganego progu 

czułości.

� Prosta wymiana dzięki zastosowaniu 
standardowego gwintu E 27. 

Żarówka energooszczędna ze zintegrowanym włącznikiem zmierzchowym

621810

145 x 58 x 58 mm

230 – 240 V

2 – 2000 luksów

E 27

50/60 Hz

1 fotokomórka z 3 zakresa-
mi pomiaru światła

Ø 15 000 godz.

900

IP 30

II

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Zasilanie sieciowe

Ustawianie progu czułości
zmierzchowej

Oprawa

Częstotliwość

Liczba fotokomórek
(Light dependent resistor)

Duża trwałość użytkowa

lumen

Stopień ochrony

Klasa ochronności

621919

153 x 58 x 58 mm

230 – 240 V

2 – 2000 luksów

E 27

50/60 Hz

1 fotokomórka z 3 zakresa-
mi pomiaru światła

Ø 15 000 godz.

1100

IP 30

II

621711

145 x 58 x 58 mm

230 – 240 V

2 – 2000 luksów

E 27

50/60 Hz

1 fotokomórka z 3 zakresa-
mi pomiaru światła

Ø 15 000 godz.

600

IP 30

II
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Lampy zewnętrzne 
z czujnikiem ruchu
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Aluminium
Quality

Automatyczne włączanie światła …

Lampy z czujnikiem ruchu firmy STEINEL
pozwalają odpowiedniego najprostszy
sposób zaprezentować dom i dziedziniec
we właściwym świetle. Nowoczesna tech-
nika czujnikowa automatycznie włącza
oświetlenie po zapadnięciu zmroku, gdy
tylko zostanie wykryty ruch źródła ciepła.
Jeżeli po upływie określonego czasu nie
będzie wykrywany dalszy ruch, światło
zgaśnie. A co najlepsze: proces instalacji
jest tak samo prosty jak w przypadku
standardowej lampy.

Lampy z czujnikiem firmy STEINEL są
dostępne w różnych wersjach różniących
się pod względem formy i wzornictwa:
Jako lampy ścienne, sufitowe i stojące.
Od klasycznych po nowoczesne, ze stali
szlachetnej lub aluminium czy też jako
lampy czysto funkcjonalne.

� Bezpieczeństwo, komfort i oszczęd-
ność energii dzięki automatycznemu
włączaniu światła.

� 36 miesięcy gwarancji na prawidłowe
działanie.

� 5 lat gwarancji na zakup klosza 
szklanego.

Wysokiej jakości obudowa
aluminiowa o długiej 
żywotności.

Specjalna powłoka z efektem 
samoczyszczenia zapewnia 
maksymalną wygodę pielęgnacji.

Przyszłościowa technologia diod 
świecących LED eliminująca 
potrzebę konserwacji i zapewnia-
jąca oszczędność energii.

Wszystkie lampy firmy 
Steinel są zgodne z żarów-
kami energooszczędnymi. 

PORADA
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L 265-5

Aluminium
Quality

Lampy zewnętrzne z czujnikiem ruchu

Te wysokogatunkowe lampy łączą w sobie najnow-
sze technologie z zakresu energooszczędności
światła w niezwykle atrakcyjnej obudowie. Stero-
wany procesorowo miniczujnik firmy STEINEL zape-
wnia automatyczne włączanie i wyłączanie lampy
zależnie od wykrycia ruchu w obszarze wykrywania.
Ponadto sterowanie jest specjalnie zoptymalizowa-
ne pod kątem używania żarówek energooszczęd-
nych. Wieniec z diod LED w cokole lampy nadaje
atrakcyjnego akcentu świetlnego. 

Lampa L 265 S jest ponadto wyposażona w diodę
LED o mocy 1 W, która w ciemności lekko oświetla
powierzchnię ściany pod lampą. Ten interesujący
efekt świetlny można również wykorzystać do pod-
świetlenia numeru domu, nazwiska lub innych umie-
szczonych tam informacji. Obudowa lamp ozdob-
nych jest wykonana z wysokogatunkowego odlewu
ciśnieniowego aluminium i pokryta powłoką wyko-
naną w nanotechnologii z efektem samoczyszczenia
(NANO Clean).

Energooszczędność 
i diody świecące połączone
z wysokojakościowym 
wzornictwem.
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L 265 S

Aluminium
Quality

L 265-5 / L 265 S
ESL 14 W

L 265-5 L 265 S

Najważniejsze cechy w skrócie

cool-white warm-white 
6000K 2700K

srebrno-aluminiowy srebrno-aluminiowy
Rada!
Specjalne żarówki
energooszczędne 
do lamp z czujni-
kiem ruchu firmy
STEINEL

Możliwości regulacji
� Obszar wykrywania czujnika 360° przy

zasięgu do 8 m.

� Indywidualne ustawianie progu czułości
zmierzchowej i czasu świecenia.

� 4 praktyczne programy ustawiane na
wyjmowanym module czujnika.

Kąt wykrywania
360°

Idealna kontrola
z ochroną przed
podpełzaniem

Zmniejszenie 
kąta wykrywania
czujnika

Ustawianie funkcji Światło stałe 
2 x wył./WŁĄCZ.

Lampy z czujnikiem i diodowym wieńcem świetlnym oraz podświetleniem Power-LED

622022        622015

Ø 48 x 125 mm

230 – 240 V

E27

do 50 000 cykli
WYŁ./WŁ.

EAN 4007841...

Wymiary

Zasilanie sieciowe

Oprawa

Długa żywotn./ wiele
cyklu włącz. i wyłącz.

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

658311

320 x 223 x 260 mm

654313

295 x 72 x 105 mm

Moc 

Moc diod świecących

Zasilanie sieciowe

Kąt wykrywania

Zasięg czujnika

Ust. progu czuł. zmierzchowej

Ustawianie czasu

Światło stałe

Stopień ochrony

Klasa ochronności

Osprzęt opcjonalny          
EAN 4007841...

Żarówka energooszczędna o max Ø 48 mm / E 27

ok. 1 W

230 – 240 V, 50 Hz

360° z zabezpieczeniem przed podpełzaniem, regulowany

8 m dookoła

2 – 2000 luksów

5 s – 15 min

4 godz., przełączalne

IP 44

II

Adapter do przewodu natynkowego
000448

860 Lumen
14 Watt

12.000 h
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L 270 S

Aluminium
Quality

Lampy z czujnikiem ruchu,
DesignSelection

Lampy zewnętrzne z czujnikiem ruchu

Lampa z czujnikiem ruchu z szybką
podświetlaną diodami.

Wyposażone w oprawę z wysokojako-
ściowego aluminium i najnowszą tech-
nikę mikroczujników firmy STEINEL,
lampy z serii 270 przekonują doskonałą
harmonią wzornictwa i funkcjonalności.

Atrakcyjnym akcentem lampy L 270 S
jest płaska szybka szklana podświetla-
na diodami.

Naścienna lampa L 271 S, jako stosow-
ne uzupełnienie do lampy zewnętrznej
numerycznej 270 S, zapewnia jednolity
wygląd wejścia i frontu domu.
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L 271 S

Aluminium
Quality

L 270 S L 271 S

Seria 270

aluminium aluminium

Kąt wykrywania
360°

Idealna kontrola
z ochroną przed
podpełzaniem

Zmniejszenie 
kąta wykrywania
czujnika

Ustawianie funkcji Łagodne 
zapalanie światła

Światło stałe 
2 x wyłączyć 
i włączyć

Lampy zewnętrzne numeryczne z czujnikiem ruchu

Opis działania
� Numer domu podświetlany diodami

o zmierzchu i w nocy (L 270 S).

� Bardzo wysoka trwałość diod świecących 

� Niskie zużycie energii diod świecących 

� Aby uzyskać równomierne oświetlenie 
klosza szklanego, te lampy z czujnikiem 
są wyposażone w dwie żarówki haloge-
nowe G9.

� Cztery praktyczne programy działania
z funkcją łagodnego włączania światła
i regulacja jasności podstawowej
w zakresie 25% (Watt-o-matic) pozwalają
spełnić wszelkie życzenia. 

� Światło stałe (4h) włączane wyłącznikiem
sieciowym. 

Możliwości regulacji
� Możliwość ograniczenia obszaru wykry-

wania za pomocą dołączonych przesłon.

� Proste i wygodne ustawianie czasu 
świecenia, progu czułości zmierzchowej
i wybór programu na wyjmowanym 
module czujnika.

Zalety montażowe
� Podświetlana szybka zakładana

z lewej lub prawej strony
w zależności od montażu po prawej
lub lewej stronie drzwi (L 270 S).

� Samoprzylepne cyfry w komplecie 
(L 270 S).EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

647810

270 x 328 x 141 mm

647919

270 x 100 x 141 mm

Moc / żarówka

Zasilanie sieciowe

Kąt wykrywania

Zasięg czujnika

Ustawianie progu czułości
zmierzchowej

Ustawianie czasu

Regulacja jasności

Światło stałe

Stopień ochrony

Klasa ochronności

max 2 x 40 W / G9 
szybka podświetlana diodą LED, ok. 1 W

230 – 240 V, 50 Hz

360° z zabezpieczeniem przed podpełzaniem

8 m dookoła

2 – 2000 luksów

5 s – 15 min

0 % lub 25% (Watt-o-matic)

4 godz., przełączalne

IP 44

I

Najważniejsze cechy w skrócie
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Lampy zewnętrzne z czujnikiem ruchu

Ponadczasowa elegancja, inteligencja
i możliwość połączenia w sieć.
Doskonała także do energooszczęd-
nych instalacji składających się
z wielu lamp

Lampy L 330 S i L 331 S to klasyczne
piękności z nowym wzornictwem. 
Co więcej — dzięki zastosowaniu
w lampach naszych miniczujników
dodaliśmy do nich nowoczesne stero-
wanie czujnikami. Na życzenie można
również utworzyć zsynchronizowane
grupy lamp, w których czujnik jednej
lampy będzie sterować również innymi
lampami. W tym celu wystarczy zastąpić
czujniki dołączonymi zaślepkami.

W przypadku niebezpiecznych zastoso-
wań można zamówić wersję wyposażo-
ną w kratkę zabezpieczającą klosz.

Opis działania
� Trzy praktyczne programy działania 

1. Światło stałe przez całą noc 
(automatyka nocna)
2. Światło stałe do północy, 
następnie tryb pracy z czujnikiem
3. Tryb pracy z czujnikiem

Możliwości regulacji
� Możliwość ograniczenia obszaru

wykrywania czujnika za pomocą
dołączonych przesłon.

� Proste i wygodne ustawianie czasu
świecenia, progu czułości zmierz-
chowej i programu na wyjmowanym
module czujnika.

Okrągły dodatek do nowoczesnych budynków



41

L 330 S L 331 S

L 330 / L 331 

L 330 S L 331 S

max. 60 W / E 27
zusätzliche Schaltleistung an L’:
max. 300 W (ohmsche Last, z.B. Glühlampen)
m

biały                 srebrny biały                 srebrny

Najważniejsze cechy w skrócie

Kąt wykrywania
360°

Idealna kontrola
z ochroną przed
podpełzaniem

Zmniejszenie 
kąta wykrywania
czujnika

Ustawianie funkcji

Lampy naścienne z czujnikiem ruchu

Sterowanie max 
5 lampami dzięki wyjmo-
wanemu czujnikowi

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

670115              670214

275 x 255 x 110 mm

670313              670412

275 x 255 x 125 mm

Moc 

Zasilanie sieciowe

Kąt wykrywania

Zasięg czujnika

Ustawianie progu czułości
zmierzchowej

Ustawianie czasu

Światło stałe 

Stopień ochrony

Klasa ochronności

max 60 W / E 27
dodatkowa moc przełączania na L’:
max 300 W (obciążenie omowe, np. żarówka)
max 5 lamp w trybie pracy równoległej

230 – 240 V, 50 Hz

360° z zabezpieczeniem przed podpełzaniem

8 m dookoła

2 – 2000 luksów

5 s – 15 min

możliwość ustawienia: całą lub pół nocy

IP 44

II
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L 306 S

Lampy zewnętrzne z czujnikiem ruchu

Ponadczasowa perfekcja

Nowoczesny design i przyszłościowa funk-
cjonalność na ścianie Twojego domu.

Z zewnętrz wysokogatunkowe materiały
i ponadczasowe wzornictwo, wewnątrz bez-
kompromisowa, precyzyjna technika czujni-
ków. Sterowane mikroprocesorowo lampy
mają funkcję regulacji jasności podstawowej,
zapewniającą na życzenie przyciemnione,
stałe światło w ciemności. Po zbliżeniu się do
lampy układ elektroniczny czujnika automa-
tycznie przełącza się na pełną jasność.

Lampa L 309 S doskonale spisuje się w funkcji
podświetlenia numeru domu. Przy użyciu dołą-
czonych arkuszy taśmy samoprzylepnej
można na nią nakleić własny numer domu.
Dzięki funkcji regulacji jasności podstawowej
goście, kurierzy i taksówkarze nawet
w ciemności trafią pod właściwy adres.
Szlachetny wygląd lamp jest wykańczany
przez aluminiową oprawę i matowe, dmucha-
ne szkło mleczne.
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L 309 S

L 306 S / L 309 S 

L 306 S L 309 S

W kompl.

kolor aluminium kolor aluminium

Najważniejsze cechy w skrócie

Kąt wykrywania
360°

Idealna kontrola
z ochroną przed
podpełzaniem

Zmniejszenie 
kąta wykrywania
czujnika

Ustawianie funkcji Łagodne 
zapalanie światła

Światło stałe 
2 x wyłączyć 
i włączyć

Opis działania
� Cztery praktyczne programy działania

z funkcją łagodnego włączania światła
i regulacja jasności podstawowej
w zakresie 25% (Watt-o-matic) pozwala-
ją spełnić wszelkie życzenia.

� Światło stałe (4h) włączane wyłącznikiem
sieciowym. 

Możliwości regulacji
� Możliwość ograniczenia obszaru wykry-

wania czujnika za pomocą dołączonych
przesłon.

� Proste i wygodne ustawianie czasu 
świecenia, progu czułości zmierzchowej
i programu na wyjmowanym module
czujnika.

Lampy naścienne z czujnikiem ruchu

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

655112

326 x 230 x 104 mm

658410

326 x 218 x 104 mm

Moc / 
żarówka

Zasilanie sieciowe

Kąt wykrywania

Zasięg czujnika

Ustawianie progu czułości
zmierzchowej

Ustawianie czasu

Regulacja jasności

Światło stałe

Stopień ochrony

Klasa ochronności

max 100 W / E 27 
(z programem do normalnych żarówek energooszczędnych)

230 – 240 V, 50 Hz

360° z zabezpieczeniem przed podpełzaniem

8 m dookoła

2 – 2000 luksów

5 s – 15 min

0 % lub 25 % (Watt-o-matic)

4 godz., przełączalne

IP 44

I
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Lampy zewnętrzne z czujnikiem ruchu
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L 262 S

Aluminium
Quality

L 262 S

0– 50%

240° / 2 czujniki

ok. 230 m2

alum.-srebrny alum.-antracytowy

Najważniejsze właściwości L 262 S

Obszar 
wykrywania

Ustawianie funkcji Zmniejszenie
zasięgu czujnika

Zmniejszenie 
kąta wykrywania
czujnika

Łagodne zapala-
nie światła

Światło stałe 
2 x wyłączyć 
i włączyć

Jasność podstawową można
regulować płynnie w zakresie 
0 – 50 % (Watt-o-matic)

Lampy naścienne z czujnikiem ruchu

Zawsze najwyższej jakości, zawsze na czasie...

Umiejętnie wykonana kompozycja z dmuchanego
szkła mlecznego i aluminiowego ramienia lampy
stanowi jedność i klasyczną elegancję kształtu.
Powłoka odporna na zabrudzenia wykonana
w nanotechnologii chroni wysoką jakość materia-
łu. Do tego dochodzi precyzyjna technika czujni-
ków STEINEL, zapewniająca przez lata nieza-
wodne działanie.

Możliwości regulacji
� Możliwość ograniczenia obszaru wykrywania 

za pomocą dołączonych przesłon.

� Proste ustawianie czasu świecenia i progu 
czułości zmierzchowej za pomocą pokrętła
znajdującego się pod zdejmowaną przesłoną
pierścieniową.

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Moc / żarówka

Zasilanie sieciowe

Kąt wykrywania

Zasięg czujnika

Ustawianie progu czułości
zmierzchowej

Ustawianie czasu

Regulacja jasności

Światło stałe

Stopień ochrony

Klasa ochronności

646417 646516

300 x 200 x 200 mm

max 100 W / E 27

230 – 240 V, 50 Hz

240° z kątem rozwarcia 180°

max 12 m (ze stabilizacją temperaturową)

2 – 2000 luksów

15 s – 15 min

0 – 50% (Watt-o-matic)

4 godz., przełączalne

IP 44

II
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L 11

Aluminium
Quality

Lampy zewnętrzne z czujnikiem ruchu

Komfort, bezpieczeństwo i energoosz-
czędność ze znakiem „German Quality”
nie muszą być drogie: Te lampy  z czuj-
nikiem ruchu łączą w sobie wysokogatun-
kowe materiały, nowoczesne wzornictwo
i wielokrotnie sprawdzoną technikę czujni-
ków w sensacyjnie niskiej cenie. 

Kąt wykrywania wynosi 180° przy zasięgu
czujnika max 10 m. Dzięki dużemu zakresowi
obracania czujnika (90°) i możliwości przysło-
nięcia poszczególnych segmentów można
optymalnie dopasować obszar wykrywania
do warunków otoczenia. Dyfuzor wykonany
z trwałego poliwęglanu zapewnia równomier-
ne rozproszenie światła.

Kompaktowe, nowoczesne
lampy ścienne
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L 12

L 11 / L 12

Aluminium
Quality

L 11 L 12

180° max 10 m

2
m

Najważniejsze cechy w skrócie

aluminium aluminium

Ustawianie funkcjiIdealne wykrywanieKąt wykrywania
180°

90° pionowo Zmniejszenie 
kąta wykrywania
czujnika

Możliwości regulacji
� Dokładne dopasowanie kąta wykrywania

do indywidualnych potrzeb — możliwość
obrotu soczewki czujnika w pionie 
i poziomie.

� Proste ustawianie czasu świecenia 
i progu czułości zmierzchowej za pomocą
pokrętła. 

Zalety montażowe
� Możliwość prostego i szybkiego 

podłączenia przewodów.

Lampy naścienne z czujnikiem ruchu

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

657710

280 x 214 x 114 mm

657918

279 x 155 x 120 mm

Moc

Zasilanie sieciowe

Kąt wykrywania

Zasięg czujnika

Ustawianie progu czułości
zmierzchowej

Ustawianie czasu

Stopień ochrony

Klasa ochronności

max 60 W/E 27 

230 – 240 V, 50 Hz

180°

max 10 m 

2 – 2000 luksów

8 s – 35 min

IP 44

II
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Seria ze stali szlachetnej

Lampy zewnętrzne z czujnikiem ruchu

Lampy naścienne z czujnikiem ruchu
wykonane ze stali szlachetnej łączą w
sobie nowoczesne, charakterystyczne
wzornictwo z najnowszą techniką czuj-
ników, dając najwyższy stopień kom-
fortu, bezpieczeństwa i ekonomiczno-
ści. Idealne do domu i na zewnątrz.

Wyposażone w przesłony z wysokojako-
ściowej, nierdzewnej stali szlachetnej 
i klosze z dmuchanego szkła mlecznego,
zapewniają łagodne rozsyłanie światła 
i efektownie prezentują otoczenie domu.
Dostępne w wielu wersjach o atrakcyjnym
wzornictwie umożliwiają optymalne
dostosowanie do indywidualnego stylu
mieszkania. Można wybierać pomiędzy
trzema kształtami dmuchanego szkła 
i trzema rodzajami przesłon ze stali szla-
chetnej. 

Innowacyjny układ sterowania mikropro-
cesorowego zapewnia wysoki komfort
obsługi i funkcje zaspokajające wszelkie
życzenia.

Możliwości regulacji
� Możliwość ustawienia zasięgu na 

max 12 m lub 5 m przez obrót multi-
soczewki.

� Możliwość ograniczenia obszaru
wykrywania za pomocą dołączonych
przesłon.

� Komfortowe przyciski do ustawiania
funkcji umożliwiają dokładne ustawie-
nie czasu świecenia i progu czułości
zmierzchowej oraz regulację jasności.

Zalety montażowe
� Bezśrubowy montaż klosza za pomocą

mimośrodu.

� Wymiana żarówki bez użycia narzędzi.

� Prosta instalacja.

� Elektroniczne zabezpieczenie przeciąże-
niowe.



49

L 860 S L 867 S

Serie 860

L 876 S

L 867 SL 860 S L 876 S

647513

330 x 141 x 161 mm

12m
5m

12m

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

642518

330 x 208 x 107 mm

642112

330 x 222 x 105 mm

Moc

Zasilanie sieciowe

Kąt wykrywania

Zasięg czujnika

Ustawianie progu czułości
zmierzchowej

Ustawianie czasu

Regulacja jasności

Światło stałe

Stopień ochrony

Klasa ochronności

max 100 W / E 27 

230 – 240 V, 50 Hz

180° z kątem rozwarcia 90°

2 ustawienia podstawowe: max 12 m lub 5 m (ze stabilizacją temperaturową)

2 – 2000 luksów

5 s – 15 min

0 – 50% (Watt-o-matic)

4 godz., przełączalne

IP 44

II

180° / 2 czujniki
max 12m

ok. 200 m2/40 m2

Najważniejsze cechy serii 860 w skrócie

Przesłona ze stali szlachetnejPrzesłona ze stali szlachetnej Przesłona ze stali szlachetnej

Łagodne zapala-
nie światła

Możliwe 2 ustaw.
podstawowego
zasięgu czujnika

Obszar 
wykrywania

Obracana 
multisoczewka

Zmniejszenie 
kąta wykrywania
czujnika

Zmniejszenie
zasięgu czujnika

Komfortowe przy-
ciski funkcyjne

Światło stałe 
2 x wyłączyć 
i włączyć

Lampy naścienne z czujnikiem ruchu

INOX

� Z przesłoną ze stali 
szlachetnej

� Dmuchane szkło 
mleczne Triopal

� Z przesłoną ze stali 
szlachetnej

� Dmuchane szkło 
mleczne Triopal

� Z przesłoną ze stali 
szlachetnej

� Dmuchane szkło mleczne 
o matowej powierzchni

12 m

5 m

Seria 860
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L 170 S / L 190 S

L 170 S

L 170 S
stal szlachetna

INOX

Klasyczne lampy 
z czujnikiem ruchu 

Lampy zewnętrzne z czujnikiem ruchu

� Wysokogatunkowa stal
szlachetna

Ekskluzywne lampy z czujnikiem
ruchu w formie klasycznej latarni do
oświetlenia reprezentacyjnych miejsc
na zewnątrz budynku.  

Wysokojakościowa stal nierdzewna 
(L 170 S)  albo trwały, bogato zdobiony
odlew aluminiowy (L 190 S) w połącze-
niu z bezkompromisową techniką 
multisoczewkowych czujników firmy
STEINEL.

Opis działania
� Zintegrowana funkcja łagodnego 

włączania światła.

� Regulacja jasności podstawowej
w zakresie 0– 50% (Watt-o-matic). 
Po wykryciu ruchu, lampa przełącza
się na pełną moc i świeci w zapro-
gramowanym wcześniej czasie.

� Światło stałe (4h) włączane wyłączni-
kiem sieciowym.

Możliwości regulacji
� Ustawienie zasięgu na max 12 m lub

5 m przez obrót multisoczewki.

� Ograniczanie obszaru wykrywania 
za pomocą dołączonych przesłon.

� Komfortowe przyciski do ustawiania
czasu świecenia, progu czułości
zmierzchowej i regulacji jasności.

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Stopień ochrony

645311

340 x 220 x 150 mm

IP 43

Moc

Zasilanie sieciowe

Kąt wykrywania

Zasięg czujnika

Ustawianie progu czułości
zmierzchowej

Ustawianie czasu

Regulacja jasności

Światło stałe

Klasa ochronności

max 100 W / E 27 

230 – 240 V, 50 Hz

180° z kątem rozwarcia 90°

max 12 m lub 5 m
(ze stabilizacją temperaturową)

2 – 2000 luksów

5 s – 15 min

0 – 50% (Watt-o-matic)

4 godz., przełączalne

II
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L 190 S

Aluminium
Quality

L 190 S

5m
12m 12m

180° / 2 czujniki
max 12m

ok. 200 m2/40 m2

Najważniejsze cechy w skrócie

czarny biały

Lampy naścienne z czujnikiem ruchu

Obszar 
wykrywania

Możliwe 2 ustaw.
podstawowego
zasięgu czujnika

Obracana 
multisoczewka

Zmniejszenie 
kąta wykrywania
czujnika

Zmniejszenie
zasięgu czujnika

Łagodne 
zapalanie światła

Światło stałe 
2 x wyłączyć 
i włączyć

Komfortowe 
przyciski 
funkcyjne

� Trwały, bogato 
zdobiony ciśnieniowy
odlew aluminium

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Stopień ochrony

644413 644512

335 x 217 x 147 mm

IP 44

12 m

5 m



GL 60 S

GL 60 S

52

647018

1038 x Ø 102 (Glas)
Ø 220 mm (Fuß)

max. 3 x 40 W / G9
oder max. 100 W / E 27

inklusive für
3 x 40 W / G 9
(ohne Leuchtmittel)

230 – 240 V, 50 Hz

360° mit 20° Öffnungswinkel

max. 12 m (temperaturstabilisiert)

2 – 2000 Lux

5 sek. – 15 min.

4 Std. schaltbar

0 – 50 % (Watt-o-matic)

IP 44

II

EAN 4007841...

Abmessungen (H x Ø )

Leistung

Leuchtmittel-Adapter

Netzanschluss

Dämmerungs-
e

360° / 3 czujniki

ok. 450 m2

stal szlachetna

Najważniejsze cechy GL 60 S:

Obszar 
wykrywania

Ustawianie funkcji Zmniejszenie
zasięgu czujnika

Zmniejszenie 
kąta wykrywania
czujnika

Łagodne 
zapalanie światła

Światło stałe 
2 x wyłączyć 
i włączyć

INOX

Szlachetne lampy o nowoczesnym wyglą-
dzie, wykonane ze stali szlachetnej, z klo-
szem z dmuchanego szkła mlecznego roz-
syłającym jasne i równomierne światło.
Idealne jako lampy naścienne, stojące 
lub kolumnowe do ogrodów, podjazdów,
ścieżek lub dróg. 

Zintegrowany układ łagodnego włączania
światła jest przyjemny dla oczu i wydłuża trwa-
łość żarówki, w ciągu sekundy zwiększając
jasność do uzyskania całkowitej mocy. W ten
sam sposób działa elektronika podczas wyłą-
czania światła. Wbudowany czujnik na pod-
czerwień jest komfortowy i energooszczędny.
Wyłącznikiem sieciowym można włączyć 
również światło stałe na czas czterech godzin.

Możliwości regulacji
� Możliwość ograniczenia obszaru wykrywa-

nia za pomocą dołączonych przesłon.

� Proste ustawianie czasu świecenia i progu
czułości zmierzchowej za pomocą pokrętła.

Watt-o-matic (tylko GL 60 S)
Jasność podstawowa regulowana w
zakresie 0 – 50%. Po wejściu do obszaru
wykrywania lampa przełączana jest na
pełną moc.

Lampy z czujnikiem ruchu
ze stali szlachetnej

Lampy zewnętrzne z czujnikiem ruchu

Zalety montażowe
� Noga w modelach GL 60 S

jest dwuczęściowa. W celu
wykorzystania jako lampy
kolumnowej należy usunąć
lub skrócić dolną część.

647018

1038 x Ø 102 (szkło)

Ø 220 mm (noga)

max 3 x 40 W / G9
lub max 100 W / E 27

w komplecie dla
3 x 40 W / G 9
(bez żarówki)

230 – 240 V, 50 Hz

360° z kątem rozwarcia 20°

max 12 m (ze stabiliz. temperaturową)

2 – 2000 luksów

5 s – 15 min

4 godz., przełączalne

0 – 50% (Watt-o-matic)

IP 44

II

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x Ø )

Moc

Adapter żarówki

Zasilanie sieciowe

Kąt wykrywania

Zasięg czujnika 

Ustawianie progu czułości
zmierzchowej

Ustawianie czasu

Światło stałe

Regulacja jasności

Stopień ochrony

Klasa ochronności
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L 260 S

L 260 S

647315

426 x Ø 102 x 177 mm

max. 2 x 40 W / G 9 
oder max. 100 W / E 27

inklusive für
2 x 40 W / G9
(ohne Leuchtmittel)

230 – 240 V, 50 Hz

240° mit 180° Öffnungswinkel

max. 12 m (temperaturstabilisiert)

2 – 2000 Lux

5 sek. – 15 min.

4 Std. schaltbar

IP 44

I

EAN 4007841...

Abmessungen (HxBxT)

Leistung

Leuchtmittel-Adapter

Netzanschluss

Erfassungswinkel

Reichweite 

Dämmerungs-
einstellung

Zeiteinstellung

Dauerlicht

Schutzart

Schutzklasse

240° / 2 czujniki

ok. 230 m2

stal szlachetna

Najważniejsze cechy L 260 S:

Lampy z czujnikiem ruchu do ogrodu i na ścianę

Obszar 
wykrywania

Ustawianie funkcji Zmniejszenie
zasięgu czujnika

Zmniejszenie 
kąta wykrywania
czujnika

Łagodne 
zapalanie światła

Światło stałe 
2 x wyłączyć 
i włączyć

INOX

Moduły podłączeniowe G9 
do nabycia tylko w firmie 
STEINEL!
Aby uzyskać długotrwałe 
świecenie klosza, te lampy
z czujnikiem są dostarczane
z innowacyjnymi modułami G9.

647315

426 x Ø 102 x 177 mm

max 2 x 40 W / G 9 
lub max 100 W / E 27

w komplecie dla
2 x 40 W / G9
(bez żarówki)

230 – 240 V, 50 Hz

240° z kątem rozwarcia 180°

max 12 m (ze stabilizacją temperaturową)

2 – 2000 luksów

5 s – 15 min

4 godz., przełączalne

IP 44

I

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Moc

Adapter żarówki

Zasilanie sieciowe

Kąt wykrywania

Zasięg czujnika 

Ustawianie progu czułości
zmierzchowej

Ustawianie czasu

Światło stałe

Stopień ochrony

Klasa ochronności
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Lampy zewnętrzne z czujnikiem ruchu
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GL 16 S

GL 16 S

Aluminium
Quality

EAN 4007841...

Abmessungen (HxBxT)

Leistung

Netzanschluss

Erfassungswinkel

Schwenkbereich

Reichweite

Dämmerungs-
einstellung

Zeiteinstellung

Helligkeitsregulierung

Schutzartlasse

Zubehör optional

180° / 2 czujniki

ok. 225 m2

max 12m

GL 16 S

czarny biały

Regulacja 
przez obrócenie

Zmniejszenie 
kąta wykrywania
czujnika

Ustawianie 
funkcji

Obszar 
wykrywania

Zalety montażowe 
� Możliwość indywidualnego

dopasowania wysokości
lampy przez skrócenie
rurki aluminiowej. 

� Po skróceniu rurki do
10 cm lampę można sto-
sować jako lampę nasa-
dzaną na murze.

Lampy z czujnikiem ruchu do ogrodu

� Trzy funkcje przełączane
na lampie: Światło stałe /
wyłączenie / tryb pracy
czujnika

� Dmuchane szkło kryszta-
łowe z pęcherzykami 

Nostalgiczna lampa z czujnikiem z ciśnie-
niowego odlewu aluminium. Idealna jako
lampa stojąca lub kolumnowa do ogro-
dów, podjazdów, ścieżek lub dróg.

Stylowe, romantyczne wzornictwo przypomi-
na stare, dobre czasy tak samo, jak dmucha-
ne szkło kryształowe i wykonanie z wysokoja-
kościowego materiału: oprawa oświetleniowa
jest wykonana z powlekanego, niezwykle
trwałego odlewu ciśnieniowego aluminium.
Także elektronika w niczym nie przypomina
rozwiązań z dnia wczorajszego.

Możliwości regulacji
� Obszar wykrywania czujnika można

dokładnie dopasować do lokalnych
warunków, obracając soczewki
w poziomie i w pionie lub ograniczyć za
pomocą dołączonych przesłon.

� Dokładne ustawianie czasu i progu czuło-
ści zmierzchowej za pomocą pokrętła.

Lampa z czujnikiem ruchu 
o tradycyjnym wyglądzie

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Moc

Zasilanie sieciowe

Kąt wykrywania

Zakres obracania

Zasięg czujnika

Ustawianie progu czułości
zmierzchowej

Ustawianie czasu

Regulacja jasności

Stopień ochrony

Klasa ochronności

617011 617110

1000 x 260 x 260 mm

max 100 W / E 27

230 – 240 V, 50 Hz

180° z zabezpiecz. przed podpełzn.

35° pionowo

max 12 m

2 – 2000 luksów

10 s – 15 min

–

IP 44

II
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Aluminium
Quality

Lampy zewnętrzne z czujnikiem ruchu

Różnorodność z zawsze mod-
nym wzornictwem
Lampy z serii 706 łączą w sobie atrak-
cyjne i ponadczasowe wzornictwo – 
od klasycznego po nowoczesne – 
z najnowszą i wyznaczającą kierunki
rozwoju techniką czujników firmy 
STEINEL.

W ramieniu lampy wykonanej z wysoko-
gatunkowego odlewu aluminium ukryty
jest nowy, wysokosprawny czujnik ruchu
Mini-Sensor firmy STEINEL! Czujnik jest
prawie niewidoczny i idealnie zintegro-
wany z lampą.

Wyposażony w 4-segmentowy detektor 
i dużą ogniskową zwierciadlanego układu
optycznego, czujnik ten w zasięgu 8 m
posiada nieznaną dotąd równomierność 
i czułość wykrywania na obszarze 360°.
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L 726 S

L 726 S

L 746 S

L 746 S

L 706 S

L 706 S

653613 653712

285 x 191 x 276 mm

EAN 4007841...

Abmessungen (HxBxT)

654214 654115

285 x 182 x 272 mm

653217 653316

285 x 210 x 285 mm

Leistung / 
Leuchtmittel

Netzanschluss

Erfassungswinkel

Reichweite

Dämmerungs-
einstellung

Zeiteinstellung

Helligkeitsregulierung

Dauerlicht

Schutzart / Schutzklasse

Zubehör optional

czarny biały czarny biały

Najważniejsze cechy w skrócie

Seria 706

czarny biały

Kąt wykrywania
360°

Idealna kontrola z
ochroną przed
podpełzaniem

Zmniejszenie 
kąta wykrywania
czujnika

Ustawianie funkcji Łagodne 
zapalanie światła

Światło stałe 
2 x wyłączyć 
i włączyć

Ustawianie czasu

Przełącznik 
programu

Ustawianie 
progu 
czułości 
zmierzchowej

Opis działania
� Cztery praktyczne programy działania

z funkcją łagodnego włączania światła
i regulacja jasności podstawowej
w zakresie 25% (Watt-o-matic)
pozwalają spełnić wszelkie życzenia.

� Światło stałe (4h) włączane wyłączni-
kiem sieciowym. 

Klasyczne lampy naścienne z czujnikiem ruchu

� Dmuchane szkło 
mleczne, błyszczące

� Dmuchane szkło krysz-
tałowe z pęcherzykami

� Dmuchane szkło krysz-
tałowe z pęcherzykami

653613 653712

285 x 191 x 276 mm

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

654214 654115

285 x 182 x 272 mm

moc / 
żarówka

Zasilanie sieciowe

Kąt wykrywania

Zasięg czujnika

Ustawianie progu czułości
zmierzchowej

Ustawianie czasu

Regulacja jasności

Światło stałe

Stop. ochr. / Klasa ochronn.

Osprzęt opcjonalny

max 100 W / E 27 (L 726 S max 75 W)
(z programem do normalnych żarówek energooszczędnych)

230 – 240 V, 50 Hz

360° z zabezpieczeniem przed podpełzaniem

8 m dookoła

2 – 2000 luksów

5 s – 15 min

0% lub 25% (Watt-o-matic)

4 godz., przełączalne

IP 44 / I

Narożny uchwyt naścienny 631666 czarny, 631567 biały

653217 653316

285 x 210 x 285 mm
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Lampy zewnętrzne z czujnikiem ruchu
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L 15

L 15

EAN 4007841...

Abmessungen (HxBxT)

Leistung

Netzanschluss

Erfassungswinkel

Reichweite

Dämmerungs-
einstellung

Zeiteinstellung

Schutzart

Schutzklasse

180° 

2
m

max 10 m

czarny biały

Najważniejsze cechy w skrócie

Ustawianie funkcjiIdealne wykrywanieKąt wykrywania 
180°

90° pionowo Zmniejszenie 
kąta wykrywania
czujnika

Klasyczne lampy naścienne z czujnikiem ruchu

Odrobina nostalgii w wyjątkowej cenie.
Dzięki nowej lampie L 15 miłośnicy kla-
sycznych form mają teraz możliwość
zastosowania nowoczesnej techniki czujni-
ków ponosząc niewielkie koszty. 

Tradycyjne wzornictwo i wartościowość inteli-
gentnych lamp są podkreślane przez perfek-
cyjnie wykończone klosze. Lampa jest wypo-
sażona w sprawdzoną technikę czujników
lidera na rynku. Kąt wykrywania wynosi 180°
przy zasięgu czujnika max 10 m. Dzięki duże-
mu zakresowi obracania czujnika (90°)
i możliwości przysłonięcia poszczególnych
segmentów można optymalnie dopasować
obszar wykrywania do warunków otoczenia.

Klasyka formy i jakości

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Moc 

Zasilanie sieciowe

Kąt wykrywania

Zasięg czujnika

Ustawianie progu czułości
zmierzchowej

Ustawianie czasu

Stopień ochrony

Klasa ochronności

617813 617912

410 x 190 x 240 mm

max 60 W/E 27

230 – 240 V, 50 Hz

180°

max 10 m 

2 – 2000 luksów

8 s – 35 min

IP 44

II
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Naścienne lampy z czujnikiem ruchu 
ze sprawdzoną techniką i prostym, 
klasycznym wzornictwem do domu 
i na zewnątrz.

Każda z tych lamp dostępna jest w kolorze
czarnym lub białym. Dmuchane, ręcznie 
formowane klosze szklane nadają lampom
indywidualny charakter. Obok kształtów 
kulistych dostępne są również w klasycznej
formie latarni. 

Możliwości regulacji
� Obszar wykrywania czujnika można

dokładnie dopasować do lokalnych
warunków dzięki możliwości skrętu
soczewki Fresnela w poziomie i w pionie
lub ograniczyć za pomocą dołączonych
przesłon.

� Łatwe ustawianie czasu świecenia 
i progu czułości zmierzchowej za 
pomocą pokrętła.

Seria 560

Lampy zewnętrzne z czujnikiem ruchu
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L 560 S L 562 S

L 560 S L 562 S

EAN 4007841...

Abmessungen (HxBxT)

Leistung

Netzanschluss

Erfassungswinkel

Schwenkbereich

Reichweite

Dämmerungs-
einstellung

Zeiteinstellung

Schutzart

Schutzklasse

Klasyczne lampy naścienne z czujnikiem ruchu

140° / 1 czujnik

ok. 150 m2

L 560 S/ L 562 S

czarny biały czarny biały

Obszar 
wykrywania

Zmniejszenie kąta wykrywania 
czujnika

Ustawianie funkcji

� Klosz lampy z dmuchanego
szkła

� Dmuchane szkło kryszta-
łowe z pęcherzykami

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Moc

Zasilanie sieciowe

Kąt wykrywania

Zakres obracania

Zasięg czujnika

Ustawianie progu czułości
zmierzchowej

Ustawianie czasu

Stopień ochrony

Klasa ochronności

634216 634315

368 x 215 x 243 mm

max 60 W/E 27

230 – 240 V, 50 Hz

140° poziomo 
z zabezpieczen. przed podpełzaniem

130° poziomo, 65° pionowo

max 12 m

2 – 2000 luksów

10 s – 15 min

IP 44

II

634612 634711

410 x 200 x 260 mm

max 60 W/E 27

230 – 240 V, 50 Hz

140° poziomo 
z zabezpieczen. przed podpełzaniem 

130° poziomo, 65° pionowo

max 12 m

2 – 2000 luksów

10 s – 15 min

IP 44

II
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Lampy zewnętrzne z czujnikiem ruchu
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L 115 S

L 115 S

EAN 4007841...

Abmessungen (HxBxT)

Leistung

Netzanschluss

Erfassungswinkel

Reichweite

Dämmerungseinstellung

Zeiteinstellung

Helligkeitsregulierung

Schutzart

Schutzklasse

0– 50%

360°/ 1 czujnik

ok. 150 m2

max 12m

biały srebrny

Najważniejsze cechy w skrócie

Obszar 
wykrywania

Ustawianie funkcji Ustawianie za
pomocą przesłon

Jasność podstawową można
regulować płynnie w zakresie 
0 – 50 % (Watt-o-matic)

Ustawianie 
progu czułości
zmierzchowej

Ustawianie czasu

Charakterystycznym elementem  tej lampy z czujni-
kiem ruchu jest interesujący efekt krystalicznego
szkła. Widoczna u dołu multisoczewka harmonijnie
wtapia się w design lampy.

Możliwości regulacji
� Funkcja Watt-o-matic daje możliwość  regulowa-

nia jasności podstawowej w zakresie od 0 do
50%. Na skutek ruchu lampa przełącza się z
nastrojowego światła podstawowego na maksy-
malną moc.

� Dokładne dopasowanie do lokalnych warunków
za pomocą przesłon. 

� Proste ustawianie czasu świecenia i progu czuło-
ści zmierzchowej za pomocą pokrętła.

Udana pod każdym 
względem: prosta ele-
gancja z dopracowanymi
funkcjami.

Klasyczne lampy naścienne z czujnikiem ruchu

� Dmuchane szkło
kryształowe

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Moc

Zasilanie sieciowe

Kąt wykrywania

Zasięg czujnika

Ust. progu czuł. zmierzch.

Ustawianie czasu

Regulacja jasności

Stopień ochrony

Klasa ochronności

657413 657512

330 x 215 x 257 mm

max 60 W/E 27 

230 – 240 V, 50 Hz

360° z kątem rozwarcia 120°

max 12 m

2 – 2000 luksów

5 s – 15 min

0 – 50% (Watt-o-matic)

IP 44

II

2 – 2000 luksów 5 sek. – 15 min.
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N E U

L 535 S

L 535 S

L 535 S

EAN 4007841...

Abmessungen (HxBxT)

Leistung

Netzanschluss

Erfassungswinkel

Schwenkbereich

Reichweite

Dämmerungs-
einstellung

Zeiteinstellung

Schutzart

Schutzklasse

Best Price

180° / 1 czujnik

ok. 200 m2

max 12m

czarny biały

Obszar 
wykrywania

Zmniejszenie kąta wykrywania 
czujnika

Ustawianie funkcji

Lampy zewnętrzne z czujnikiem ruchu

Naścienna lampa z czujnikiem ruchu ze
sprawdzoną techniką i prostym, klasycz-
nym wzornictwem do domu i na
zewnątrz.

Harmonicznie wtapiająca się w wygląd
lampy soczewka zapewnia maksymalny 
kąt wykrywania czujnika 180°. Dmuchane,
ręcznie formowane klosze szklane nadają
lampom indywidualny charakter. 

Możliwości regulacji
� Dokładne dopasowanie kąta wykrywania

do indywidualnych potrzeb — możliwość
obrotu soczewki czujnika w pionie 
i poziomie.

� Proste ustawianie czasu świecenia 
i progu czułości zmierzchowej za 
pomocą pokrętła. 

Zalety montażowe
� Możliwość prostego i szybkiego 

podłączenia przewodów.

� Korzystny cenowo, prosty model

� Dmuchane szkło kryształowe z pęcherzykami

644017 644116

307 x 215 x 228 mm

max 100 W / E 27

230 – 240 V, 50 Hz

180° 
z zabezp. przed podpełzaniem

70° pionowo

max 12 m

2 – 2000 luksów

8 s – 35 min

IP 44

II

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Moc

Zasilanie sieciowe

Kąt wykrywania

Zakres obracania

Zasięg czujnika

Ustawianie progu czułości
zmierzchowej

Ustawianie czasu

Stopień ochrony

Klasa ochronności
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L 1

L 1

EAN 4007841...

Abmessungen (HxBxT)

Leistung

Netzanschluss

Erfassungswinkel

Reichweite

Dämmerungs-
einstellung

Zeiteinstellung

Schutzart

Schutzklasse

Schlagfestigkeit

Zubehör

180° 

2
m

max 10 m

Najważniejsze cechy w skrócie

biały czarny

Ustawianie funkcjiIdealne wykrywanieKąt wykrywania 
180°

90° pionowo Zmniejszenie 
kąta wykrywania
czujnika

UDAROODPORNY 
MATERIAŁ

Klasyczne lampy naścienne z czujnikiem ruchu

� Korzystny cenowo, najprostszy model

� Udaroodporna osłona z tworzywa sztucznego

Prosta, ale piękna lampa z czujnikiem ruchu 
o jakości adekwatnej doświadczeniu lidera ryn-
kowego – tak można scharakteryzować efektywny
rodzaj nadzorowania powierzchni do 105 m2.  
W swej dolnej skrajnej pozycji czujnik umożliwia
wybiórcze nadzorowanie wzdłuż ściany budynku. 

Możliwości regulacji
� Dokładne dopasowanie kąta wykrywania do

indywidualnych potrzeb — możliwość obrotu
soczewki czujnika w pionie i poziomie.

� Proste ustawianie czasu świecenia i progu 
czułości zmierzchowej za pomocą pokrętła. 

Zalety montażowe
� Możliwość prostego i szybkiego podłączenia

przewodów.

� Komplet cyfr samoprzylepnych w zestawie.

Po prostu piękne i niezwy-
kle praktyczne.

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Moc 

Zasilanie sieciowe

Kąt wykrywania

Zasięg czujnika

Ustawianie progu czułości
zmierzchowej

Ustawianie czasu

Stopień ochrony

Klasa ochronności

Odporność na uderzenia

Osprzęt

650513 650612

255 x 110 x 120 mm

max 60 W/E 27

230 – 240 V, 50 Hz

180°

max 10 m 

2 – 2000 luksów

8 s – 35 min

IP 44

II

IK 7

W zestawie z samoprzylepnymi cyframi numerów domów
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Lampy zewnętrzne z czujnikiem ruchu

Wysokojakościowa sufitowa lampa z
czujnikiem ruchu z najnowocześniej-
szą techniką multisoczewkową firmy
STEINEL zapewnia wykrywanie ruchu
na całym obszarze pod podcieniami,
wiatrołapami, uskokami murów, gara-
żami albo wiatami samochodowymi. 

Wyposażona w oprawę z wysokojako-
ściowego i trwałego ciśnieniowego odle-
wu aluminium oraz klosz z mlecznego
szkła dmuchanego albo udaroodporne-
go szkła akrylowego, lampa DL 750 S
zapewnia łagodne rozsyłanie światła 
i energooszczędne oświetlenie. 

Opis działania
� Regulacja jasności podstawowej

w zakresie 0– 50% (Watt-o-matic). 
W razie wykrycia ruchu, lampa prze-
łącza się na pełną moc i świeci w
zaprogramowanym wcześniej czasie.

� Zintegrowany układ łagodnego zapa-
lania światła daje przyjemny efekt
oświetleniowy i wydłuża trwałość
żarówki, powoli zwiększając jasność
aż do uzyskania całkowitej mocy 
w ciągu jednej sekundy. W ten sam
sposób działa elektronika podczas
wyłączania światła.

Możliwości regulacji
� Możliwość ograniczenia obszaru

wykrywania za pomocą dołączonych
przesłon.

� Proste ustawianie czasu świecenia,
progu czułości zmierzchowej i regula-
cja jasności za pomocą pokrętła.

Zalety montażowe
� Wymiana żarówki bez użycia narzę-

dzi, dzięki bezśrubowemu zamoco-
waniu klosza na zapięcie bagnetowe.

Automatyczne światło z góry
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DL 750 S DL 750 S

DL 750 S DL 750 S

DL 750 S 
Abmessungen (HxBxT)

Leistung

Netzanschluss

Erfassungswinkel

Reichweite

Dämmerungs-
einstellung

Zeiteinstellung

Helligkeitsregulierung

Dauerlicht

Schutzart

Schutzklasse

360°/ 3 czujniki

ok. 350 m2

max 12m

Najważniejsze cechy w skrócie

białe/szkło mleczne białe/szkło akrylowe

Ustawianie 
progu czułości
zmierzchowej

Obszar 
wykrywania

Ustawianie czasu Regulacja jasno-
ści podstawowej
(Watt-o-matic)

Przesłony do
zmniejszania
zasięgu czujnika

…oraz obszaru
wykrywania

Łagodne zapala-
nie światła

Światło stałe 
2 x wyłączyć 
i włączyć

Lampy sufitowe z czujnikiem ruchu

� Antywłamaniowa pokrywa plastikowa
ze szkła akrylowego

� Dmuchane szkło mleczne

UDAROODPORNY 
MATERIAŁSZKŁO

EAN4007841... 650315 650414

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Moc

Zasilanie sieciowe

Kąt wykrywania

Zasięg czujnika

Ustawianie progu czułości
zmierzchowej

Ustawianie czasu

Regulacja jasności

Światło stałe

Stopień ochrony

Klasa ochronności

135 x 315 x 315 mm

max 100 W / E 27 

230 – 240 V, 50 Hz

360° z kątem rozwarcia 180°

max 12 m dookoła (ze stabilizacją temperaturową)

2 – 2000 luksów

5 s – 15 min

0 – 50 % (Watt-o-matic)

4 godz., przełączalne

IP 44

I
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Lampy zewnętrzne z czujnikiem ruchu
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DL 850 S

DL 850 S

EAN 4007841...

Abmessungen (HxBxT)

Leistung

Netzanschluss

Erfassungswinkel

Reichweite

Dämmerungs-
einstellung

Zeiteinstellung

Schutzart

Schutzklasse

Schlagfestigkeit

ok. 154 m2

360°/ 3 czujniki

Najważniejsze cechy w skrócie

Prosty montażObszar 
wykrywania

Ustawianie 
progu czułości
zmierzchowej

Ustawianie czasu

Lampa z czujnikiem ruchu

UDAROODPORNY 
MATERIAŁ

Maksymalna wydajność energetyczna
pod zadaszeniami 

W częściach wejściowych do domów wie-
lorodzinnych używana jest szczególna ilość
światła. Połączenie techniki czujników
i żarówek energooszczędnych umożliwia tu
uzyskanie naprawdę dużych oszczędności.

Lampa DL 850 S to doskonały wybór do
budynków, w których lampa wejściowa jest
zamontowana pod zadaszeniem. Sufitowa
lampa z czujnikiem ruchu o pięknym wyglą-
dzie jest wyposażona w dwie żarówki ener-
gooszczędne o mocy 9 W. Urządzenie sta-
bilizacyjno-zapłonowe dba o szybkie włą-
czanie światła i sterowanie żarówkami chro-
niące ich żywotność.

Maksymalna wydajność 
w oswietleniu

biały/tw. sztucz.    srebrny/tw. sztucz.

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Moc 

Zasilanie sieciowe

Kąt wykrywania

Zasięg czujnika

Ustawianie progu czułości
zmierzchowej

Ustawianie czasu

Stopień ochrony

Klasa ochronności

Odporność na uderzenia

760113 760212

Ø 258 x 74 mm

w zestawie 2 x 9 W / 2G7 (żarówki energooszczędne)

230 – 240 V, 50 Hz

360° z kątem rozwarcia 160°

max 7 m dookoła (ze stabilizacją temperaturową)

2 – 2000 luksów

1 min – 15 min

IP 44

II

IK 07

max 7 m
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XLed Home 1
14,8 W

Lampy zewnętrzne z czujnikiem ruchu

Świetlna sensacja: moc diod LED

Firma STEINEL już dziś udostępnia
każdemu technologię przyszłości.
W reflektorze XLed Home 170 diod
świecących LED dba o idealne oświe-
tlenie i niesamowicie niskie zużycie
energii.

Nowy, zaawansowany technologicznie
reflektor wymaga mniej niż 15 Watt
energii, aby zanurzyć otoczenie
w urzekającym świetle. Niewiarygodnie
wysoka wydajność jest możliwa dzięki
zastosowaniu 170 diod LED zamiast
żarówek oraz innowacyjnego układu
sterującego. Te nowoczesne podzespo-
ły mają jeszcze jedną, dużą zaletę:
W porównaniu z żarówkami halogeno-
wymi lub zwykłymi mają one praktycznie
nieograniczoną żywotność. Duża trwa-
łość jest wspierana przez technologię
Active-Thermo-Control firmy STEINEL,
zabezpieczająca diody LED przed prze-
grzaniem.

Ten reflektor wytwarza jedynie małą
część ciepła tradycyjnych reflektorów,
dzięki czemu można go bez problemu
montować pod zadaszeniami. Ruchomy
panel świetlny można przy tym optymal-
nie wyrównać względem oświetlanej
powierzchni.

Za inteligentne przełączanie światła
odpowiedzialna jest wielokrotnie spraw-
dzona technologia czujników na pod-
czerwień firmy STEINEL, schowana
także w czujniku ruchu IS 140-2.
Połączenie techniki diod świecących
LED i sterowania czujnikowego pozwala
na oszczędności rzędu 90%
w porównaniu do tradycyjnych reflekto-
rów halogenowych.

Halogen
150 W
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Infrarot-Sensoren für den Außenbereich

XLed Home 1

XLed Home 1

120°180°

EAN 4007841...

Abmessungen (HxBxT)

Leistung

Ne

tzanschluss

Schwenkbereich Strahler

Erfassungswinkel

Schwenkbereich Sensor

Erfassungs-Reichweite

Dämmerungs-
einstellung

Zeiteinstellung

Schutzart

Schutzklasse

2 
m

2 – 14 m

140° / 1 czujnik max 14mok. 239 m2

biały                 srebrny

Najważniejsze cechy w skrócie

Obszar 
wykrywania

Perfekcyjne wykrywanie z zabezpie-
czeniem przed podpełzaniem

Kąt wykrywania 90° pionowo 180° poziomo Nadzorow. strefy
położonej wzdłuż
ściany budynku

Ustawianie funkcji

Reflektor ledowy z czujnikiem ruchu

� 14,8 W LED

� Oszczędność energii
90%

� Sterowanie 
Active-Thermo-Control

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Moc

Barwa światła

Zasilanie sieciowe

Zakres obracania reflektora

Kąt wykrywania

Zakres obracania czujnika

Zasięg wykrywania czujnika

Ustawianie progu czułości
zmierzchowej

Ustawianie czasu

Stopień ochrony

Klasa ochronności

002695             002688

210 x 175 x 180 mm

170 diod LED, ok. 14,8 W
Żywotność diod LED: do 50 000 godz.

6700 kelwinów

230 – 240 V, 50 Hz

180° poziomo, 120° pionowo

140° z zabezpieczeniem przed podpełzaniem

180° poziomo, 90° pionowo

max 14 m (ze stabilizacją temperaturową)

2 – 2000 luksów

8 s – 35 min

IP 44

I

lat

DZIAŁANIA
GWARANCJA
5
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Reflektor halogenowy z czujnikiem ruchu

Lampy zewnętrzne z czujnikiem ruchu

Halogenowe reflektory z czujnikiem
ruchu firmy STEINEL stanowią idealne
rozwiązanie, gdy potrzebne jest szcze-
gólnie jasne oświetlenie obszaru przed
domem, wjazdów i miejsc niebez-
piecznych.

Czujne reflektory są fabrycznie wyposa-
żone w żarniki o różnej mocy od 150 do
500 W. Dzięki temu prezentują we wła-
ściwym świetle obiekty godne szczegól-
nej uwagi, witają gości mile widzianych 
i skutecznie odstraszają nieproszonych.
Program firmy STEINEL oferuje odpo-
wiedni model dla każdego zastosowania,
począwszy od niedrogiego reflektora
z soczewkami Fresnela HS 5140 aż po
sterowany mikroprocesorowo, nowocze-
sny reflektor HS 500. Reflektory HS 150 
i HS 300 wyposażone są w odbłyśnik
ceramiczny.

Możliwości regulacji
Obszar wykrywania czujnika można
dokładnie dopasować do lokalnych
warunków, skręcając  w poziomie
i w pionie multisoczewkę (HS 150 DUO,
HS 300 DUO, HS 500 DUO) lub soczew-
kę Fresnela (HS 5140) oraz ograniczyć 
za pomocą dołączonych przesłon.

� Łatwe ustawianie czasu świecenia 
i progu czułości zmierzchowej za
pomocą pokrętła.
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HS 150/300/500:

Oprawę reflektora halogenowego można
skręcać w pionie w granicach +110° do
-40° i w poziomie ±40°. Dzięki temu
można również w trudnych warunkach
montażowych uzyskać optymalne
oświetlenie. 

Reflektor halogenowy z czujnikiem ruchu
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HS 150 DUO HS 300 DUO

HS 150 DUO HS 300 DUO

HS 150 DUO / HS 300 DUO 

EAN 4007841...

Abmessungen (HxBxT)

Leistung

Netzanschluss                         

Erfassungswinkel

Schwenkbereich

Reichweite

Dämmerungs-
einstellung

Zeiteinstellung

Schutzart

Schutzklasse

Zubehör optional

EAN 4007841...

633011 633110 646318

215 x 155 x 170 mm

max. 150 W/R7s Halogenstab und max. 800 W
zusätzliche Schaltleistung an L’
1

633219 633318

240 x 210 x 180 mm

max. 300 W/R7s Halogenstab     
240 W ECO-Stab incl.

2
300 m2

System czujników

240°/ 2 czujniki

czarny biały kolor platyny czarny biały

Obszar 
wykrywania

Zmniejszenie 
kąta wykrywania
czujnika

Ściąganie 
przesłony 
pierścieniowej

Ustawianie progu
czułości zmierz-
chowej i czasu

� Atrakcyjne wzornictwo

� Wysokiej jakości 
odbłyśnik ceramiczny 
o dużej światłości

� Wysokiej jakości odbłyśnik 
ceramiczny o dużej światłości

Lampy zewnętrzne z czujnikiem ruchu

ODBŁYŚNIK
CERAMICZNY

ODBŁYŚNIK
CERAMICZNY

max 12m

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Moc

Zasilanie sieciowe

Kąt wykrywania

Zakres obracania

Zasięg czujnika

Ustawianie progu czułości
zmierzchowej

Ustawianie czasu

Stopień ochrony

Klasa ochronności

Osprzęt opcjonalny

EAN 4007841...

633011 633110 646318

215 x 155 x 170 mm

max 150 W/żarówka halogenowa z bańką podłużną R7s 
i max 800 W dodatkowej mocy przełączania na L’
w komplecie żarówka ECO 125 W

230 – 240 V, 50 Hz

240° z kątem rozwarcia 180°

80° poziomo, 150° pionowo

max 12 m (ze stabilizacją temperaturową)

2 – 2000 luksów

10 s – 15 min

IP 44

I

Narożny uchwyt naścienny 02 do montażu w narożnikach
zewnętrznych dostępny w kolorach
630560 czarny 630669 biały

633219 633318

240 x 210 x 180 mm

max 300 W/żarówka halogenowa z bańką podłużną R7s
w komplecie żarówka ECO 240 W

230 – 240 V, 50 Hz

240° z kątem rozwarcia 180°

80° poziomo, 150° pionowo

max 12 m (ze stabilizacją temperaturową)

2 – 2000 luksów

10 s – 15 min

IP 44

I

–
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HS 500 DUO HS 5140

HS 500 DUO HS 5140

HS 500 DUO HS 5140

20m

2

EAN 4007841...

Abmessungen (HxBxT)

Leistung 

Netzanschluss

Erfassungswinkel

Schwenkbereich

Reichweite

Dämmerungs-
einstellung

Zeiteinstellung

Schutzart

Schutzklasse

Zubehör optional

633417 633516

265 x 210 x 210 mm

max. 500 W/R7s Halogenstab
400 W ECO-Stab incl.

575212 577919

185 x 170 x 160 mm

max. 500 W/R7s Halogenstab
400 W ECO-Stab incl.

230 – 240 V, 50 Hz

140° mit Unterkriechschutz

180° vertikal nach vorn und hinten

Best Price

175 m2800 m2

Ściąganie 
przesłony 
pierścieniowej

140°/ 1 czujnik240°/ 2 czujniki

czarny biały czarny biały

Obszar 
wykrywania

Zmniejszenie 
kąta wykrywania
czujnika

Ustawianie progu
czułości zmierz-
chowej i czasu

Obszar 
wykrywania

Ustawianie funkcji

System czujników

� Duży zasięg światła i wykrywania
czujnika do 20 m

� Korzystny cenowo, 
najprostszy model

Reflektor halogenowy z czujnikiem ruchu

max 20m

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Moc 

Zasilanie sieciowe

Kąt wykrywania

Zakres obracania

Zasięg czujnika

Ustawianie progu czułości
zmierzchowej

Ustawianie czasu

Stopień ochrony

Klasa ochronności

Osprzęt opcjonalny

633417 633516

265 x 210 x 210 mm

max 500 W/żarówka halogenowa z bańką podłużną R7s
w komplecie żarówka ECO 400 W

230 – 240 V, 50 Hz

240° z kątem rozwarcia 180°

80° poziomo, 150° pionowo

max 20 m (ze stabilizacją temperaturową)

2 – 2000 luksów

10 s – 15 min

IP 44

I

–

575212 577919

185 x 170 x 160 mm

max 500 W/żarówka halogenowa z bańką podłużną R7s
w komplecie żarówka ECO 400 W

230 – 240 V, 50 Hz

140° z zabezpieczeniem przed podpełzaniem

180° pionowo do przodu i do tyłu

max 12 m (ze stabilizacją temperaturową)

2 – 2000 luksów

8 s – 35 min

IP 54

I

–
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Lampy wewnętrzne 
z czujnikiem ruchu
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PORADA

Witamy w domu

Automatyczne światło to rozwiązanie przy-
szłości. Nie tylko w zastosowaniach
zewnętrznych, gdzie rozwiązania firmy
STEINEL już dziś należą do standardowe-
go wyposażenia. Wraz z wynalezieniem
nowoczesnych czujników wysokiej często-
tliwości firma STEINEL wprowadziła tę
przyszłościową technologię także do
obszarów wewnętrznych. Dzięki temu mak-
symalna oszczędność energii i optymalny
komfort można realizować także wewnątrz
budynków — powered by STEINEL.

Innowacja kryje się we wnętrzu lampy.
Detektor ruchu wysokiej częstotliwości,
witający Ciebie i Twoich gości światłem po
wejściu do pomieszczenia i wyłączający je
po wyjściu. Witamy w domu. Witamy
w przyszłości.

� Indywidualne ustawianie progu czułości
zmierzchowej, czasu włączenia i zasięgu
czujnika.

� Prosta instalacja: Lampa i czujnik = 
1 przyłącze 

� Do nabycia jako lampy naścienne 
i sufitowe o szeroko zróżnicowanym
wzornictwie.

� 36 miesięcy gwarancji na prawidłowe
działanie.

� 5 lat gwarancji na zakup klosza 
szklanego

Wszystkie lampy firmy STEINEL
mogą współpracować z żarówkami
energooszczędnymi. 

(2. piętro)

(1. piętro)

(parter)

Świadome wykorzystanie ene

rg
ii.
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Ø 1–8 m

Ø 1–8 m

1,75 m

2,50 m

Technika czujników do montażu wewnątrz budynków

WŁĄCZANIE i
WYŁĄCZANIE 
światła … całkiem 
automatycznie
Innowacja firmy STEINEL – 
jedyny oryginał.

Czujniki wysokiej częstotliwości firmy
STEINEL wykrywają ruch bez opóź-
nień i bez ograniczeń „czułości”
przez temperaturę otoczenia i kieru-
nek ruchu rejestrowanych obiektów.

Zaawansowane technologicznie
czujniki wysyłają sygnały i po chwili
odbierają echo odbite od ścian i ota-
czających obiektów. Ruch w obsza-
rze wykrywania jest natychmiast reje-
strowany przez czujnik na podstawie
zmienionego obrazu echa, po czym
następuje włączenie światła! Po 
upływie indywidualnie ustawionego
następuje automatyczne wyłączenie
światła. 

Czujniki wysokiej częstotliwości firmy
STEINEL pracują w paśmie częstotli-
wości 5,8 GHz. Ponieważ dla tych
sygnałów szkło i cienkie ścianki nie
są żadną przeszkodą, możliwe jest
zamontowanie czujników wewnątrz
oprawy oświetleniowej,w sposób
niewidoczny. W ten sposób nic nie
zakłóca atrakcyjnego wyglądu lamp 
z czujnikiem ruchu firmy STEINEL.

Moc wynosząca ok.1mW to zaled-
wie ok. 1/1000 mocy telefonu komór-
kowego.

Obszar wykrywania czujnika

Żadna droga nie umknie lampom z
czujnikiem wysokiej częstotliwości
firmy STEINEL. Wykrywają one
nawet najmniejsze ruchy w obsza-
rze 360° i w odległości nawet 8 m.
W razie potrzeby zasięg czujnika
można płynnie zredukować nawet
do 1 m.

Elegancki komfort

Inteligencji nie widać, można ją jedynie dostrzec. Technika wysokiej 
częstotliwości firmy STEINEL jest ukryta wewnątrz atrakcyjnych lamp, 
w których gwarantuje włączenie światła w odpowiednim czasie.

Światło idealne

Obszar wykrywania lamp z czujnikiem ruchu wysokiej częstotliwości
firmy STEINEL jest optymalny dla zastosowań wewnątrz pomieszczeń.
Dzięki wykrywaniu ruchu w zakresie 360° można je zainstalować na
ścianie lub na suficie.
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2 – 2000 luksów

Ø 1 – 8 m

5 s – 15 min.

Modernizacja 
do ręcznego montażu

Lampy z czujnikiem ruchu wysokiej
częstotliwości firmy STEINEL są
montowane w taki sam sposób, jak
standardowe lampy. Dodatkowe
czynności czy podłączanie kabli nie
są wymagane. Wręcz przeciwnie:
skomplikowane przełączniki krzy-
żowe i odpowiednie prowadnice
przewodów można po prostu
wyrzucić. Inwestowanie w przy-
szłość nie może być prostsze ani
wygodniejsze.

Metoda ustawiania

Za pomocą trzech płynnie ustawia-
nych regulatorów lampy z czujni-
kiem ruchu wysokiej częstotliwości
firmy STEINEL można optymalnie
dostosować do wymagań każdego
użytkownika.

Ustawianie parametrów

Ustawianie czasu

Lampy z czujnikiem ruchu wyso-
kiej częstotliwości firmy STEINEL
są wyposażone w programator
czasowy, zapewniający, że światło
pozostanie włączone przez usta-
wiony czas. Wymagany czas świe-
cenia można ustawić płynnie w
zakresie od 5 s do 15 min.

Ustawianie progu czułości
zmierzchowej

Ustawiając próg czułości czujnika
w zakresie 2 – 2000 luksów można
określić, przy jakiej jasności oto-
czenia nastąpi włączenie/wyłą-
czenie lampy z czujnikiem. Czy już
w ciągu dnia, czy też dopiero o
zmroku lub po zapadnięciu ciem-
ności. 

Ustawianie zasięgu czujnika

Lampy z czujnikiem wysokiej czę-
stotliwości firmy STEINEL mogą
wykrywać ruchy na obszarze o 
Ø 1 do 8 m. Żądany zasięg czujnika
można płynnie ustawiać w tym
zakresie.

Prosty montaż

Lampy z czujnikiem wysokiej czę-
stotliwości firmy STEINEL można
instalować równie łatwo i szybko,
jak tradycyjne lampy: Zamocować
lampę na ścianie lub suficie, prze-
wód fazowy i neutralny przykręcić
do odpowiednich zacisków –
i gotowe. Odpada tylko ręczne włą-
czanie i wyłączanie światła, dzięki
zintegrowanej technice czujników.

Podłączenie innych odbiorników
energii

Lampy z czujnikiem wysokiej czę-
stotliwości posiadają dodatkowy
zacisk podłączeniowy, umożliwiają-
cy podłączenie dodatkowego
odbiornika energii. Po wejściu do
toalety włączane jest równocześnie
ze światłem np. dodatkowe oświe-
tlenie lub wentylator. Moc przyłącze-
niowa wynosi max 100 W.
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www.energieclevernutzen.de

Światło włączone. Światło wyłączone.
Sterowane czujnikiem.

Światło pojawia się wraz z ludźmi.
Wszędzie tam, gdzie jest potrzebne.

Technika czujników do montażu wewnątrz budynków
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FRS 30

FRS 20

RS 13 L

HF 360 AP

RS 10-1 LBRS 61 L

Strona 89

Strona 88

Strona 84

Strona 95

Strona 82Strona 87

Przykłady zastosowań

Jasne pomieszczenia do przy-
jemnego spędzania czasu

FIRMA STEINEL ma odpowiednie
rozwiązanie dla każdego pomiesz-
czenia i zastosowania. Oto kilka
propozycji zastosowania poszcze-
gólnych produktów.

Np. garaż, kotłownia, 
pomieszczenie magazynowe …

Np. korytarze, schowki …

Np. toaleta dla gości, 
garderoba …

Np. wejścia do budynków, 
klatki schodowe …

Np. pomieszczenia wilgotne …

Np. korytarze i piwnice 
w budynkach wielorodzinnych …
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RS 100 L RS 16 LRS 10-1 L

RS 10-1 L

RS 16 L

RS 10-1 L / 100 L / 16 L

Best Price

Best Price

biały białybiały

Najważniejsze cechy lamp z czujnikiem w skrócie

Ustawianie 
progu czułości
zmierzchowej

Łatwy montaż na
ścianie lub suficie

Ustawianie czasu Ustawianie 
zasięgu czujnika

Lampy wewnętrzne z czujnikiem ruchu

Praktyczne wzornictwo, idealne do przedpo-
koju, na korytarz lub klatkę schodową.

Czy to lampa sufitowa, czy naścienna, eleganc-
kie klosze ze szkła dmuchanego  zapewniają
ciepłe i równomiernie rozsyłane światło.

Opis działania
� Nowoczesne czujniki wysokiej częstotliwo-

ści, ukryte w niewidoczny sposób we wnę-
trzu lampy, reagują niezależnie od tempera-
tury na najmniejsze ruchy i zapewniają 
praktycznie natychmiastowe włączanie, 
a następnie wyłączanie światła po upływie
zaprogramowanego czasu.

Możliwości regulacji
� Płynna, elektroniczna regulacja zasięgu 

czujnika w zakresie Ø 1 – 8 metrów.

� Łatwe ustawianie czasu świecenia i progu
czułości zmierzchowej za pomocą pokrętła.

Zalety montażowe
� Łatwy montaż 

(lampa i czujnik = 1 przyłącze)

� Możliwość podłączenia dodatkowego
odbiornika energii (np. wentylator ustępo-
wy/łazienkowy)

� Wymiana żarówki bez użycia narzędzi, 
dzięki bezśrubowemu zamocowaniu 
klosza na zapięcie bagnetowe.

EAN 4007841...

Wymiary 
(wys. x szer. x gł.)

Moc

Moc nadawcza

Techn. wysokiej częstotliw.

Stopień ochr. / Klasa ochronn.

Oprawa

738013

ø 275 x 95 mm

max 60 W / E 27

ok. 1 μW

5,8 GHz

IP 44 / II

tworzywo sztuczne

730116

ø 310 x 125 mm

max 100 W / E 27 
+ max 800 W / np. wentyla-
tor łazienkowy / ustępowy

ok. 1 μW

5,8 GHz

IP 44 / II

aluminium

biały białybiały

731816

ø 280 x 110 mm

max 75 W / E 27
+ max 800 W / np. wentyla-
tor łazienkowy / ustępowy

ok. 1 μW

5,8 GHz

IP 44 / II

aluminium
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RS 16-2 L / RS 16-3 L

RS 16-2 L

RS 10-1 / 100 / 16 / 16-2 / 16-3 L

RS 16-2 L RS 16-3 L RS 16-3 L      

RS 16-3 L 

738310 738419

295 x 295 x 110 mm

� Wysokogatunkowe wykonanie

� Dmuchane białe szkło mleczne
Triopal

� Oprawa z wysokogatunkowego
ciśnieniowego odlewu alumi-
nium lub tworzywa sztucznego
(RS 16/16-2/16-3 L)

Lampy z czujnikiem wysokiej częstotliwości do montażu na ścianie lub suficie

Kwadratowe, dmuchane, matowe szkło mleczne,
w różnych oprawach.

Osoby preferujące kształty prostokątne na pewno
znajdą wśród modeli tej serii właściwą lampę z czuj-
nikiem wysokiej częstotliwości. O niecodziennym
wzornictwie i wysokiej jakości wykończenia, idealne
jako lampa naścienna lub sufitowa.

Szczególnie praktyczne: prostokątny klosz można
łatwo wyregulować za pomocą mechanizmu 
sprężynowego.

Opis działania, możliwości ustawienia i zalety 
montażowe

� patrz str. 82

EAN 4007841...

Wymiary 
(wys. x szer. x gł.)

Moc

Moc nadawcza

Techn. wysokiej częstotliw.

Stopień ochr. / Klasa ochronn.

Oprawa

230 – 240 V, 50 Hz

360° z kątem rozwarcia 160° ewent. przez

szyby, drewno i ścianki o lekkiej konstrukcji

Ø 1 – 8 m, ustawiany płynnie
Ø 3 – 8 m (RS 16/16-2/16-3 L)

2 – 2000 luksów

5 s – 15 min

Zasilanie sieciowe

Kąt wykrywania

Zasięg czujnika

Ustawianie progu czułości
zmierzchowej

Ustawianie czasu

738211

270 x 270 x 110 mm

max 60 W / E 27
dodatkowa moc przełączania max 100 W / 
np. wentylator łazienkowy / ustępowy

ok. 1 μW

5,8 GHz

IP 44 / II

tworzywo sztuczne

738310 738419

295 x 295 x 110 mm

biały biały INOX-Look
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RS 13 L / RS 10-3 L

735715 731410

Ø 360 x 110 mm

max. 75 W / E 27 
+ max. 800 W / z.B. Bad-/WC-Lüfter

ca. 1 mW

5,8 GHz

IP 44

II

Aluminium

RS 10-3 L

RS 10-3 L

RS 13 L

EAN 4007841...

Abmessungen 
(Hx BxT)

Leistung

Sendeleistung

HF-Technik

Schutzart

Schutzklasse

Chassis

730819

Ø 340 x 110 mm

max. 75 W / E 27
+ max. 800 W / 
z.B. Bad-/WC-Lüfter

ca. 1 mW

5,8 GHz

IP 44

II

Aluminium

RS 13 L

735715 731410

ø 360 x 110 mm

max 75 W / E 27 
+ max 800 W / np. wentylator łazienkowy / ustępowy

ok. 1 μW

5,8 GHz

IP 44

II

aluminium

INOX-Look biały

EAN 4007841...

Wymiary 
(wys. x szer. x gł.)

Moc

Moc nadawcza

Techn. wysok. częst.

Stopień ochrony

Klasa ochronności

Oprawa

730819

Ø 340 x 110 mm

max 75 W / E 27
+ max 800 W / np. wentylator
łazienkowy / ustępowy

ok. 1 μW

5,8 GHz

IP 44

II

aluminium

biały

Lampy wewnętrzne z czujnikiem ruchu

Stylowy wygląd lampy o dużej średni-
cy, idealnej do przedpokoju, na kory-
tarz lub klatkę schodową.

Te lampy sufitowe i naścienne wszędzie
wyglądają dobrze – obojętnie czy na
suficie czy też na ścianie. Dmuchane
szkło mleczne jest otoczone przesłona-
mi z matowego szkła kryształowego lub
zabarwionego tworzywa sztucznego.
Maksymalna moc żarówki wynosi 75 W.

Opis działania, możliwości ustawienia 
i zalety montażowe

� patrz str. 82

� Dmuchane szkło mleczne z matowanym 
pierścieniem szklanym (RS 13 L)

� Dmuchane, białe szkło Triopal z przesłoną 
z tworzywa sztucznego (RS 10-3 L)

� Dmuchane szkło mleczne z matowanym 
pierścieniem szklanym 
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230 – 240 V, 50 Hz

360° mit 160° Öffnungswinkel 
ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände

Ø 1 – 8 m,
stufenlos einstellbar

2 – 2000 Lux

5 sek. – 15 min.

Netzanschluss

Erfassungswinkel

Reichweite

Dämmerungs-
einstellung

Zeiteinstellung

RS 13 / 10-3 / 21 L

731014

Ø 280 x 100 mm

max. 75 W / E 27
+ max. 800 W / 
z.B. Bad-/WC-Lüfter

ca. 1 mW

5,8 GHz

IP 20

II

Aluminium

RS 21 L

RS 21 L

Ø 1–8m

Ø 1–8m

1,75m

2,50 m

230 – 240 V, 50 Hz

360° z kątem rozwarcia 160° ewent. przez

szyby, drewno i ścianki o lekkiej konstrukcji

Ø 1 – 8 m,
ustawiany płynnie

2 – 2000 luksów

5 s – 15 min

Zasilanie sieciowe

Kąt wykrywania

Zasięg czujnika

Ustawianie progu czułości
zmierzchowej

Ustawianie czasu

731014

Ø 280 x 100 mm

max 75 W / E 27
+ max 800 W / np. wentylator
łazienkowy / ustępowy

ok. 1 μW

5,8 GHz

IP 20

II

aluminium

srebrny, szkło mleczne mat.

Najważniejsze cechy lamp z czujnikiem w skrócie

Obszary wykrywania 
czujnika przy montażu 
na ścianie lub suficie

Ustaw. progu
czułości zmierzch.

Prosty montaż Ustawianie czasu Ustawianie 
zasięgu czujnika

Lampy z czujnikiem wysokiej częstotliwości do montażu na ścianie lub suficie

Szlachetny wygląd, idealne do
pomieszczeń w strefie mieszkalnej.

Osoby preferujące oryginalne wzornic-
two na pewno znajdą wśród modeli tej
serii nowoczesną lampę z czujnikiem
ruchu pasującą do ich mieszkania. Trzy
widoczne na zewnątrz uchwyty są nie
tylko elementem mocującym biały szkla-
ny klosz, ale mają również charakter
ozdobny.

Opis działania, możliwości ustawie-
nia i zalety montażowe

� patrz str. 82

� Charakterystyczny wygląd nadają trzy klamry mocujące

� Mocno wysklepiony klosz z matowego szkła mlecznego

� Oprawa z wysokogatunkowego ciśnieniowego 
odlewu aluminium pomalowanego w kolorze szarym
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Lampy wewnętrzne z czujnikiem ruchu
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BRS 60 L / BRS 61 L
BRS 65 L / BRS 66 L

EAN 4007841...

Abmessungen (HxBxT)

Leistung

Netzanschluss

Erfassungs winkel

Sendeleistung

HF-Technik

Reichweite

Dämmerungs einstellung

Zeiteinstellung

Schutzart

Schutzklasse

BRS 66 LBRS 61 LBRS 60 L

740115

500 x 90 x 60 mm

3 x 40 W / G9

230 – 240 V, 50 Hz

360° mit 160° Öffnungswinkel 
ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände

ca. 1 mW 

5,80 GHz (reagiert temperaturunabhängig auf 
kleinste Bewegungen)

Ø 0,5 - 5 m, stufenlos einstellbar

2 – 2000 Lux

5 sek. – 15 min.

IP 44

I

740214

500 x 90 x 60 mm

3 x 40 W / G9

BRS 65 L

740610

350 x 90 x 60 mm

2 x 40 W / G9

740719

350 x 90 x 60 mm

2 x 40 W / G9

360°

2 – 2000 luksów 5 sek. – 15 min.

Najważniejsze cechy w skrócie

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Moc

Zasilanie sieciowe

Kąt wykrywania

Moc nadawcza

Technika wysokiej 
częstotliwości

Zasięg czujnika

Ustaw. progu czuł. zmierzch.

Ustawianie czasu

Stopień ochrony

Klasa ochronności

szkło mlecz./ kołp. biały szkło mlecz./ kołp. chrom.

740115

500 x 90 x 60 mm

max 3 x 40 W / G9

230 – 240 V, 50 Hz

360° z kątem rozwarcia 160° 
ewent. przez szyby, drewno i ścianki o lekkiej konstrukcji 

ok. 1 μW 

5,80 GHz (reaguje niezależnie od temperatury na 
najmniejsze ruchy)

Ø 0,5 – 5 m, ustawiany płynnie

2 – 2000 luksów

5 s – 15 min

IP 44

I

740214

500 x 90 x 60 mm

max 3 x 40 W / G9

Seria BRS

szkło mlecz./ kołp. chrom.szkło mlecz./ kołp. biały

740610

350 x 90 x 60 mm

max 2 x 40 W / G9

740719

350 x 90 x 60 mm

max 2 x 40 W / G9

Zasięg wykrywa-
nia przy montażu
na ścianie

Kąt wykrywania
360°

Ustawianie 
progu czułości
zmierzchowej

Ustawianie czasu Strefy bezpieczeństwa
w łazience

Ta seria podniesie walory estetyczne każdej łazien-
ki, przedpokoju czy garderoby.
Charakterystyczne wzornictwo, wysokogatunko-
we materiały i przyszłościowa technika.
Innowacyjna technika czujników wysokiej częstotli-
wości pracuje niewidocznie, prawie bez opóźnień
i z najwyższą wydajnością.

Możliwości regulacji
� Płynna, elektroniczna regulacja zasięgu czujnika

w zakresie Ø 1 – 5 metrów.

� Łatwe ustawianie czasu świecenia i progu 
czułości zmierzchowej za pomocą pokrętła.

Szlachetne kinkiety 
i lampy do luster do 
łazienki i garderoby.

Lampy z czujnikiem wysokiej częstotliwości do łazienki, garderoby i na klatkę schodową …

BRS 65 L szkło mleczne / kołpak biały (tworzywo sztuczne)

BRS 66 L szkło mleczne / kołpak metalowy chromowany

BRS 60 L szkło mleczne / kołpak biały (tworzywo sztuczne)

BRS 61 L szkło mleczne / kołpak metalowy chromowany

0,5 m

0,5 m

5 m

5 m
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FRS 20

743512

300 x 195 x 63 mm

2 x 11 W / 2G7 (2-röhriges Energiesparleuchtmittel)
zusätzl. Schaltleistung max. 200 W / z. B. Bad-/WC-Lüfter

230 – 240 V, 50 Hz

360° mit 160° Öffnungswinkel
ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände

ca. 1 mW

5,8 GHz

Ø 1 – 5 m, stufenlos einstellbar

2 – 2000 Lux

1 min. – 15 min.

IP 54

II

IK 07

FRS 20

EAN 4007841...

Abmessungen (HxBxT)

Leistung

Netzanschluss

Erfassungs winkel

Sendeleistung

HF-Technik

Reichweite

Dämmerungs einstellung

Zeiteinstellung

Schutzart

Schutzklasse

Schlagfestigkeit

63 mm

360°

1 m

2,50 m
5 m 1 m

1,75 m

5 m

743512

300 x 195 x 63 mm

dokładnie 2 x 11 W / 2G7 (dwururk. świetlów. energoosz.) dodatk.
moc przełącz. max 200 W / np. wentyl. łazienkowy / ustępowy

230 – 240 V, 50 Hz

360° z kątem rozwarcia 160°
ewent. przez szyby, drewno i ścianki o lekkiej konstrukcji

ok. 1 μW

5,8 GHz

Ø 15 m,  ustawiany płynnie

2 – 2000 luksów

1 min – 15 min

IP 54

II

IK 07

biały

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Moc

Zasilanie sieciowe

Kąt wykrywania

Moc nadawcza

Technika wysokiej częstotliw.

Zasięg czujnika

Ustaw. progu czuł. zmierzch.

Ustawianie czasu

Stopień ochrony

Klasa ochronności

Odporność na uderzenia

Najważniejsze cechy w skrócie

Kąt wykrywania 
360°

Obszar wykrywa-
nia przy montażu
na suficie

Zasięg wykrywa-
nia przy montażu
na ścianie

Ustawianie 
progu czułości
zmierzchowej

Ustawianie czasu

Lampy wewnętrzne z czujnikiem ruchu

Mistrz oszczędzania do
wielu zastosowań.
Lampa FRS 20 łączy w sobie technikę czujników,
energooszczędną żarówkę i płaską formę.
Rezultatem jest zgrabna, energooszczędna  lampa
do wielu zastosowań.

Możliwości regulacji
� Płynna, elektroniczna regulacja zasięgu czujnika

w zakresie Ø 1 – 5 metrów.

� Łatwe ustawianie czasu świecenia i progu 
czułości zmierzchowej za pomocą pokrętła.

Bezpieczeństwo pracy
� Żarówki działają niezależnie od siebie 

(świecą nawet wtedy, gdy jedna z nich jest
uszkodzona).

UDAROODPORNY
MATERIAŁ

2 – 2000 luksów 1 min – 15 min
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FRS 30

EAN 4007841...

Abmessungen (HxBxT)

Leistung

Netzanschluss

Erfassungs winkel

Sendeleistung

HF-Technik

Reichweite

Dämmerungs einstellung

Zeiteinstellung

Schutzart

Schutzklasse

Schlagfestigkeit

FRS 30

743413

165 x 658 x 110 mm

2 x 18 W / G13, zusätzliche Schaltleistung max. 200 W / 
z. B. Bad-/WC-Lüfter

230 – 240 V, 50 Hz

360° mit 160° Öffnungswinkel
ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände

ca. 1 mW

5,8 GHz

Ø 1 – 8 m, stufenlos einstellbar

2 – 2000 Lux

1 min. – 15 min.

IP 65

II

IK 07

360°

2 – 2000 luksów 1 min – 15 min
1 m

2,50 m

8 m

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Moc

Zasilanie sieciowe

Kąt wykrywania

Moc nadawcza

Technika wysokiej częstotliw.

Zasięg czujnika

Ustaw. progu czuł. zmierzch.

Ustawianie czasu

Stopień ochrony

Klasa ochronności

Odporność na uderzenia

biały

743413

165 x 658 x 110 mm

dokładnie 2 x 18 W / G13, dodatkowa moc przełączeniowa 
max 200 W / n p . wentylator łazienkowy / ustępowy

230 – 240 V, 50 Hz

360° z kątem rozwarcia 160°
ewent. przez szyby, drewno i ścianki o lekkiej konstrukcji

ok. 1 μW

5,8 GHz

Ø 1 – 8 m, ustawiany płynnie

2 – 2000 luksów

1 min – 15 min

IP 65

II

IK 07

Najważniejsze cechy w skrócie

Obszar wykrywa-
nia przy montażu
na suficie

Kąt wykrywania
360°

Ustawianie 
progu czułości
zmierzchowej

Ustawianie czasu Pokrętło 
regulacyjne

Lampy z czujnikiem wysokiej częstotliwości do montażu na ścianie i suficie

Praktyczne rozwiązanie 
do montażu na suficie 
w piwnicach, kotłowniach 
i garażach.

W lampie FRS 30 po raz pierwszy sprawdzona
technika czujników STEINEL występuje w innej,
praktycznej formie. Układ elektroniczny błyska-
wicznie włącza żarówkę bez pogarszania jej
żywotności wskutek częstego włączania.

Możliwości regulacji
� Bezstopniowe ustawianie zasięgu czujnika 

w zakresie Ø 1 – 8 metrów.

� Łatwe ustawianie czasu świecenia i progu 
czułości zmierzchowej za pomocą pokrętła.

UDAROODPORNY
MATERIAŁ
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Czujniki ruchu 
do pomieszczeń
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Pomysłowe włączniki światła

Współczesne włączniki światła przełączają się bez-
dotykowo i automatycznie. Inteligentne, nowocze-
sne włączniki firmy STEINEL są idealnym rozwiąza-
niem dla wszystkich pomieszczeń, w których ważna
jest funkcjonalna jasność oświetlenia: korytarze,
klatki schodowe, łazienki, WC, kuchnie, piwnice,
pralnie oraz wszystkie pomieszczenia, w których
potrzebne jest krótkotrwałe włączenie oświetlenia.

� Bezpieczeństwo, komfort i oszczędność energii
dzięki automatycznemu włączaniu światła.

� Możliwość zastosowania zarówno do montażu
dodatkowego w konwencjonalnych puszkach
instalacyjnych, jak i przy wykonywaniu nowych
instalacji w domach, mieszkaniach i innych
obiektach.

� Bezproblemowa wymiana włączników konwen-
cjonalnych na włączniki sensorowe.

� Użyteczne funkcje dodatkowe, takie jak stałe
świecenie (4 godz.) albo stałe wyłączenie światła.

� Do nabycia w wersji podtynkowej i natynkowej.

� Możliwość kombinacji z innymi włącznikami 
i gniazdami wtykowymi, dzięki atrakcyjnemu 
programowi ramowemu.



IR 180 UP/AP HF 360 UP/AP
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Możliwości regulacji
� Pokrętła regulacyjne do łatwego ustawiania

zasięgu czujnika, czasu świecenia oraz progu
czułości zmierzchowej znajdują się pod przy-
kręcaną, ozdobną przesłoną, co zapobiega nie-
umyślnemu przestawieniu.

� Za pomocą zintegrowanego przycisku można
przełączyć na stałe oświetlenie (max 4 godziny)
lub wyłączyć stałe oświetlenie. Świecenie czer-
wonej diody sygnalizuje wybraną funkcję.

Możliwości regulacji
� Pokrętła regulacyjne do łatwego ustawiania

czasu świecenia oraz progu czułości zmierz-
chowej znajdują się pod składaną, ozdobną
przesłoną, co chroni je przed nieumyślnym
przestawieniem.

� Za pomocą zintegrowanego przycisku można
przełączyć na stałe oświetlenie (max 4 godziny)
lub wyłączyć stałe oświetlenie. Świecenie czer-
wonej diody sygnalizuje wybraną funkcję.

Czujniki ruchu do pomieszczeń

Solidne, sprawdzone i mające duży zasięg
włączniki sensorowe w technice na podczer-
wień. W wersji podtynkowej idealne na kory-
tarz, do kuchni i WC, w wersji natynkowej do
piwnicy, garażu, wiaty samochodowej i na
zewnątrz budynku.

Opisywane włączniki sensorowe reagują na pro-
mieniowanie cieplne, emitowane przez poruszają-
cych się ludzi. Dzięki zasięgowi czujnika 8 m
doskonale nadają się także do większych
pomieszczeń. Wersja przeciwbryzgowa wyłącznika
natynkowego IR 180 AP o stopniu ochrony IP 54
może być stosowana także na wolnym powietrzu
oraz w pomieszczeniach wilgotnych.

Szybki, dalekosiężny i wielofunkcyjny włącznik
sensorowy w technice wysokoczęstotliwościo-
wej. W wersji podtynkowej idealny na klatkę
schodową, do przedpokoju i łazienki, w wersji
natynkowej na klatkę schodową, do piwnicy 
i pralni.

Czujniki wysokiej częstotliwości wysyłają niesły-
szalny sygnał i reagują w zależności od tempera-
tury na zmiany w jego odbiciu, spowodowane
przez poruszające się obiekty. Dzięki dużemu
obszarowi wykrywania, prawie bezzwłocznej reak-
cji działania oraz możliwości bezstopniowego
regulowania zasięgu od 1 m do 8 m, nadaje się
nawet do trudnych warunków w pomieszczeniach.
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NF 50 UP

Opis działania.

� Bezdotykowe włączanie i wyłączanie

� Dioda świecąca zapewnia, że powierzchnię
czujnika można znaleźć nawet po ciemku.

Włączniki sensorowe do instalacji pod- i natynkowej

Czujnik pola indukcyjnego NF 50 UP bezdoty-
kowo włącza i wyłącza światło. Stanowi ideal-
ne wyposażenie kuchni, łazienek, warsztatów,
gabinetów lekarskich i wszystkich pomiesz-
czeń, w których przykłada się dużą wagę do
higieny i czystości oraz zabezpieczenia przed
porażeniem prądem.

Włącznik sensorowy NF 50 jest wyposażony 
w czujnik pola indukcyjnego, który reaguje na
ruchy dłoni bezpośrednio przed powierzchnią
włącznika (max odległość 5 cm). W ten sposób
można bezpiecznie i higienicznie włączać i wyłą-
czać światło nawet mokrymi lub brudnymi rękami.



IR 180 UP HF 360 UP NF 50 UP
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EAN 4007841...

Abmessungen (HxBxT)

Leistung

Netzanschluss

Erfassungswinkel

Reichweite

Dämmerungs-
einstellung

Zeiteinstellung

Dauerlicht

Dauer-Aus

LED

Schutzart

Schutzklasse

Zubehör

750114

81 x 81 x 58 mm

max. 1000 W
(z.B. Glühlampe) 
max. 500 W
(z.B. Leuchtstofflampe)

230 – 240 V, 50 Hz
3-Drahtanschluss (L,L’,N)
Parallelschaltung möglich

751111

81 x 81 x 55 mm

max. 1000 W
(z.B. Glühlampe) 
max. 500 W
(z.B. Leuchtstofflampe)

230 – 240 V, 50 Hz
3-Drahtanschluss (L,L’,N)
Parallelschaltung möglich

752118

81 x 81 x 55 mm

max. 1000 W
(z.B. Glühlampe) 
max. 500 W
(z.B. Leuchtstofflampe)

230 – 240 V, 50 Hz
3-Drahtanschluss (L,L’,N)
nicht wechselschaltungsfähig

IR 180 UP HF 360 UP NF 50 UP

IR 180 UP / HF 360 UP

180° 360° maks. 5 cm

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Moc

Zasilanie sieciowe

Kąt wykrywania

Zasięg czujnika

Ustawianie progu czułości
zmierzchowej

Ustawianie czasu

Światło stałe

Światło stałe wył.

Dioda świecąca

Stopień ochrony

Klasa ochronności

Osprzęt

750114

81 x 81 x 58 mm

max 1000 W (np. żarówka) 
z elektr. urządzen. stabiliz.-zapłonow.,
obciąż. pojemn., np. żarówki elektro-
oszcz., max 6 sztuk, C ≤ 132 μF

230 – 240 V, 50 Hz
przewód 3-żyłowy (L,L’,N)
możliwe połączenie równoległe

180° z kątem rozwarcia 90°

max 8 m

2 – 2000 luksów

10 s – 30 min.

4 godz., przełączalne

przełączalne

tak, światło stałe, światło stałe wył.

IP 20

II

łącznie z ramka maskującą

751111

81 x 81 x 55 mm

max 1000 W (np. żarówka) 
z elektr. urządzen. stabiliz.-zapłonow.,
obciąż. pojemn., np. żarówki elektro-
oszcz., max 6 sztuk, C ≤ 132 μF

230 – 240 V, 50 Hz
przewód 3-żyłowy (L,L’,N)
możliwe połączenie równoległe

360° z kątem rozwarcia 140°

max 1 – 8 m, ustawiany płynnie

2 – 2000 luksów

10 s – 30 min.

4 godz., przełączalne

przełączalne

tak, światło stałe, światło stałe wył.

IP 20

II

łącznie z ramka maskującą 

752118

81 x 81 x 55 mm

max 1000 W (np. żarówka) 
z elektr. urządzen. stabiliz.-zapłonow.,
obciąż. pojemn., np. żarówki elektro-
oszcz., max 6 sztuk, C ≤ 132 μF

230 – 240 V, 50 Hz, przewód 3-żyło-
wy (L,L’,N), nie nadaje się do użytko-
wania jako przełącznik schodowy

za pomocą pola indukcyjnego

max 5 cm

–

–

–

–

Światło orientacyjne

IP 20

II

łącznie z ramka maskującą

śnieżnobiały śnieżnobiały śnieżnobiały

Czujnik na pod-
czerwień

Kąt wykrywania
180°

Czujnik wysokiej
częstotliwości

Kąt wykrywania Czujnik pola
indukcyjnego

Zasięg czujnika

Przesłona stylizowana 
składana

Funkcja stałego świece-
nia/wyłączenia światła.

IR 180 UP: 
Ustawianie progu czułości
zmierzchowej i czasu

HF 360 UP: 
Ustawianie zasięgu czujnika, progu
czułości zmierzchowej i czasu

� Czujnik ruchu na podczer-
wień w wersji podtynko-
wej, idealny na korytarz,
do kuchni i WC

� Czujnik wysokiej często-
tliwości w wersji podtyn-
kowej, idealny na klatkę
schodową, do przedpo-
koju i łazienki

� Czujnik pola indukcyjne-
go w wersji podtynkowej,
idealny do kuchni, łazien-
ki, warsztatu i gabinetu
lekarskiego

Czujniki ruchu do pomieszczeń



IR 180 AP HF 360 AP
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EAN 4007841...

Abmessungen (HxBxT)

Leistung

Netzanschluss

Erfassungswinkel

Reichweite

Dämmerungs-
einstellung

Zeiteinstellung

Dauerlicht

Dauer-Aus

LED

Schutzart

Schutzklasse

750213 

82 x 72 x 66 mm

max. 1000 W
(z.B. Glühlampen) 
max. 500 W
(z.B. Leuchtstofflampen

230 – 240 V, 50 Hz
3-Drahtanschluss (L,L’,N)
Parallelschaltung möglich

751210 

82 x 72 x 64 mm

max. 1000 W
(z.B. Glühlampen) 
max. 500 W
(z.B. Leuchtstofflampen

230 – 240 V, 50 Hz
3-Drahtanschluss (L,L’,N)
Parallelschaltung möglich

IR 180 AP HF 360 AP

017316

10/16 A, 250 V

2-polig,
mit Kinderschutz 

016913

10 A, 230 V

Aus-/Wechsel schalter

017613

60 – 400 W, 230 V

mit Druck-Aus/
Wechsel schalter

Art.-Nr.

Anschluss

Ausführung

016319 

1-fach

016418

2-fach

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Moc

Zasilanie sieciowe

Kąt wykrywania

Zasięg czujnika

Ustawianie progu czułości
zmierzchowej

Ustawianie czasu

Światło stałe

Światło stałe wył.

Dioda świecąca

Stopień ochrony

Klasa ochronności

750213 

82 x 72 x 66 mm

max 1000 W (np. żarówki) 
z elektr. urządz. stabiliz.-zapłon., obcią-
żenie pojemnośc., np. żarówka energo-
osz., max 6 sztuk, C ≤ 132 μF

230 – 240 V, 50 Hz
przewód 3-żyłowy (L,L’,N)
możliwe połączenie równoległe

180° z kątem rozwarcia 90°

max 8 m

2 – 2000 luksów

10 s – 30 min.

4 godz., przełączalne

przełączalne

tak, światło stałe, światło stałe wył.

IP 54

II

751210 

82 x 72 x 64 mm

max 1000 W (np. żarówki) 
z elektr. urządz. stabiliz.-zapłon., obcią-
żenie pojemnośc., np. żarówka energo-
osz., max 6 sztuk, C ≤ 132 μF

230 – 240 V, 50 Hz
przewód 3-żyłowy (L,L’,N)
możliwe połączenie równoległe

360° z kątem rozwarcia 140°

max 1 – 8 m, ustawiany płynnie

2 – 2000 luksów

10 s – 30 min.

4 godz., przełączalne

przełączalne

tak, światło stałe, światło stałe wył.

IP 54

II

szary szary

017316

10/16 A, 250 V

2-biegunowe, z zabezpie-
czeniem przed dziećmi 

Gniazdko wtyczkowe ze
stykiem ochronnym

016913

10 A, 230 V

Wyłącznik / przełącznik
schodowy

Włącznik uniwersalny

017613

60 – 400 W, 230 V

z przyciskiem 
wyłącznika/przełącznikiem
schodowym

Ściemniacz do żaró-
wek/konw. transform.

Nr art.

Przyłącze

Wykonanie

śnieżnobiały śnieżnobiały śnieżnobiały

016319 

pojedyncza

Ramka maskująca

016418

podwójna

Ramka maskująca

śnieżnobiały śnieżnobiały

Program ramowy
dla włączników
sensorowych
Aby włączniki jutra już dziś pasowały
do każdego mieszkania, firma 
STEINEL opracowała atrakcyjny 
program ramowy dla włączników
sensorowych: 

Elegancka seria gniazdek i włącz-
ników zapewnia jednolity wygląd 
inteligentnych czujników i typowych
elementów instalacyjnych.

Przesłony wykonane z tworzywa
sztucznego
dostępne są 
w kolorze śnież-
nobiałym.

� Czujnik na podczerwień w
wersji natynkowej i przeciw-
bryzgowej, idealny do piwni-
cy, garażu, wiaty samocho-
dowej i na zewnątrz budynku

� Czujnik wysokiej częstotliwości w 
wersji natynkowej i przeciwbryzgowej,
idealny na klatkę schodową, schody
do piwnicy oraz do pomieszczeń
wewnętrznych

Włącznik sensorowy do instalacji podtynkowej i natynkowej / Technika elektroinstalacyjna
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IS 130-2

IS 140-2

IS 180-2

IS 240 DUO

IS 360 D TRIO

IS 1

IS NM 360

IS LED 2in1

NightMatic 2000
Vario

NightMatic 3000
Vario
LN 1 

SensorLight plus

1 Infrarot-Sensoren

2 Dämmerungsschalter

3 AußenSensorLeuchten

4 GartenSensorLeuchten

5 Hausnummern-Leuchten

6 HalogenSensorLeuchten

7 I

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4godz./h

600 W

1000 W

1000 W

1000 W

1000 W

500 W

130° z zabezpieczeniem
przed podpełzaniem

140° z zabezpieczeniem
przed podpełzaniem

180° z kątem rozwarcia
90°

240° z kątem rozwarcia
180°

360° z kątem rozwarcia
180°

120°

max 12 m

max 14 m

max 12 m
lub 5 m

max 12 m

max 12 m

max 10 m

8 s 
– 35 min

8 s 
– 35 min

10 
–  15 min

10 s 
– 15 min

10 s 
– 15 min

8 s 
– 35 min

2 – 2000 luksów

2 – 2000 luksów

2 – 2000 luksów

2 – 2000 luksów

2 – 2000 luksów

2 – 2000 luksów

Dane techniczne

Produkt

max moc Obszar wykrywania
czujnika

Zasięg 
czujnika

Ustawianie
czasu

Ustaw. progu
czuł. zmierzch.

Watt-o-
matic

Światło
stałe

Funkc. łag.
zapal. św.

Mini-Sensor

1000 W

1000 W

360° z zabezpieczeniem
przed podpełzaniem

360° z zabezpieczeniem
przed podpełzaniem

8 m 
dookoła

8 m 
dookoła

5 sek 
– 15 min

5 sek 
– 15 min

2 – 2000 luksów

2 – 2000 luksów

max 
4 godz. 

max 
4 godz.

tak

tak 

1000 W

1000 W

11 W/2G7 
w zest.

18 W=100 W
15 W=  75 W
11 W=  60 W

–

tryb noc.
energooszcz.

–

–

2 – 10 luksów

0,5 – 10 luksów

5 – 200 luksów

2 – 2000 luksów
2 – 2000 luksów
2 – 2000 luksów

Czujniku ruchu

Czujniki ruchu z diodami święcącymi

Czujnik zmierzchowy

Przegląd techniki czujników

Czujniki na podczerwień

Czujnik zmierzchowy

Zewnętrzna lampa z czujnikiem 
ruchu

Lampa ogrodowa z czujnikiem 
ruchu

Lampa zewnętrzna 
numeryczna

Lampa halogenowa 
z czujnikiem ruchu

Wewnętrzna lampa 
z czujnikiem ruchu
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IR 180 UP/AP

HF 360 UP/AP

NF 50 UP

RS 10-1/10-3 L
RS 13/21 L
RS 16 /16-2/16-3 L
RS 100 L
FRS 20

FRS 30

BRS 60 L / 61 L
BRS 65 L / 66 L

265-5
L 265 S
L 270 S/
L 271 S
L 330 S
L 331 S
L 306 S/  
L 309 S
L 262 S

L 11 / L 12 

Serie 860

L 870 S

L 170 S / L 190 S

GL 60 S

L 260 S

GL 16 S

Serie 706

L 15

L 560 S/
L 562 S
L 115 S

L 535 S

L 1

DL 750 S

DL 850 S

XLED Home 1

HS150/
HS 300
HS 5040

L 265-5
L 265 S
L 270 S/
L 271 S
L 330 S
L 331 S
L 306 S/ 
L 309 S
L 262 S

L 11 / L 12 

Serie 860

L 170 S / L 190 S

GL 60 S

L 260 S

GL 16 S

Serie 706

L 15

L 560 S/
L 562 S
L 115 S

L 535 S

L 1

DL 750 S

DL 850 S

XLED Home 1

HS150/
HS 300
HS 500

HS 5140

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4godz./h

* Ø 3 – 8 m (RS 16/16-2/16-3 L)

1000 W

1000 W

1000 W

max 8 m

1 – 8 m

max 5 cm

2 – 2000 luksów

2 – 2000 luksów

–

75 W

60 W 
100 W

2 x 11 W/
2G7 w zest.

2 x 18 W/
G13 w zest.

3x40 W/G9
2x40 W/G9

5 s 
– 15 min

5 s 
– 15 min

5 s 
– 15 min

5 s 
– 15 min

5 s 
– 15 min

2 – 2000 luksów

2 – 2000 luksów

2 – 2000 luksów

2 – 2000 luksów

2 – 2000 luksów

2 – 2000 luksów

2 – 2000 luksów

2 – 2000 luksów

2 – 2000 luksów

2 – 2000 luksów

2 – 2000 luksów

2 – 2000 luksów

2 – 2000 luksów

2 – 2000 luksów

2 – 2000 luksów

2 – 2000 luksów

2 – 2000 luksów

2 – 2000 luksów

2 – 2000 luksów

2 – 2000 luksów

2 – 2000 luksów

2 – 2000 luksów

2 – 2000 luksów

2 – 2000 luksów

2 – 2000 luksów

2 – 2000 luksów

2 – 2000 luksów

2 – 2000 luksów

5 sek

– 15 min

5 s
– 15 min

5 sek 
– 15 min

5 s
– 15 min

5 s
– 15 min

8 sek
– 35 min

5 s
– 15 min

5 s
– 15 min

5 s
– 15 min

5 s
– 15 min

10 s
– 15 min 

5 s
– 15 min

8 s
– 35 min

10 s
– 15 min

10 sek
– 15 min

8 s
– 35 min

8 s
– 35 min

5 sek 
– 15 min

1 min 
– 15 min

8 sek
– 35 min

10 s
– 15 min

10 s
– 15 min

8 s
– 35 min

ESL Ø 48

mm / E 27  

2x40 W/G9

60 W

100 W

100 W

60 W

100 W

100 W

3x40 W/G9

2x40 W/G9

100 W

100 W

60 W

60 W

60 W

100 W

60 W

100 W

2x9 W/2G7
w zest.

14,8 W

150 W
300 W

500 W

500 W

180° z 
kątem rozwarcia 90°

dookoła w promieniu
360°

–

10 s 
– 30 min

10 s 
– 30 min

–

max 
4 godz.

max
4 godz.

–

Dane techniczne

Produkt

max moc Obszar wykrywania
czujnika

Zasięg 
czujnika

Ustawianie
czasu

Ustaw. progu
czuł. zmierzch.

Watt-o-
matic

Światło
stałe

Funkc.łag.
zapal. św.

Mini-Sensor

360° z 
kątem rozwarcia 160°

360° z 
kątem rozwarcia 160°    

360° z 
kątem rozwarcia 160° 

360° z 
kątem rozwarcia 160° 

360° z 
kątem rozwarcia 160° 

Ø 1 – 8 m
płynnie

Ø 1 – 8 m*
płynnie

Ø 1 – 5 m
płynnie     

Ø 1 – 8 m
płynnie

Ø 0,5 – 5 m
płynnie

Lampy wewnętrzne z czujnikiem ruchu

Włączniki sensorowe

max 8 m 

max 12 m

8 m
dookoła

max 8 m

max 12 m

max 10 m

max 12 m

max 12 m

max 12 m

max 12 m

max 12 m

max 8 m

max 10 m

max 12 m

max 12 m

max 10 m

max 10 m

max 12 m

max 7 m

max 14 m

max 12 m

max 20m

max 12 m

0 lub

25 %

0 lub
25 %

–

0 lub
25 %

0 – 50 %

–

0 – 50 % 

0 – 50 %

0 – 50 %

–

–

0 lub 
25 %

– 

–

0 – 50 %

–

–

0 – 50 %

0 – 50 %

–

–

–

–

max 
4 godz.

max 
4 godz.

max 
4 godz.

max 
4 godz.

max 
4 godz.

–

max 
4 godz.

max
4 godz.

max 
4 godz.

max
4 godz.

–

max 
4 godz.

–

–

–

–

–

max 
4 godz.

max 
4 godz.

–

–

–

–

Lampy zewnętrzne z czujnikiem ruchu
360° z zabezpieczeniem
przed podpełzaniem

360° z zabezpieczeniem
przed podpełzaniem
360° z zabezpieczenie
przed podpełzaniem

360° z zabezpieczeniem
przed podpełzaniem

240° z 
kątem rozwarcia 180°

180°

180° z 
kątem rozwarcia 90°

180° z 
kątem rozwarcia 90°

360° z 
kątem rozwarcia 20°

240° z kątem rozwarcia 
180°

180° z 
kątem rozwarcia 90°

360° z zabezpieczeniem
przed podpełzaniem

180° 

140° z zabezpieczeniem
przed podpełzaniem

360° z 
kątem rozwarcia 120°

180° z zabezpieczeniem
przed podpełznięciem

180° 

360° z
120° kąt rozwarcia

360°
180° kąt rozwarcia

140° z zabezpieczenie
przed podpełzaniem

240° z 
kątem rozwarcia 180°

240° z 
kątem rozwarcia 180°

140° z zabezpieczeniem
przed podpełzaniem

–

tak

–

tak

tak

–

tak

tak

tak

tak

–

tak

–

–

–

–

–

tak

–

–

–

–

–

tak

tak

tak

tak

–

–

–

–

–

–

–

tak

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Czujniki ruchu i lampy zewnętrzne z czuj-
nikiem ruchu

Systemy prezentacji

Firma STEINEL oferuje różne formy prezentacji na regałach, atrakcyjnie przedstawiające nasze produkty.
Przemyślane systemy umożliwiają optymalną prezentację towarów i wydajną sprzedaż.            
Prezentacja marki STEINEL jest wspierana przez liczne detale urozmaicające system sprzedaży.

Prezentacja marki z wzornikami na regale

Łatwe w odbiorze lampy
wzornikowe w działaniu

Centrum czujników –
odpowiedni czujnik dla 
twojego domu

Porady dla użytkowników
końcowych bezpłatne dla
wszystkich

Stoper regałowy ze 
wskazówkami dotyczącymi
zastosowania i wyposażenia
technicznego

Marka STEINEL ogłasza:
Oszczędność energii, 
komfort i bezpieczeństwo
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Koncepcje regałowe

Prezentacja marki z próbną realizacją zastosowania
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Lampy wewnętrzne z czujnikiem ruchu szybko zyskują na znaczeniu. Nasze metody prezentacji towarów oferują Twoim
klientom duży wybór innowacyjnych, markowych produktów i zapewniają rosnące zyski przez przyszłościową grupę
towarów.

Systemy prezentacji

Lampy wewnętrzne z czujnikiem ruchu

Prezentacja marki za pomocą monitora i wzorcowych boksów na regale

Monitor z filmem dotyczącym
funkcji i możliwości zastoso-
wania

Łatwe w odbiorze lampy
wzornikowe w działaniu

Porady dla użytkowników
końcowych bezpłatne dla
wszystkich

Porady dla użytkowników 
końcowych bezpłatne dla
wszystkich

Klimatyczne obrazy przedsta-
wiają miejsca zastosowania
lamp
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Infrarot-Sensoren für den AußenbereichKoncepcje regałowe

Chętnie opracujemy wspólnie z Tobą konstrukcje regałowe 
zgodne z Twoimi potrzebami i życzeniami.

Idealnie zaplanowane wyposażenie regałów
zapewniające rzeczywisty dochód.

Prezentacja marki z próbną realizacją zastosowania

Standard 2 x 125 x 200 cm

Zewnętrzne lampy z czujnikiem ruchu
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Systemy prezentacji

Spraw, aby Twoja sprzedaż kończyła się sukcesem –
Wykorzystaj możliwości !

1/1 europaleta: 118 x 107 cm (S x W)

1/1 europaleta: 78 x 107 cm (S x W)
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Infrarot-Sensoren für den Außenbereich

Wyświetlacz stojakowy: 
166 x 51 x 38 cm (S x W x G)

Wyświetlacz stołowy: 62,5 x 51 x 36 cm (S x W x G)

Kolumna czujników: 
100 x 14 x 11 cm (S x W x G)

Systemy prezentacji

Zoptymalizowna prezentacja siatkowa: 
15,3 x 100 cm (S x W)
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2. 
wskaźnik Ochrona przed wodą

Brak szczególnej ochrony.

Ochrona przed spadającymi pionowo kroplami wody 
(ochrona przed kroplami wody). 
.

Ochrona przed spadającymi pionowo kroplami wody 
(ochrona przed kroplami wody). W przypadku odchylenia 
urządzenia (obudowa) od normalnej pozycji o max 15° nie
może dojść do szkodliwego oddziaływania (spadające 
ukośnie krople wody).

Ochrona przed wodą spadającą pod dowolnym kątem do 
60° względem pionu. Niedopuszczalne jest szkodliwe 
oddziaływanie (ochrona przed wodą rozpryskową.)

Ochrona przed wodą pryskającą na urządzenia (obudowa) 
ze wszystkich kierunków. Niedopuszczalne jest szkodliwe
oddziaływanie (ochrona przed wodą rozpryskową).

Ochrona przed strumieniem wody z dyszy, kierowanym na
urządzenia (obudowa) ze wszystkich stron. Niedopuszczalne
jest szkodliwe oddziaływanie (ochrona przed strumieniem
wody.)

Ochrona przed wodą morską lub silnym strumieniem wody.
Woda nie może w niebezpiecznych ilościach wniknąć do 
środka produkcyjnego (obudowa) (ochrona przed zalaniem)

Ochrona przed wodą, gdy urządzenia (obudowa) jest 
zanurzany w wodzie, w określonych warunkach ciśnienia 
i otoczenia. Woda nie może wniknąć w niebezpiecznych 
ilościach (zanurzenie).

Urządzenia (obudowa) nadaje się do ciągłego zanurzenia 
w wodzie w warunkach, które powinien określić producent
(zanurzenie). Warunki muszą być jednak trudniejsze od 
warunków charakteryzujących wskaźnik 7.

Zastosowanie
W suchych obszarach.

W obszarach wilgotnych za pomocą określonej z góry pionowej pozycji 
komponentów (np. w przypadku skroplin).

W obszarach wilgotnych z komponentem nie ustawionym idealnie w pozycji 
pionowej (np. skropliny).

Obszary nie narażone na deszcz i wodę rozpryskową.

Obszary narażone na deszcz i wodę rozpryskową (np. obszary 
z przejeżdżającymi pojazdami).

Obszary wypłukiwane strumieniami wody o średniej sile.

Obszary narażone na silne wypłukiwanie i zalanie (np. nasypy portowe).

Obszary czasowo zalane lub pokryte śniegiem przez dłuższy czas.

W działaniu pod wodą.

Ochrona przed dotykaniem/zastosowaniem
Brak szczególnej ochrony osób przed przypadkowym dotknięciem części będących pod 
napięciem i/lub części ruchomych. W obudowach bez możliwości dostępu.

Ochrona przed przypadkowym dotknięciem dużą powierzchnią (wsunięcie ręki) części 
będących pod napięciem i/lub wewnętrznych części ruchomych. Dostęp do zamkniętych
obszarów mają wyłącznie osoby upoważnione i przeszkolone.

Ochrona przed dotknięciem palcem części będących pod napięciem i/lub wewnętrznych 
części ruchomych. Obszary specjalnego dostępu.

Ochrona przed dotknięciem części będących pod napięciem i/lub wewnętrznych 
lub wewnętrznych części ruchomych narzędziami, drutami lub podobnymi przedmiotami
o grubości > 2,5 mm. Obszary ogólnego dostępu.

Ochrona przed dotknięciem części będących pod napięciem i/lub wewnętrznych części
ruchomych narzędziami, drutami lub podobnymi przedmiotami o grubości > 1 mm.
Obszary ogólnego dostępu.

Pełna ochrona przed dotknięciem części będących pod napięciem i/lub wewnętrznych części
ruchomych. Obszary o krótkotrwałym intensywnym zapyleniu.

Pełna ochrona przed dotknięciem części będących pod napięciem i/lub wewnętrznych części
ruchomych. Obszary ogólnego dostępu.

1. 
wskaźnik Ochrona przed ciałami obcymi

Brak ochrony urządzenia przed wniknięciem stałych ciał
obcych.

Ochrona przed wniknięciem obcych ciał stałych 
ø > 50 mm.

Ochrona przed wniknięciem obcych ciał stałych
ø > 12,5 mm.

Ochrona przed wniknięciem obcych ciał stałych
ø > 2,5 mm.

Ochrona przed wniknięciem obcych ciał stałych 
ø > 1 mm.

Ochrona przed osadzaniem się szkodliwych substancji
wewnątrz. Wnikanie pyłu nie jest całkowicie wyeliminowane.
Ilość pyłu nie może negatywnie wpływać na pracę (ochrona
przeciwpyłowa).

Ochrona przed wnikaniem pyłu (szczelne zabezpieczenie
przed pyłem).

Stopień ochrony IP

IP oznacza stopień ochrony obudów i pokryw służących do zabezpieczania urządzeń elektrycznych. 
Kod IP ustalony jest zgodny z normą IEC 529, EN 60529, DIN VDE 0470-1 oraz NF C 20-010.
Stopnie ochrony są określone znakiem IP (International Protection) oraz umieszczonymi za nim dwoma wskaźnikami stopni
ochrony. Pełne oznaczenie stopnia ochrony składa się zatem z oznaczenia literowego oraz wskaźników stopnia ochrony. 

1. wskaźnik
Ochrona urządzeń przed wniknięciem stałych ciał obcych i jednoczesna ochrona osób przed dostępem do niebezpiecznych
części.

2. wskaźnik
Ochrona urządzeń przed wniknięciem wody.

Jeśli nie jest podany jeden ze wskaźników – ponieważ nie ma znaczenia w danym przypadku – w jego miejsce wpisywana
jest litera X, np. IP X4 lub IP 6X.

Stopień ochrony i klasa ochronności
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Energia 
w dżulachIK Próba

Stopień ochrony IK wg normy EN 501 02

Stopień ochrony elektrycznych urządzeń przed zewnętrznymi obciążeniami mechanicznymi zapewniany przez 
obudowę jest określony kodem IK, zgodnie z normą EN  50102-VDE 0470 Część 100 oraz EN 62262.

IK 0X

IK = litery kodu (międzynarodowy stopień ochrony przed uderzeniem)
0X = IK klasa obciążenia (od 00 do 10)
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Klasa ochronności I
W przypadku lamp o stopniu ochrony I ochronę osiąga się przez izolację części będących pod napięciem oraz 
podłączenie dotykanych części metalowych do przewodu uziemiającego. Zacisk przyłączeniowy przewodu ochronnego
jest oznaczony znakiem .

Klasa ochronności II
W przypadku lamp o stopniu ochrony II bezpieczeństwo elektryczne zapewnia podwójna izolacja.

Klasa ochronności III
W przypadku lamp o stopniu ochrony III ochrona polega na zastosowaniu bardzo niskiego napięcia (SELV).

Stopnie ochrony

Znaki kontroli

Znak VDE
Dla wyrobów elektrotechnicznych, również produktów w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie urządzeń 
i produktów (GPSG) oraz produktów medycznych w rozumieniu ustawy o produktach medycznych (MPG).
Znak VDE oznacza zgodność z wytycznymi VDE bądź zharmonizowanymi normami europejskimi lub między-
narodowymi i potwierdza zastosowanie się do wymogów w zakresie ochrony określonych w odpowiednich
dyrektywach. Znak VDE oznacza zabezpieczenie produktu przed zagrożeniam elektrycznym, mechanicznym,
termicznym, toksycznym, radiologicznym i innymi.

Znak VDE-GS 
Dla technicznych środków pracy oraz gotowych do użycia przedmiotów użytkowych w rozumieniu ustawy 
o bezpieczeństwie urządzeń i produktów (dla tych produktów do wyboru zamiast znaku VDE)
W przypadku technicznych środków pracy lub gotowych do użycia przedmiotów użytkowych w rozumieniu
ustawy o bezpieczeństwie urządzeń i produktów, można zastosować także znak VDE-GS.

Znak VDE-EMC
Dla urządzeń zgodnych z wymogami norm w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej.
Znak VDE-EMC wyraża zgodność wyrobu z obowiązującymi normami w zakresie kompatybilności elektroma-
gnetycznej produktów. Znak ten sygnalizuje również niezawodne działanie produktu w polu elektromagnetycz-
nym. Ponieważ wymogi przyznania znaku obejmują spełnienie odpowiednich norm w sposób automatyczny 
i bez ograniczeń.

Znak ENEC VDE
Dla produktów certyfikowanych zgodnie z normami zharmonizowanymi.
Podstawę do kontroli stanowią normy europejskie określone w porozumieniu ENEC. Kontrolowane na tej pod-
stawie produkty (obecnie są to lampy, komponenty lamp, lampy energooszczędne, urządzenia techniki informa-
cyjnej, transformatory, przełączniki urządzeń, elektryczne regulatory i sterowniki, zaciski, urządzenia wtykowe,
niektóre rodzaje kondensatorów i radiowe elementy przeciwzakłóceniowe) mogą być oznaczone znakiem ENEC
przyznanym przez VDE. Zezwolenie innej jednostki biorącej udział w europejskich procedurach certyfikacyjnych
nie jest wymagane.

Znak VDE dla kabli
Dla kabli, przewodów oraz rur i kanałów instalacyjnych obowiązuje znak VDE dla kabli.

Oznaczenie CE 
Producent dokumentuje i oświadcza na własną odpowiedzialność, że opatrzony znakiem produkt odpowia-
da podstawowym wymogom dyrektyw UE. Naklejka ta nie jest znakiem kontroli bezpieczeństwa i jakości,
lecz służy celom informacyjnym w urzędzie ds. nadzoru rynku.

Znak F
Wskazówka, że lampy można montować na powierzchniach o normalnych właściwościach palnych.

Sprawdzone bezpieczeństwo
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