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STYLE

Inteligentne światło dla profesjonalistów.

Lampy wewnętrzne z czujnikiem

Lampy zewnętrzne z czujnikiem

Reflektory z czujnikiem

PL
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RS 106 LRS 105 LRS 104 L

RS 10-5 L

BRS 82 LBRS 81 L BRS 86 L BRS 87 L

BRS 80 P BRS 85 P

BRS 63 LBRS 62 L BRS 67 L BRS 68 L

RS 10-4 LRS 10 L

RS 108 L RS 109 LRS 107 L RS 110 L

Spis treści

BRS 83 L
udaroodporna

RS 10-6 L
stal
szlachetna

Lampy wewnętrzne z czujnikiem ruchu

RS 10-11 L
stal
szlachetna

BRS 83 P
udaroodporna

BRS 70 L
udaroodporna

RS 15 L
Promocja

RS 14 L
udaroodporna

Lampy z czujnikiem wysokiej częstotliwości
do montażu na ścianie lub suficie

Strony 12 – 21

Lampy z czujnikiem wysokiej częstotliwości
T5/TC-L do łazienek, korytarzy i kuchni

Strony 22 – 25

Halogenowe lampy z czujnikiem wysokiej
częstotliwości do łazienek i korytarzy

Strona 26 – 27

W osobnym katalogu „Professional” można

znaleźć czujniki ruchu, obecności i funkcjonalne

lampy z czujnikiem ruchu.



3

XLed 25 XLed 10

HS 502 HS 152
XENO

L 274 BLOCL 361 planL 360 plan

L 890 pure L 875 S

L 266 cube

L 320 wave L 321 wave

HS-S 150 W
Slave

XLed-SL 25 XLed-SL 10

L 430 SL 410 SL 400 S

HS 2160
Promocja

Reflektory LED

Reflektory halogenowe

Zewnętrzne lampy z czujnikiem

Reflektor halogenowy bez czujnika ruchu

Strona 61, 63

L 870 S
udaroodporna

Reflektory LED z czujnikiem ruchu

Strona 52 – 57

Reflektory halogenowe z czujnikiem ruchu

Strona 58 – 60, 62 – 63

Lampy z czujnikiem ruchu

Strona 32 – 51
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Idealne światło — maksymalna oszczędność energii

STEINEL – widać różnicę!

Technika czujników jest kluczem do maksymalnej
oszczędności energii w oświetleniu. Światło świeci
się tylko wtedy, gdy jest potrzebne. Firma STEINEL
opracowała i konsekwentnie wdraża specjalną tech-
nikę, aż po optymalizację dla świetlówek: specjalny
układ sterowania dba o to, aby żywotność świetló-
wek nie ulegała skróceniu przez częste włączanie
i wyłączanie.
Ponadto w tym katalogu lamp można znaleźć
oświetlenie nowej generacji — stylizowany reflektor
z czujnikiem ruchu wyposażony w niesamowicie
energooszczędną technikę diod świecących LED.
Inteligentne wykorzystanie energii- STEINEL ma do
tego odpowiednie rozwiązania.

Inteligentne wykorzystanie en
er

gii
.
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Światło jest środkiem do życia potrzebnym na
całym świecie. W związku z tym zaleca się staran-
ne dobieranie lamp. Estetyczne aspekty odgrywają
przy tym tak samo istotną rolę co żywotność,
funkcjonalność i energooszczędność.

Jeżeli te cechy są dla Ciebie ważne, doskonale
trafiłeś. Zastosowania zewnętrzne czy wewnętrzne,
prywatne gospodarstwa domowe, obiekty handlo-
we czy budynki publiczne: W niniejszym katalogu
przedstawiono nowoczesne lampy z czujnikiem
ruchu, które zapewniają oswietlenie w dobrym
stylu w odpowiednim czasie i miejscu.

Innowacja
jest naszą siłą,
jakość naszym
napędem, styl

i funkcjonalność
naszą pasją.



Sukces dzięki innowacjom
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STEINEL - markowy wybór.

W 1987 roku firma STEINEL wprowadziła na rynek
pierwszą na świecie lampę z czujnikiem ruchu.
Rozpoczęła się wówczas nowa era w dziedzinie
komfortu, bezpieczeństwa i energooszczędności.
Firma STEINEL — tak jak wcześniej — określa stan-
dardy w zakresie inteligentnego sterowania oświetle-
niem. Wyprzedzamy nieco wszystkich innych: 20 lat
doświadczenia, dwa dziesięciolecia innowacji i precyzji.

Pozwól sobie i swoim klientom na oryginalny pro-
dukt. Nagradzane, innowacyjne reflektory LED czy
lampy z czujnikiem do zastosowań wewnętrznych
i zewnętrznych. Firma STEINEL ma w ofercie pro-
dukty, których potrzebują wymagający użytkownicy
— opracowane z kompetencją wynalazcy i wypro-
dukowane zgodnie z wymogami jakości między-
narodowego lidera.
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SensorLights for IndoorsLampy z czujnikiem ruchu do montażu wewnątrz budynków
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Wszystkie zalety w skrócie:

� Bezpieczeństwo, komfort i oszczędność energii
dzięki automatycznemu włączaniu światła

� Niezwykle krótki czas reakcji

� Niezawodne wykrywanie niezależnie od tempera-
tury otoczenia i kierunku ruchu

� Indywidualne ustawianie zasięgu czujnika, progu
czułości zmierzchowej i czasu świecenia

� Szybka instalacja:
Czujnik i lampa = 1 przyłącze

Światło, które myśli

Seria wewnętrznych lamp firmy STEINEL łączy w sobie
najnowszą technologię czujników ruchu z precyzyjnym
wzornictwem. Nowoczesne, ukryte wewnątrz lamp
czujniki wysokiej częstotliwości (HF) reagują na naj-
mniejsze ruchy niezależnie od temperatury i bez
opóźnień, automatycznie zapalając światło.

Lampy z czujnikiem HF firmy STEINEL są przeznaczo-
ne specjalnie do zastosowań wewnętrznych, np. na
klatkach schodowych, korytarzach lub w łazienkach.
Innowacyjne lampy są dostępne w wersji ściennej
i sufitowej. Lampy z czujnikiem wysokiej częstotliwości
zapewniają w mieszkaniach prywatnych, obiektach
gospodarczych, administracyjnych i innych wydajne
i oszczędne zarządzanie oświetleniem oraz więcej
komfortu i bezpieczeństwa.

Kolejny argument dla inwestorów, architektów i właści-
cieli domów, przemawiający za lampami z czujnikiem
HF firmy STEINEL: inteligentne oświetlenie montuje się
tak samo szybko jak tradycyjne lampy — nie ma
potrzeby stosowania oddzielnych wyłączników lub
czujników ruchu.

Dobry przykład ekonomicznego zastosowania lamp
z czujnikiem wysokiej częstotliwości: po wejściu np.
na klatkę schodową wielopiętrowego budynku zinte-
growane w lampach czujniki włączają światło tylko
tam, gdzie jest rzeczywiście potrzebne – a po upływie
zaprogramowanego czasu wyłączają je. Miejsca, w któ-
rych nikt nie przebywa pozostają nieoświetlone.

2. piętro

1. piętro

Parter
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2 – 2000 luksów5 s 15 min.Ø 1 – 8 m

Lampy z czujnikiem ruchu do montażu wewnątrz budynków

WŁĄCZANIE i WYŁĄCZANIE światła
... automatycznie

Ustawianie czasu

Lampy z czujnikiem wysokiej częstotli-
wości firmy STEINEL są wyposażone
w programator czasowy umożliwia-
jący włączenie światła przez okre-
ślony czas także po wykryciu krót-
kotrwałego ruchu w obszarze
wykrywania. Żądany czas świecenia
można płynnie ustawić zgodnie

z indywidualnymi
życzeniami.

Ustawianie progu czułości
zmierzchowej

Ustawienie progu czułości zmierz-
chowej w zakresie 2 – 2000 luksów
określa, przy jakiej jasności otocze-
nia ma nastąpić włączenie lampy
z czujnikiem. Czy już w ciągu dnia,
czy też dopiero o zmroku lub po
zapadnięciu ciemności.

Ustawianie zasięgu czujnika

Lampy z czujnikiem wysokiej czę-
stotliwości firmy STEINEL mogą
wykonywać ruch w obszarze
Ø 1 do 8 m. Żądany zasięg czujni-
ka można bezstopniowo wyregulo-
wać elektronicznie w podanym
zakresie.

Czujniki wysokiej częstotliwości reagują szybciej

Tam, gdzie są ludzie, zawsze jest ruch. To właśnie
sprawia, że czujniki ruchu są idealnym elementem inteli-
gentnego oświetlenia. Czujniki wysokiej częstotliwości
(HF) firmy STEINEL wykrywają ruch bezzwłocznie
i bez ograniczenia „czułości” przez temperaturę otocze-
nia i kierunek poruszania się wykrywanego obiektu.

Czujniki wysokiej częstotliwości aktywnie przeczesują
strefę wykrywania. W tym celu wysyłają sygnały i po
chwili odbierają echo odbite od ścian oraz otaczają-
cych obiektów. Każdy ruch jest natychmiast wykrywany
i następuje włączenie lamp. Poza tym nie trzeba już
pamiętać o wyłączeniu światła; to załatwi za nas sama
lampa. I zapewni przy tym oszczędność energii.

Czujniki firmy STEINEL pracują z wysoką częstotliwo-
ścią 5,8 GHz. Jako że szkło i cienkie ściany nie są prze-
szkodami dla tych sygnałów, czujniki można montować
ukryte wewnątrz lamp. Dzięki temu nie psują one
wyglądu lamp STEINEL.

Te właściwości sprawiają, że czujnik wysokiej częstotli-
wości firmy STEINEL jest doskonałym rozwiązaniem do
automatycznego oświetlenia wnętrz. Innowacja firmy
STEINEL – jedyny oryginał.
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Ø 1–8 m

Ø 1–8 m

1,75 m

2,50 m

Lampy z czujnikiem ruchu do montażu wewnątrz budynków

Komfortowo, bezpiecznie, ekonomicznie

Wraz z zastosowaniem nowoczesnych czujników wysokiej
częstotliwości do indywidualnego sterowania oświetleniem
wewnątrz pomieszczeń firma STEINEL zapoczątkowała
nową erę automatyzacji techniki oświetleniowej. Lampy
z czujnikiem wysokiej częstotliwości firmy STEINEL są prze-
znaczone specjalnie do pomieszczeń wewnętrznych i dosko-
nale nadają się do montażu na ścianie oraz na suficie.

Kąt wykrywania 360°
z kątem rozwarcia 160°
oraz zasięg do 8 m
zapewnia niezawodne
nadzorowanie pomiesz-
czeń o powierzchni
do 50 m2.

Prosty montaż

Instalacja lamp z czujnikiem wyso-
kiej częstotliwości firmy STEINEL
jest tak samo prosta i szybka jak
w przypadku standardowych lamp:
przymocować lampę do ściany lub
sufitu i poprowadzić fazę oraz prze-
wód zerowy do zacisków wejścio-
wych — i gotowe. Różnicą jest tylko

brak konieczności
ręcznego włączania
i wyłączania światła
dzięki zintegrowanej
technice czujników.

Podłączenie innych odbiorników
energii

Lampy z czujnikiem wysokiej często-
tliwości są wyposażone w osobny
zacisk przyłączeniowy, za pomocą
którego można podłączyć następny
odbiornik. Po wejściu do toalety
równocześnie ze światłem włączane
jest np. dodatkowe oświetlenie lub
wentylator.
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RS 104 L
RS 105 L
RS 106 L

RS 105 L

RS 104 L

SensorLights for Indoors

Zasięg wykrywania
przy montażu na
ścianie

Zasięg wykrywania
przy montażu na
suficie

Obszar wykrywania czujnika Możliwości regulacji

Elegancka lampa o płaskiej konstrukcji
na sufit i na ścianę
Form follows function – albo funkcja określa stylistykę.
Zwłaszcza w takich miejscach jak klatki schodowe czy kory-
tarze lampy muszą być często zaprojektowane tak, aby mogły
skutecznie oświetlać jak największy obszar, a jednocześnie nie
zajmowały zbyt wiele miejsca, czyli były płaskie.

Seria RS 104/105/106 L firmy STEINEL jest wyposażona
w żarówki halogenowe G9, które nie tylko wymagają mniejszej
ilości miejsca niż standardowe żarówki, lecz także generują
przyjemniejsze światło. Dzięki temu konstrukcja tej eleganckiej
lampy może mieć niezwykle płaską formę. Najnowocześniejsza
technika czujników wysokiej częstotliwości ukryta jest w niewi-
doczny sposób we wnętrzu lampy.

Indywidualne usta-
wianie czasu świe-
cenia od 5 sekund
do 15 minut

Kąt wykrywania wyno-
si 360°. Zasięg można
regulować bezstop-
niowo w zakresie
Ø od 1 do 8 m.

Indywidualne usta-
wianie progu czuło-
ści zmierzchowej
w zakresie od
2 do 2000 luksów

Lampy z czujnikiem ruchu do montażu wewnątrz budynków
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RS 106 L

SensorLights for IndoorsLampy z czujnikiem ruchu do montażu wewnątrz budynków
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RS 107 L
RS 108 L
RS 109 L

RS 107 L

Zasięg wykrywania
przy montażu na
suficie

Zasięg wykrywania
przy montażu na
ścianie

Indywidualne usta-
wianie czasu świe-
cenia od 5 sekund
do 15 minut

Kąt wykrywania wyno-
si 360°. Zasięg można
regulować bezstop-
niowo w zakresie
Ø od 1 do 8 m.

Indywidualne usta-
wianie progu czuło-
ści zmierzchowej
w zakresie od
2 do 2000 luksów

Obszar wykrywania czujnika Możliwości regulacji

Lampy z czujnikiem ruchu do montażu wewnątrz budynków

Zaawansowane technicznie wnętrze
ukryte pod stylowymi kloszami
szklanymi

Nowe warianty kloszy i przesłon tworzą estetyczną
całość, nadają klatkom schodowym i korytarzom
elegancji. Pod szlachetnymi kloszami z dmuchanego
szkła ukryta jest nowoczesna technika czujników
wysokiej częstotliwości, sterująca lampami zgodnie
z potrzebami użytkownika.

Wszystkie zalety w skrócie:
� Bezpieczeństwo, komfort i oszczędność energii

dzięki automatycznemu włączaniu światła

� Niezwykle krótki czas reakcji

� Niezawodne wykrywanie niezależnie od temperatury
otoczenia i kierunku ruchu

� Indywidualne ustawianie zasięgu czujnika, progu
czułości zmierzchowej i czasu świecenia

� Szybka instalacja:
Czujnik i lampa = 1 przyłącze

RS 108 L
z przesłoną szklaną

RS 109 L
z „przechylną”
przesłoną metalową
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RS 110 L

RS 110 L

RS 110 L – nowa forma
klasycznej lampy

Nowoczesna i ponadczasowa. Tak można opisać
liniowo przesuniętą formę kolistą dla nowej estetyki
na ścianie. Zmienna w szczególe, jednak ostatecznie
niezmiennie piękna.

Lampy z czujnikiem ruchu do montażu wewnątrz budynków



16

RS 10-6 L

Zasięg wykrywania
przy montażu na
suficie

Zasięg wykrywania
przy montażu na
ścianie

Lampy z czujnikiem ruchu do montażu wewnątrz budynków

Olśniewający wygląd w oprawie ze stali szlachetnej i szkła

Nowoczesna, reprezentacyjna architektura wykorzystuje do projektowania otocze-
nia budynków przede wszystkim dwa materiały: stal szlachetną i szkło. Symbolizują
one solidność, ale także przejrzystość i bogactwo pomysłów. W nowoczesnym
wzornictwie lamp oświetleniowych stal szlachetna stała się nieodzowna.

Nierdzewna stal szlachetna tworzy oprawę również i tych atrakcyjnych lamp z czuj-
nikiem ruchu. Do wyboru są atrakcyjne stylizowane przesłony ze stali szlachetnej.
Elegancko zaokrąglone klosze lamp wykonane są we wszystkich modelach z dmu-
chanego szkła mlecznego triopal.

Indywidualne usta-
wianie czasu świe-
cenia od 5 sekund
do 15 minut

Indywidualne usta-
wianie progu czuło-
ści zmierzchowej
w zakresie od
2 do 2000 luksów

Możliwości regulacji

Kąt wykrywania wyno-
si 360°. Zasięg można
regulować bezstop-
niowo w zakresie
Ø od 1 do 8 m

Obszar wykrywania czujnika
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RS 10-11 L

Lampy z czujnikiem ruchu do montażu wewnątrz budynków
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RS 10-4 L

Lampy z czujnikiem ruchu do montażu wewnątrz budynków

wzór INOX
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RS 10 L / RS 10-4 L / RS 10-5 L / RS 14 L / RS 15 L

wzór INOX

Lampy z czujnikiem ruchu do montażu wewnątrz budynków

Zawsze modna i elegancka

Lampa RS 10-4 L ze swoim funkcjonal-
nym wzornictwem prezentuje się bardzo
praktycznie. Dmuchane szkło jest opra-
wione w przesłonę z tworzywa sztuczne-
go, dostępną w kolorze białym lub INOX.

Szkło ze szkłem

Lampa RS 10-5 L urzeka swoim pro-
stym kształtem. Kwadratowa przesłona
z satynowanego szkła zapewnia widocz-
ność w każdym pomieszczeniu.

Wytrzymała i funkcjonalna

Dla zastosowań w niebezpiecznym oto-
czeniu opracowano lampę RS 14 L. Klosz
wykonany z udaroodpornego tworzywa
sztucznego zabezpiecza przed celowym
lub nieumyślnym uszkodzeniem. Wersja
lampy z kloszem z dmuchanego szkła
mlecznego triopal jest dostępna pod

symbolem RS 10 L.

RS 15 L Promocja

Wyjątkowo korzystny cenowo model
kryjący w sobie zalety nowoczesnej
techniki czujników firmy STEINEL

biały



20

RS 104 L RS 105 L RS 106 L

RS 10 L / RS 14 L / RS 15 LRS 104 L – RS 110 L RS 10-4/10-5/10-6/10-11 L

RS 107 L RS 108 L RS 109 L RS 110 L

RS 104 L / RS 105 L / RS 106 L

RS 107 L / RS 108 L / RS 109 L / RS 110 L

RS 10 L Ø 280 x 110 mm
RS 14 L Ø 280 x 110 mm
RS 15 L Ø 280 x 110 mm

230 – 240 V, 50 Hz

max 75 W / E 27 (RS 10 L)
max 60 W / E 27 (RS 15/14 L)

5,8 GHz (reaguje niezależnie od
temperatury nawet na nieznaczne ruchy)

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

ok. 1 mW

Ø 1 – 8 m, ustawiany płynnie

Ø 3 – 8 m (RS 15 L)

ok. 50 m2

5 s – 15 min

2 – 2000 luksów

IP 44

– 20°C do 40°C

II

możliwość podłączenia dodatkowych
odbiorników energii (max 800 VA,
np. wentylator łazienkowy / ustępowy
lub dodatkowa lampa)

RS 15 L maks. 100 VA

RS 104 L Ø 320 x 85 mm
RS 105 L Ø 320 x 95 mm
RS 106 L Ø 320 x 95 mm
RS 107 L 270 x 270 x 100 mm
RS 108/109 L 340 x 340 x 100 mm
RS 110 L 305 x 312 x 132 mm

230 – 240 V, 50 Hz

max 2 x 40 W / G9

5,8 GHz (reaguje niezależnie od
temperatury nawet na nieznaczne ruchy)

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

ok. 1 mW

Ø 1 – 8 m, ustawiany płynnie

ok. 50 m2

5 s – 15 min

2 – 2000 luksów

IP 44

– 20°C do 40°C

II

możliwość podłączenia dodatkowych
odbiorników energii (max 800 VA,
np. wentylator łazienkowy / ustępowy
lub dodatkowa lampa)

RS 10-4 L Ø 310 x 110 mm
RS 10-5 L 340 x 340 x 110 mm
RS 10-6 L 340 x 340 x 110 mm
RS 10-11 L Ø 390 x 110 mm

230 – 240 V, 50 Hz

max 75 W / E 27

5,8 GHz (reaguje niezależnie od
temperatury nawet na nieznaczne ruchy)

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

ok. 1 mW

Ø 1 – 8 m, ustawiany płynnie

ok. 50 m2

5 s – 15 min

2 – 2000 luksów

IP 44

– 20°C do 40°C

II

możliwość podłączenia dodatkowych
odbiorników energii (maks. 800 VA,
np. wentylator łazienkowy / ustępowy
lub dodatkowa lampa)

Ścienne i sufitowe lampy z czujnikami w wersji ekskluzywnej

� Estetyczne warianty kloszy i przesłon
� Halogenowe źródło światła G9
� Szkło mleczne o szlachetnej, matowej powierzchni

Płaskie naścienne i sufitowe lampy z czujnikiem ruchu

� Płaska konstrukcja
� Halogenowe źródło światła G9
� Szkło mleczne o szlachetnej, matowej powierzchni

Lampy z czujnikiem ruchu do montażu wewnątrz budynków

EAN 4007841...

Wymiary

Zasilanie sieciowe

Moc

Technika wysokiej częstotliwości

Kąt wykrywania

Moc nadawcza

Zasięg czujnika

Max pow. objęta zasięgiem czuj.

Ustawianie czasu

Ust. progu czuł. zmierzchowej

Stopień ochrony

Zakres temperatury

Klasa ochronności

Cechy szczególne

RS 104 L 732219
RS 105 L 732318
RS 106 L 732417
RS 107 L 733216
RS 108 L 733315
RS 109 L 733414
RS 110 L 733711

RS 10 L 730512
RS 14 L
udaroodporna 731113
RS 15 L 731212

RS 10-4 L 731519 (biały)
735814 (inox)

RS 10-5 L 731618
RS 10-6 L 731717
RS 10-11 L 736316



RS 10 L RS 15 L

RS 10-5 L

RS 10-6 L RS 10-11 L
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RS 10 L / RS 14 L / RS 15 L

RS 10-4 L / RS 10-5 L / RS 10-6 L / RS 10-11 L

RS 10-4 L wzór INOX

Naścienne i sufitowe lampy z czujnikami ze stylizowaną przesłoną

� Przesłony o ponadczasowym, eleganckim wzornictwie
� Szkło mleczne o szlachetnej, matowej powierzchni

Naścienne i sufitowe lampy z czujnikiem ruchu

� RS 10 L Szkło mleczne o szlachetnej, matowej powierzchni
� RS 14 L z udaroodpornego tworzywa sztucznego
� RS 15 L Promocja

Lampy z czujnikiem ruchu do montażu wewnątrz budynków

RS 14 L
udaroodporna

RS 10-4 L biały
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BRS T5/TC-L

Lampy z czujnikiem ruchu do montażu wewnątrz budynków

Zasięg wykrywania
przy montażu na
ścianie

Indywidualne usta-
wianie progu czuło-
ści zmierzchowej
w zakresie od 2 do
2000 luksów

Indywidualne usta-
wianie czasu świe-
cenia od 1 minuty
do 15 minut

Lampy z czujnikiem
ruchu serii BRS
o stopniu ochrony
IP 44 są przeznaczone
do wilgotnych
pomieszczeń

Możliwości regulacji

Kąt wykrywania wyno-
si 360°. Zasięg czujni-
ka można płynnie
regulować w zakresie
od 0,5 do 4 m.

Obszar wykrywania czujnika

Stylowa lampa reagująca na obecność
lub ruch ręki

Nowe lampy z czujnikiem ruchu firmy STEINEL do
łazienki, na klatkę schodową, do garderoby i kuchni
nie tylko wyglądają olśniewająco, lecz także błyszczą
przez swoje innowacyjne wnętrze. Lampa może być
sterowana automatycznie przez zintegrowany czujnik
wysokiej częstotliwości lub ręcznie za pomocą bez-
dotykowego czujnika zbliżeniowego. Ostatni tryb
pracy jest przydatny zwłaszcza tam, gdzie ze wzglę-
dów higienicznych pożądane jest stosowanie bezdo-
tykowych włączników, lecz czujniki ruchu mogą
wywoływać niepotrzebne włączanie światła. Dzięki
temu lampy te są doskonałe do hoteli, szpitali
i domów opieki (np. do łazienki nad lustro).
Sterowanie żarówką 24 W (TC-L lub T5) odbywa się
za pomocą nowo opracowanego układu scalonego
STEINEL-EVG, dbającego o nieograniczoną żywot-
ność żarówki i błyskawiczne załączanie światła.
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5 cm

Lampy z czujnikiem ruchu do montażu wewnątrz budynków

Lampy z czujnikiem
można także włączać
i wyłączać ręcznie za
pomocą bezdotyko-
wego czujnika zbliże-
niowego

Bezdotykowe włączanie / wyłączanie

BRS 83 L udaroodporne tworzywo sztuczne /
zaślepka biała 665 x 104 mm

BRS 86 L szkło mleczne /
zaślepka chromowana 430 x 104 mm

BRS 87 L szkło mleczne /
zaślepka chromowana matowa 430 x 104 mm

BRS 81 L szkło mleczne /
zaślepka chromowana 665 x 104 mm

BRS 82 L szkło mleczne /
zaślepka chromowana matowa 665 x 104 mm

Poprzeczne, pio-
nowe, nad lustro

czy ścienne:
Lampy z serii

BRS łączą
w sobie elegan-
cję i najwyższą

wydajność
świetlną.

Wszystkie zalety w skrócie:
� Bezpieczeństwo, komfort i oszczęd-

ność energii dzięki automatycznemu
włączaniu światła

� Najwyższy poziom higieny także
w trybie ręcznym dzięki czujnikowi
zbliżeniowemu umożliwiającemu
bezdotykowe włączanie

� Maksymalna żywotność żarówek
energooszczędnych dzięki stero-
wanemu chipem układowi EVG

� Niezwykle krótki czas reakcji

� Niezawodne wykrywanie niezależnie
od temperatury otoczenia i kierunku
ruchu

� Indywidualne ustawianie zasięgu
czujnika, progu czułości zmierzchowej
i czasu świecenia
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BRS T5/TC-L

Lampy z czujnikiem ruchu do montażu wewnątrz budynków

Wyjątkowa lampa nad lustro
do hoteli, szpitali, domów opieki

Wszędzie, gdzie higiena i komfort są tak samo
ważne jak styl i energooszczędność, lampa z czujni-
kiem ruchu i czujnikiem zbliżeniowym jest doskona-
łym rozwiązaniem. Jest ona dostępna w dwóch róż-
nych długościach i do wyboru z kloszem ze szkła
mlecznego lub udaroodpornego tworzywa sztucznego.
Dodatkowo lampa ta jest także dostępna ze zinte-
growanym gniazdem wtykowym.
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BRS

BRS T5/TC-L BRS T5/TC-L

BRS P

BRS 81 – 83 L 665 x 104 x 77 mm

BRS 86 – 87 L 430 x 104 x 77 mm

230 – 240 V, 50 Hz

BRS 81 – 83 L T5 24 W
BRS 86 – 87 L TC–L 24 W

(1 sterowany chipem układ EVG)

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

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

ok. 1 mW

0,5 – 4 m, płynnie regulowany obszar

zbliżenia, ok. 5 cm

1 min – 15 min

2 – 2000 luksów

IP 44

– 10°C do 50°C

I

– Możliwa synchronizacja dwóch lamp

– Możliwość podłączenia dalszych
odbiorników (max 200 W)

– Włącznik zbliżeniowy do bezdotyko-
wego przełączania

BRS 80 P, 83 P 710 x 104 x 77 mm

BRS 85 P 480 x 104 x 77 mm

230 – 240 V, 50 Hz

BRS 80 P, 83 P T5 24 W
BRS 85 P TC–L 24 W

(1 sterowany chipem układ EVG)

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

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

ok. 1 mW

0,5 – 4 m, płynnie regulowany obszar

zbliżenia, ok. 5 cm

1 min – 15 min

2 – 2000 luksów

IP 44

– 10°C do 50°C

I

– Możliwa synchronizacja dwóch lamp

– Możliwość podłączenia dalszych
odbiorników (max 200 W)

– Włącznik zbliżeniowy do bezdotyko-
wego przełączania

BRS 80 P EURO 744809
BRS 80 P CH 744816
BRS 83 P EURO 744908
BRS 83 P CH 744915
BRS 85 P EURO 745004
BRS 85 P CH 745011

BRS 81 L 741310
BRS 82 L 741419
BRS 83 L 741914 udaroodporna
BRS 86 L 741617
BRS 87 L 741716

EAN 4007841...

Wymiary

Zasilanie sieciowe

Moc

Technika wysokiej częstotliwości

Kąt wykrywania

Moc nadawcza

Zasięg czujnika

Ustawianie czasu

Ust. progu czułości zmierzchowej

Stopień ochrony

Zakres temperatury

Klasa ochronności

Cechy szczególne

Lampy z czujnikiem do łazienek, klatek schodowych,

garderoby i kuchni

� Źródło światła 24W T5 lub TC-L
� Wyposażone w przełącznik bezdotykowy

z gniazdem
Lampy z czujnikiem do łazienek, klatek schodowych,

garderoby i kuchni

� Źródło światła 24W T5 lub TC-L
� Wyposażone w przełącznik bezdotykowy

Lampy z czujnikiem ruchu do montażu wewnątrz budynków

BRS 83 L udaroodporne tworzywo sztuczne /
zaślepka biała 665 x 104 mm

BRS 86 L szkło mleczne /
zaślepka chromowana 430 x 104 mm

BRS 87 L szkło mleczne /
zaślepka chromowana matowa 430 x 104 mm

BRS 81 L szkło mleczne /
zaślepka chromowana 665 x 104 mm

BRS 82 L szkło mleczne /
zaślepka chromowana matowa 665 x 104 mm

BRS 83 P udaroodporne tworzywo sztuczne /
zaślepka biała 710 x 104 mm

BRS 85 P szkło białe / zaślepka biała 480 x 104 mm

BRS 80 P szkło białe / zaślepka biała 710 x 104 mm
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BRS Halogen

Lampy z czujnikiem ruchu do montażu wewnątrz budynków

Szlachetne lampy ścienne nad lustro –
doskonałe do łazienki i na korytarz

Zasięg wykrywania
przy montażu na
ścianie

Indywidualne usta-
wianie progu czuło-
ści zmierzchowej
w zakresie od
2 do 2000 luksów

Indywidualne usta-
wianie czasu świe-
cenia od 5 sekund
do 15 minut

Lampy z czujnikiem
ruchu serii BRS
o stopniu ochrony
IP 44 są przeznaczone
do wilgotnych
pomieszczeń

Możliwości regulacji

Lampy z czujnikiem z serii BRS stanowią ozdobę
zarówno modnych łazienek, jak również korytarzy,
klatek schodowych i garderób. Urzekają wyjątkowym
stylem i wysokogatunkowymi materiałami.

Komfortowe lampy serii BRS są wyposażone w inno-
wacyjną technikę wysokiej częstotliwości, która
z zewnątrz jest całkiem niewidoczna, za to prawie
bez zwłoki reaguje na każdy ruch w strefie 360°. Jako
źródło światła stosuje się żarówki halogenowe G9.
Wytwarzają one przyjemne, ciepłe światło.

Różne warianty stylistyczne i materiałowe zaspokajają
różne gusta i są odpowiednie do zastosowania.

Kąt wykrywania wyno-
si 360°. Zasięg czujni-
ka ustawiany jest bez-
stopniowo w zakresie
od 0,5 do 5 m.

Obszar wykrywania czujnika

G9



BRS 62 L / BRS 63 L BRS 67 L / BRS 68 L BRS 70 L
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BRS Halogen

EAN 4007841...

Wymiary

Zasilanie sieciowe

Moc

Technika wysokiej częstotliwości

Kąt wykrywania

Moc nadawcza

Zasięg czujnika

Ustawianie czasu

Ust. progu czułości zmierzchowej

Stopień ochrony

Zakres temperatury

Klasa ochronności

Cechy szczególne

BRS 62 L 500 x 90 x 60 mm

BRS 63 L 550 x 136 x 60 mm

230 – 240 V, 50 Hz

3 x 40 W / G9

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

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

ok. 1 mW

0,5 – 5 m, ustawiany płynnie

5 s – 15 min

2 – 2000 luksów

IP 44

– 20°C do 40°C

I

Możliwa synchronizacja 2 lamp

BRS 70 L 500 x 99 x 93 mm

230 – 240 V, 50 Hz

3 x 40 W / G9

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

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

ok. 1 mW

0,5 – 5 m, ustawiany płynnie

5 s – 15 min

2 – 2000 luksów

IP 44

– 20°C do 40°C

I

Możliwa synchronizacja 2 lamp

Klasa IK 10 udaroodporna

BRS 67 L 350 x 90 x 60 mm

BRS 68 L 390 x 126 x 60 mm

230 – 240 V, 50 Hz

2 x 40 W / G9

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

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

ok. 1 mW

0,5 – 5 m, ustawiany płynnie

5 s – 15 min

2 – 2000 luksów

IP 44

– 20°C do 40°C

I

Możliwa synchronizacja 2 lamp

BRS 62 L 740313
BRS 63 L 740412

BRS 67 L 740818
BRS 68 L 740917 BRS 70 L 741112 (udaroodporna)

Lampy z czujnikiem do łazienki, korytarza, klatki schodowej, garderoby

� Eleganckie wzornictwo
� Halogenowe źródło światła G9
� Szkło mleczne o szlachetnej, matowej powierzchni, BRS 70 z udaroodpornego tworzywa

sztucznego

BRS 67 L szkło mleczne /
zaślepka ze stali szlachetnej

BRS 62 L szkło mleczne /
zaślepka ze stali szlachetnej

BRS 68 L szkło mleczne /
zaślepka ze szkła satynowanego

BRS 70 L udaroodporne tworzywo sztuczne /
zaślepka biała

BRS 63 L szkło mleczne /
zaślepka ze szkła satynowanego

Lampy z czujnikiem ruchu do montażu wewnątrz budynków

G9
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Zewnętrzne lampy z czujnikiem ruchu
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Wykrywanie promieniowe – ruch bezpośrednio do czujnika
(zredukowane wykrywanie względem nominalnego zasięgu)

Wykrywanie styczne – ruch w kierunku prostopadłym do
czujnika (nominalny zasięg czujnika)

Obszary wykrywania czujników na podczerwień

Wszystkie zalety w skrócie:

� Bezpieczeństwo, komfort oraz oszczędność
energii dzięki automatycznemu włączaniu
i wyłączaniu światła

� Bezlukowe wykrywanie dzięki technice multi-
soczewkowej firmy STEINEL

� Regulacja podstawowej jasności oświetlenia
w energooszczędnym trybie ściemniania

� Duża ilość stref wykrywania zapewnia skuteczną
detekcję

� Indywidualne ustawianie progu czułości
zmierzchowej i czasu świecenia

� Szybka instalacja

� Atrakcyjne wzornictwo

� Przeznaczone do żarówek energooszczędnych

Zewnętrzne lampy ze zintegrowaną techniką czujni-
ków są dzisiaj integralnym elementem nowoczesne-
go projektowania. Inteligentne lampy jednoczą
w sobie możliwie największą oszczędność energii
z maksy-malnym komfortem i największym bezpie-
czeństwem wokół budynku.

Lampy z czujnikiem firmy STEINEL można instalo-
wać tak szybko jak standardowe lampy i są one
dostępne w wielu atrakcyjnych wariantach pod
względem kształtu i funkcjonalności.
Innowacje firmy STEINEL, takie jak MiniSensor,
umożliwiają przy tym zastosowanie eleganckich roz-
wiązań stylistycznych ze zintegrowanym systemem
na podczerwień przy ulepszonych właściwościach
wykrywania i optymalnym komforcie obsługi.

Jakże piękne mogą być rozwiązania
energooszczędne
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35 °C�3 °C

ok. 5 m ok. 12 m

Kąt wykrywania

Technika czujników do montażu na zewnątrz budynków

360°/ 3 czujniki

Soczewka segmentowa

Pirodetektor

Strefa aktywna Strefa pasywna

180° / 2 czujniki 240° / 2 czujniki

Przesłony

W skład wyposażenia wszystkich czuj-
ników ruchu wchodzą przesłony, dają-
ce możliwość indywidualnego dopaso-
wania zakresu wykrywania (np. sąsied-
niej posesji/ ulicy).

Jak działa czujnik ruchu na podczerwień?

Każde ciało, którego temperatura leży powyżej zera
absolutnego (-�73,15° C) emituje promieniowanie elektro-
magnetyczne. W przypadku temperatury ciała ludzkiego
promieniowanie to należy do zakresu podczerwieni.

To zjawisko jest wykorzystywane przez pasywne czujniki
ruchu na podczerwień (PIR). Są one wyposażone w wy-
sokoczułe detektory podczerwieni, reagujące na naj-
mniejsze zmiany odbieranego promieniowania cieplnego.
Obszar wykrywania jest podzielony przez soczewki seg-
mentowa na strefy aktywne i pasywne. Przekroczenie gra-
nicy strefy przez ciało emitujące ciepło jest rejestrowane
przez czujnik jako odchylenie promieniowania, po czym
generuje on sygnał. Ten sygnał jest używany do sterowa-
nia światłem lub innymi odbiornikami elektrycznymi.

WŁĄCZANIE i WYŁĄCZANIE światła
... automatycznie

Zasięg wykrywania czujnika

Czujniki firmy STEINEL cechują się
z reguły maks. zasięgiem rzędu 1� m,
który może ulegać skróceniu przy
promieniowym kierunku ruchu.

Kąt wykrywania multisoczewek

Czujniki ruchu firmy STEINEL z multi-
soczewką, ze względu na duży kąt wykry-
wania w zakresie od 1�0° do 360°, nadają
się także do bezlukowego nadzorowania
większych powierzchni.

Kąt rozwarcia multisoczewki

Kąt rozwarcia mltilisoczewki wynosi
w zależności od modelu od 90° do
1�0° z dokładnym wykrywaniem
obszaru podpełzania.

Ustawianie czasu

Wszystkie czujniki ruchu oraz lampy
z czujnikami ruchu firmy STEINEL
są wyposażone w programator
czasowy zapewniający, że światło

pozostaje włączone
w zaprogramowa-
nym czasie, także
przy krótkotrwałych
ruchach w strefie
wykrywania.

Światło stałe

Jeżeli przez dłuższy czas pożądana
jest pełna jasność, w przypadku
wielu czujników firmy STEINEL
i lamp z czujnikiem można aktywo-

wać światło stałe
(4h) , dwukrotnie
naciskając włącz-
nik sieciowy.

Regulacja jasności

Układ Watt-o-matic firmy STEINEL
umożliwia stałe oświetlenie nocne
z indywidualnie regulowaną jasnością
podstawową w zakresie 0 – 50%.

W razie wykrycia
ruchu lampa prze-
łącza się na pełną
moc i świeci w za-
programowanym
wcześniej czasie.

Łagodne zapalanie i gaszenie
światła

Innowacyjny układ łagodnego zapa-
lania światła firmy STEINEL delikat-
nie włącza lampę aż do uzyskania

100% mocy albo
wygasza ją powoli.
To nie tylko chroni
oczy, lecz także
zwiększa również
trwałość żarówki.

Ustawianie progu czułości
zmierzchowej

Włączniki zmierzchowe, mierząc
jasność otoczenia, zapobiegają
włączaniu się lampy w jasny dzień.

Za pomocą pokrętła
można ustawić próg
jasności, przy któ-
rym ma następować
przełączenie światła.

4 Std./h 0–50%

2–2000 Lux 5 Sek. –15 Min.

Soft



31 Przełącznik programu

Ustawianie progu czułości
zmierzchowej

Ustawianie czasu

Funkcja regulacji jasności podstawowej

Wszystkie lampy firmy STEINEL wyposażone

w czujnik ruchu MiniSensor mogą być użytko-

wane na życzenie (programy � i 3) z jasnością

podstawową ok. �5% (Watt-o-matic) do pół-

nocy albo przez całą noc. W razie wykrycia

ruchu lampa przełącza się na pełną moc

i świeci w zaprogramowanym wcześniej czasie.

Łagodne zapalanie i gaszenie światła

Innowacyjny układ łagodnego zapalania świa-

tła firmy STEINEL łagodnie zapala lampę aż

do uzyskania 100% mocy albo wygasza ją do

0%. Zapewnia to doskonały

efekt i zwiększa trwałość

żarówki.

Programy działania

Program standardowy (ustawiony fabrycznie) dla

żarówek: Łagodne zapalanie i gaszenie światła,

bez regulacji jasności podstawowej o zmierzchu.

Program komfortowy dla żarówek:

Łagodne zapalanie i gaszenie światła, regulacja ja-

sności podstawowej w zakresie �5% o zmierzchu.

Komfortowy program energooszczędny dla

żarówek: Łagodne zapalanie i gaszenie światła,

regulacja jasności podstawowej w zakresie �5%

do północy (środek nocy wyznaczany jest na pod-

stawie wschodu i zachodu słońca).

Program dla żarówek energooszczędnych: Włącza-

nie światła w reakcji na ruch, ponowne wyłączenie

światła po upływie zaprogramowanego czasu.

Bez łagodnego włączania,

bez jasności podstawowej.

Fasada budynku i ogród są wizytówką każdego domu.
Na wywierane wrażenie w decydujący sposób wpływa
oświetlenie. Dlatego też wielu klientów wybierających
lampy stawia odpowiednio wysokie wymagania. Czę-
sto w przypadku technologii PIR soczewka czujnika
optycznie zakłóca design lampy.
Dlatego już od dawna firma STEINEL szukała sposo-
bów dyskretnego zintegrowania systemu czujnika z
designem lampy, nie ograniczając przy tym jej funk-
cjonalności. Kamieniem milowym w tym kierunku było
opracowanie miniczujnika MiniSensor firmy STEINEL.
System jest tak mały, że można go doskonale zinte-
grować z konstrukcją lampy.

Ta miniaturyzacja jest możliwa dzięki kombinacji wy-
jątkowo sprawnych układów scalonych czujników
z precyzyjnym, zwierciadlanym układem optycznym,
który wychwytuje promieniowanie podczerwone przez
wąskie, prawie niewidoczne pierścieniowe okienko,
w zakresie 360˚promieniu 360° i kieruje je na chip.

Moduł kryje w sobie także kompletny układ sterowa-
nia lampy, który jest realizowany przez mikroukład.
Dostępne programy można wygodnie ustawiać przy
zdjętym module za pomocą potencjometrów.

Nowa koncepcja obsługi

W celu umożliwienia szybkiego i intuicyjnego dostoso-
wania elektroniki czujnika do indywidualnych potrzeb
użytkownika, można wyjąć cały moduł czujnika z lam-
py, spokojnie wyregulować, założyć z powrotem i za-
mocować w sposób uniemożliwiający kradzież.

W przypadku wykonywania ustawień w porze zmierz-
chu lub nocy lampa oświetleniowa włącza się samo-
czynnie zaraz po wyjęciu czujnika. Jest to bardzo
praktyczne. Wszystkie ważne informacje są nadruko-
wane na samym module czujnika, dzięki czemu nie
jest potrzebna instrukcja obsługi.

High-Tech z futurystycznym
wzornictwem

Technika czujników do montażu na zewnątrz budynków
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L 360 plan

Lampy zewnętrzne z czujnikiem ruchu

Obszar wykrywania czujnika

Możliwość indywidual-
nego dopasowywania
kąta wykrywania za
pomocą dostarczo-
nych przesłon

Prosta obsługa: moduł
czujnika można wycią-
gnąć w całości, spo-
kojnie ustawić

i ponownie zamonto-
wać. W tym czasie
lampa włącza się
automatycznie.

Wysokosprawny
czujnik Minisensor

Styl i wydajność do kwadratu

Dzięki harmonijnej i rzeczowej formie L 360 jest
doskonałą lampą domową. Jest ona wykonana
z wysokogatunkowych materiałów i wyposażona
w precyzyjny miniczujnik firmy STEINEL.
Na potrzeby oświetlenia dużych powierzchni możliwa
jest synchronizacja nawet do pięciu lamp, przy czym
jedna z nich przyjmuje funkcje sterowania, a pozo-
stałe działają w trybie Slave po wyjęciu miniczujnika.

Oprawa zbudowana jest z wysokogatunkowego
aluminium pokrytego samoczyszczącą powłoką
Nano-Clean.
Lampa L361 plan jest dodatkowo wyposażona
w kratkę chroniącą klosz, a tym samym doskonale
dostosowana do użytku w mniej bezpiecznych
miejscach.

Możliwości regulacji
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L 361 plan

Aluminium
Quality

Lampy zewnętrzne z czujnikiem ruchu

Możliwość połączenia do 5-ciu lamp w sieć

Osłona komory
czujnika

Możliwość wyjęcia
czujnika

Opis działania
� 3 praktyczne programy działania:

1. Światło stałe przez całą noc (automatyka nocna)
�. Światło stałe do północy, następnie tryb pracy

z czujnikiem
3. Tryb pracy z czujnikiem

� Żarówka �6 W TC-DEL

Możliwości ustawienia
� Możliwość ograniczenia obszaru wykrywania

za pomocą dołączonych przesłon.
� Proste i wygodne ustawianie czasu świecenia,

progu czułości zmierzchowej i programów za
pomocą wyjmowanego modułu czujnika.
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L 266 cube

Aluminium
Quality

L 266 cube alu-antracyt
opal, matowy L 266 cube alu-antracyt

opal, matowy

Zewnętrzne lampy z czujnikiem ruchu

Elegancka forma z efektem diod LED

Funkcjonalne światło w najszlachetniejszej postaci:
Lampa L �66 cube dysponuje odrębnym efektem
świetlnym diod LED, który nie tylko nadaje akcent
świetlny na ścianie domu, lecz także atrakcyjnie
oświetla np. przycisk dzwonka, tabliczkę imienną lub
numer domu. Dmuchane szkło, aluminiowy korpus
z samoczyszczącą powłoką Nano-Clean i precyzyjny
czujnik tworzą wyjątkowe połączenie.

Aby uzyskać równomierne oświe-
tlenie klosza, lampy z czujnikiem
są dostarczane z adapterami G9
(bez źródła światła).
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Ustawienie czasu lub
zmierzchu. Dioda LED
WŁ lub WYŁ

Zmniejszenie zasięgu
czujnika

Zmniejszenie kąta
wykrywania czujnika

Możliwości regulacjiObszar wykrywania czujnika

L 266 cube alu-srebrny
opal, matowy

Zewnętrzne lampy z czujnikiem ruchu

Efekt świetlny

L 266 cube alu-antracyt
opal, matowy

Stylizacja świetlna
lub światło użytko-
we, np. oświetlenie
numeru domu



L 274 BLOC
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Lampy zewnętrzne z czujnikiem ruchu

Ponadczasowa prostota i elegancja

Wysokogatunkowe aluminium i dmuchane szkło
mleczne tworzą ramę dla tej wspaniałej lampy.
Doskonale zintegrowany miniczujnik gwarantuje
precyzyjne i pewne wykrywanie.



L 274 BLOC

Aluminium
Quality
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Możliwości regulacji

Lampy zewnętrzne z czujnikiem ruchu

Obszar wykrywania czujnika

Opis działania
� 4 praktyczne programy działania z funkcją łagodne-

go włączania światła i jasnością podstawową �5 %.
� Światło stałe (4 godz.) za pomocą wyłącznika

sieciowego.

Możliwości ustawienia
� Możliwość ograniczenia obszaru wykrywania

za pomocą dołączonych przesłon.
� Proste i wygodne ustawianie czasu świecenia,

progu czułości zmierzchowej i programów
za pomocą wyjmowanego modułu czujnika.

Możliwość indywidual-
nego dopasowywania
kąta wykrywania za
pomocą dostarczo-
nych przesłon

Prosta obsługa: moduł
czujnika można wycią-
gnąć jako całość,
spokojnie ustawić

i ponownie zamonto-
wać. W tym czasie
lampa włącza się
automatycznie.

Wysokosprawny
czujnik Minisensor
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L 890 pure

Aluminium
Quality

szkło, srebrneszkło, białealu-antracytalu-srebrny

Zewnętrzne lampy z czujnikiem ruchu

szkło, czarne, efekt
iskrzenia

Doskonały styl dla wymagających
estetyków

Szlachetny wygląd, wyszukane materiały i precyzyjna
technika czujnika to charakterystyczne cechy tej dosko-
nałej lampy. Lampa dostępna jest w różnych warian-
tach. Stylowa przesłona do płaskiej oprawy ze szkła lub
aluminium. Lampa jest wyposażona w wysokiej jakości
dmuchane klosze ze szkła mlecznego.

Opis działania:
� Zintegrowana funkcja łagodnego włączania światła

� Regulacja jasności podstawowej w zakresie 0– 50%
(Watt-o-matic). W razie wykrycia ruchu lampa przełą-
cza się na pełną moc i świeci w zaprogramowanym
wcześniej czasie

�Światło stałe (4 godz.) za pomocą wyłącznika sieciowego

Możliwości regulacji:
� Możliwość regulacji podstawowego zasięgu przez ob-

racanie multisoczewki do max 1� m lub max 5 m

� Możliwość ograniczenia obszaru wykrywania za po-
mocą dołączonych przesłon

� Wygodne przyciski funkcyjne do dokładnego usta-
wiania czasu świecenia, progu czułości zmierzchowej
i regulacji jasności
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L 890 pure szkło, srebrne

L 890 pure szkło, białe

L 890 pure szkło, czarne,
efekt iskrzenia

L 890 pure alu-srebrny

Zasięg czujnika moż-
na szybko ograniczyć
z 1� do 5 m przez
obrócenie
multisoczewki

Możliwość indywidu-
alnego dopasowania
kąta wykrywania
i zasięgu za pomocą
dostarczonych
przesłon

Komfortowe przyciski
funkcyjne

Jasność podstawową
można regulować
płynnie w zakresie
od 0 do 50 %
(„Watt-o-matic”)

Obszar wykrywania czujnika Możliwości regulacji

L 890 pure alu-antracyt

Zewnętrzne lampy z czujnikiem ruchu
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L 875 S
Seria DesignSelection

INOX

Ekskluzywne wzornictwo w stali szlachetnej

Zasięg czujnika można
ograniczyć z 1� do 5 m
przez obrócenie multi-
soczewki

Możliwość indywidual-
nego dopasowania kąta
wykrywania i zasięgu za
pomocą dostarczonych
przesłon

Komfortowe przyciski
funkcyjne

Jasność podstawową
można regulować płyn-
nie w zakresie od 0 do
50% („Watt-o-matic”)

Obszar wykrywania czujnika Możliwości regulacji

Naścienne lampy z czujnikiem ruchu serii DesignSelection
łączą w sobie nowoczesne, charakterystyczne wzornictwo
z najnowszą techniką czujników, zapewniając najwyższy sto-
pień komfortu, bezpieczeństwa i ekonomiczności. Wyposażone
w obudowę z wysokiej jakości, nierdzewnej stali szlachetnej
i klosze z dmuchanego szkła mlecznego o szlachetnej, mato-
wej powierzchni, zapewniają łagodne rozsyłanie światła i efek-
townie prezentują otoczenie domu.

Zewnętrzne lampy z czujnikiem ruchu

L 875 S stal szlachetna
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Najnowocześniejsze sterowanie mikroprocesorowe umożliwia
realizację funkcji, które zaspokajają wszelkie życzenia:

� Zintegrowany układ łagodnego zapalania światła daje szla-
chetny efekt oświetleniowy i wydłuża trwałość żarówki,
powoli zwiększając jasność w ciągu jednej sekundy, aż do
uzyskania całkowitej mocy. W ten sam sposób działa elektro-
nika podczas wyłączania.

� Regulacja jasności (Watt-o-matic) – regulowana jasność pod-
stawowa w zakresie od 0 do 50 %. W przypadku ruchu lampa
przełącza się na ustawiony czas na pełną moc.

� Światło stałe (4h) włączane wyłącznikiem sieciowym

Zewnętrzne lampy z czujnikiem ruchu
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L 320 wave

Zewnętrzne lampy z czujnikiem ruchu

Możliwość indywidual-
nego dopasowywania
kąta wykrywania za
pomocą dostarczo-
nych przesłon

Prosta obsługa: moduł
czujnika można wycią-
gnąć jako całość,
spokojnie ustawić

Obszar wykrywania czujnika Możliwości regulacji

i ponownie zamonto-
wać. W tym czasie
lampa włącza się
automatycznie

Wysokowydajny
miniczujnik

� Możliwość zmiennego podłączenia czujnika. Dzięki temu lam-
pę można bez problemu ustawiać w pionie lub w poziomie.

� Lampa jest wyposażona w podświetlenie dio-
dowe, które może służyć do oświetlenia numeru
domu.

L 320 wave alu-srebrny
montaż pionowy

L 320 wave alu-antracyt
montaż poziomy



L 321 wave

Aluminium
Quality

3 42

Sensor
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Zewnętrzne lampy z czujnikiem ruchu

Ustawienie programu

Dioda świecąca
WŁĄCZONA od progu
czułości zmierzchowej
przez całą noc

Dioda świecąca
WŁĄCZONA od progu
czułości zmierzchowej
do północy

Dioda świecąca
WŁĄCZONA po
wykryciu ruchu

Najnowocześniejsze sterowanie mikroprocesorowe umożliwia
korzystanie z funkcji, które zaspokoją wszelkie życzenia:

� Zintegrowany układ łagodnego włączania światła daje szlachetny
efekt oświetleniowy i wydłuża trwałość żarówek, zwiększając
jasność w ciągu jednej sekundy, aż do osiągnięcia całkowitej
mocy. W ten sam sposób działa elektronika podczas wyłączania.

� Światło stałe (4 godz.) za pomocą podłączonego wyłącznika
sieciowego.

Kreatywnie i ekskluzywnie

L 3�0 wave to obecnie najbardziej kreatywna lampa
naścienna w asortymencie firmy STEINEL. Jedna strona
świeci jasnym, halogenowym światłem w przypadku
wykrycia ruchu, druga strona podświetla w nocy diodami
numer domu, nadając mu powabu i tajemniczości.
Obie strony mogą być łączone pionowo, poziomo,
moduł diod świecących z lewej strony, pojedynczo lub
podwójnie: fascynujące kwadratowe fale można łatwo
łączyć, wprawiając w zachwyt każdego.

L 321 wave alu-antracyt
Wypukłość poziomo

L 321 wave alu-srebrny
Wypukłość pionowo
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L 400 S
L 410 S
L 430 S

Możliwości regulacji:

Regulacja jasności pod-
stawowej w zakresie od
0 do 50 % (Watt-o-matic).
W razie wykrycia ruchu
lampa przełącza się na
pełną moc i świeci w za-
programowanym wcze-
śniej czasie

Możliwość indywidual-
nego dostosowania kąta
wykrywania za pomocą
dostarczonych przesłon

Proste ustawianie funk-
cji za pomocą pokrętła

Obszar wykrywania
czujnika

Zewnętrzne lampy z czujnikiem ruchu

Seria 400 firmy STEINEL wyróżnia się nowoczesną techni-
ką, starannym wykonaniem i atrakcyjnym wzornictwem.
Wyposażenie w nowoczesny system multisoczewek firmy
STEINEL zapewnia lampom z czujnikiem duży obszar
wykrywania ruchu w zakresie 360°. Pozwala to na wykry-

wanie również ruchów „z tyłu” lampy. Przesłony umożliwiają
zredukowanie zasięgu wykrywania lampy do 1 m, przy czym
również obszar wykrywania można odpowiednio dopasować
do indywidualnych wymagań.

L 400 S biały

L 400 S czarny

Klasyczna symbioza formy i funkcji
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Zewnętrzne lampy z czujnikiem ruchu

Zintegrowana regulacja mocy pozwala na energooszczędny
tryb pracy stałej ze zredukowaną jasnością w godzinach
nocnych: zamiast całkiem gasić światło, w stanie spoczynku
elektronika zmniejsza moc lampy do wcześniej ustawionej
wartości. Jasność podstawową można ustawić w zakresie od
0 do 50%.
Klosze są wykonane z dmuchanego szkła kryształowego lub
ze szkła mlecznego triopal. Ramię lampy, wykonane z wytrzy-
małego i odpornego na czynniki atmosferyczne materiału, jest
dostępne we wszystkich modelach w kolorze czarnym lub
białym.

L 410 S biały

L 430 S biały

L 410 S czarny

L 430 S czarny
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L 870 S
Bardzo wytrzymałe

Zewnętrzne lampy z czujnikiem ruchu

Lampy z czujnikiem ruchu z materiału udaroodpornego –
do nieco trudniejszych warunków użytkowania

Idealne rozwiązanie dla bezpiecznego
i energooszczędnego oświetlenia w stre-
fach zagrożonych wandalizmem, np.
wejścia do bloków, osiedla mieszkanio-
we lub obiekty do prowadzenia działal-
ności gospodarczej.
Kratka chroniąca czujnik i klosz wykonany
z udaroodpornego i bardzo stabilnego

poliwęglanu skutecznie chronią najno-
wocześniejszą technikę multisoczewko-
wą firmy STEINEL przed aktami wandali-
zmu i zapobiegają zranieniu odłamkami
szkła. Skośnie ścięta u góry przesłona
zapobiega ustawianiu przedmiotów lub
zakrywaniu czujnika.

L 870 S biały

Zasięg czujnika można
ograniczyć z 1� do 5 m
przez obrócenie multi-
soczewki

Możliwość indywidual-
nego dopasowywania
kąta wykrywania i zasię-
gu za pomocą dostar-
czonych przesłon

Komfortowe przyciski
funkcyjne

Jasność podstawową
można regulować
płynnie w zakresie od
0 do 50 % („Watt-o-matic”)

Obszar wykrywania czujnika Możliwości regulacji

L 870 S szary
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Zewnętrzne lampy z czujnikiem ruchu

Najnowocześniejsze sterowanie mikroprocesorowe umożliwia
realizację funkcji, które zaspokajają wszelkie życzenia:

� Zintegrowany układ łagodnego zapalania światła daje szla-
chetny efekt oświetleniowy i wydłuża trwałość żarówki,
powoli zwiększając jasność w ciągu jednej sekundy, aż do
uzyskania całkowitej mocy. W ten sam sposób działa elektro-
nika podczas wyłączania.

� Regulacja jasności (Watt-o-matic) – regulowana jasność
podstawowa w zakresie od 0 do 50 %. W przypadku ruchu
lampa przełącza się na ustawiony czas na pełną moc.

� Światło stałe (4h) włączane wyłącznikiem sieciowym
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L 266 cube

L 266 cube

L 360 plan /
L 361 plan

L 360 plan / L 361 plan L 274 BLOC

L 274 BLOC

Zewnętrzne lampy z czujnikiem ruchu

EAN 4007�41...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Zasilanie sieciowe

Moc

dodatkowa moc przełączania

Kąt wykrywania

Zasięg czujnika

Czujniki

Ustawianie czasu

Ust. progu czułości zmierzchowej

Regulacja jasności

Światło stałe

Stopień ochrony

Zakres temperatury

Klasa ochronności

Cechy szczególne

� Stylowa lampa z czujnikiem

� Efekt świetlny Power-LED

� W zestawie z modułem
adaptera G9

alu-srebrny alu-antracyt
L 266 cube 646615 646714

445 x 113 x 165 mm

�30 – �40 V, 50 Hz

max � x 40 W / G9 lub
max 100 W / E �7
Diodowy efekt świetlny Power, ok. 1 W

�40° z kątem rozwarcia 1�0°

max 1� m; ze stabilizacją temperaturową

9 poziomów wykrywania,
304 strefy wykrywania

5 s – 15 min

� – �000 luksów

–

przełączalne (4 godz.)

IP 44

– �0°C do 40°C

I

funkcja łagodnego zapalania światła

z modułem do adaptera G9

wyłączany efekt świetlny, sterowany
w zależności od progu czułości
zmierzchowej

L 360 plan 310 x �90 x 105 mm
L 361 plan 310 x �90 x 1�5 mm

�30 – �40 V, 50 Hz

Żarówka �6 W / TC-DEL

max 300 W

360° z zabezp. przed podpełzaniem

� m dookoła

� poziomy wykrywania
51� stref wykrywania

5 s – 15 min

� – �000 luksów

–

możliwość przełączania, cała lub pół nocy

IP 44

– 10°C do 50°C

II

3 praktyczne programy ustawiane na
wyjmowanym module czujnika

Światło stałe przez całą noc, następnie
tryb pracy z czujnikiem

Światło stałe do północy (automatyka
nocna)

Tryb pracy czujnika

alu-srebrny alu-antracyt
L 360 plan 670511 670610
L 361 plan 670719 670818

� Urzekające wzornictwo

� Wysoce wydajny miniczujnik

aluminium
655914

�70 x 100 x 141 mm

�30 – �40 V, 50 Hz

max � x 40 W / G9

360° z zabezp. przed podpełzaniem

� m dookoła

� poziomy wykrywania,
51� stref wykrywania

5 s – 15 min

� – �000 luksów

0 % lub �5 % (Watt-o-matic)

4 godz. (przełączalne)

IP 44

– �0°C do 40°C

I

funkcja łagodnego zapalania światła
i 4 praktyczne programy ustawiania
wyjmowanym module czujnika

Program standardowy żarówki:
Łagodne włączanie światła, brak
jasności podstawowej

Program komfortowy żarówki:
łagodne zapalanie światła + jasność
podstawowa

Program komfortowo-ekonomiczny
żarówki: Łagodne włączanie światła +
jasność podstawowa do północy

Program standardowy żarówki:
Brak łagodnego włączania światła,
brak jasności podstawowej

� Źródło światła �6 W TC-DEL

� Możliwość synchronizacji
(max 5 lamp)

� Wysokosprawny czujnik
Minisensor

1

2

3

1

2

3

4
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L 320 waveL 890 pure

L 890 pure L 320 wave

L 321 wave

L 321 wave
szkło, białe szkło, srebrne alu-srebrne
656614 656713 656515
alu-antracyt szkło, czarne,
656416 efekt iskrzenia 656812

300 x �10 x 1�0 mm

�30 – �40 V, 50 Hz

max 100 W / E �7
(możliwość stosowania żarówek
energooszczędnych)

140° z kątem rozwarcia 90°

Zasięg podstawowy 1: max 1� m
Zasięg podstawowy �: max. 5 m;
ze stabilizacją temperaturową

10 poziomów wykrywania (1� m)
9 poziomów wykrywania (5 m)

4�0 stref wykrywania (1� m)
41� stref wykrywania (5 m)

5 s – 15 min

� – �000 luksów

0 – 50% (Watt-o-matic)

przełączalne (4 godz.)

IP 43

– �0°C do 40°C

II

funkcja łagodnego zapalania światła

� Przesłony w różnych
kolorach ze szkła i metalu

� Komfortowa obsługa za
pomocą przycisków funk-
cyjnych

Zewnętrzne lampy z czujnikiem ruchu

alu-srebrny alu-antracyt
655419 655617

410 x �05 x 95 mm

�30 – �40 V, 50 Hz

max � x 40 W / G9
dioda świecąca, podświetlana od tyłu
szybka szklana, ok. 1 W

360° z zabezp. przed podpełzaniem

dookoła w promieniu max � m

� poziomy wykrywania,
51� stref wykrywania

5 s – 15 min

� – �000 luksów

�5% (Watt-o-matic)

możliwość przełączania, cała lub pół nocy

IP 44

– �0°C do 40°C

II

funkcja łagodnego zapalania światła
3 praktyczne ustawienia programów

Dioda świecąca WŁĄCZONA od progu
zmierzchu cała noc

Dioda świecąca WŁĄCZONA od progu
zmierzchu do północy

Dioda świecąca WŁĄCZONA po
wykryciu ruchu

w zestawie samoprzylepne cyfry do użycia
jako podświetlany numer domu

� Skrzynkowe lampy ścienne

� Wysoce wydajny miniczujnik

� Efekt świetlny diod LED

alu-srebrny alu-antracyt
655518 655716

�05 x �05 x 95 mm

�30 – �40 V, 50 Hz

max � x 40 W / G9
dioda świecąca, podświetlana od tyłu
szybka szklana, ok. 1 W

360° z zabezp. przed podpełzaniem

dookoła w promieniu max � m

� poziomy wykrywania,
51� stref wykrywania

5 s – 15 min

� – �000 luksów

�5% (Watt-o-matic)

możliwość przełączania, cała lub pół nocy

IP 44

– �0°C do 40°C

II

funkcja łagodnego zapalania światła
3 praktyczne ustawienia programów

Dioda świecąca WŁĄCZONA od progu
zmierzchu cała noc

Dioda świecąca WŁĄCZONA od progu
zmierzchu do północy

Dioda świecąca WŁĄCZONA po
wykryciu ruchu

w zestawie samoprzylepne cyfry do użycia
jako podświetlany numer domu

� Doskonałe uzupełnienie
lampy L 3�0 wave

� Wysoce wydajny miniczujnik

EAN 4007�41...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Zasilanie sieciowe

Moc

Kąt wykrywania

Zasięg czujnika

Czujniki

Ustawianie czasu

Ust. progu czułości zmierzchowej

Regulacja jasności

Światło stałe

Stopień ochrony

Zakres temperatury

Klasa ochronności

Cechy szczególne

1

2

3

1

2

3
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L 400 S / L 410 S
L 430 S

L 400 S / L 410 S / L 430 S

L 875 S

L 875 S

L 400 S/410 S 335 x �15 x �50 mm
L 430 S 35� x �1� x �4� mm

�30 – �40 V, 50 Hz

max 60 W / E �7
(możliwość stosowania żarówek
energooszczędnych)

360° z kątem rozwarcia 140°

1 – 1� m z możliwością regulacji
ze wszystkich stron za pomocą
przesłon

5 poziomów wykrywania
�76 stref wykrywania

10 s – 15 min

� – �000 luksów

IP 44

– �0°C do 40°C

II

0 – 50 % (Watt-o-matic)

–

Narożnikowy uchwyt naścienny (EWH 03)
dostępny opcjonalnie
Nr art. 630317 (czarny)
Nr art. 630416 (biały)

czarny biały
L 400 S 611019 611118
L 410 S 612412 612511
L 430 S 612818 612917

Zewnętrzne lampy z czujnikiem ruchu

� Forma i funkcjonalność –
liczne wzory użytkowe

EAN 4007�41...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Zasilanie sieciowe

Moc

Kąt wykrywania

Zasięg czujnika

Czujniki

Ustawianie czasu

Ust. progu czuł. zmierzchowej

Stopień ochrony

Zakres temperatury

Klasa ochronności

Regulacja jasności

Światło stałe

Cechy szczególne

330 x 141 x 161 mm

�30 – �40 V, 50 Hz

max 100 W / E �7
(możliwość stosowania żarówek
energooszczędnych)

1�0° z kątem rozwarcia 90°

Zasięg podstawowy 1: max 1� m
Zasięg podstawowy �: max 5 m
+ dokładna regulacja przesłonami;
ze stabilizacją temperaturową

10 poziomów wykrywania (1� m)
9 poziomów wykrywania ( 5 m)

4�0 stref przełączania (1� m)
41� stref przełączania (5 m)

5 s – 15 min

� – �000 luksów

IP 44

– �0°C do 40°C

II

0 – 50 % (Watt-o-matic)

4 godz., przełączalne

Funkcja łagodnego zapalania

światła

L 875 S
stal szlachetna
647711

� Oprawa ze stali szlachetnej
� Ekskluzywne wzornictwo
� Dmuchane szkło mleczne

o matowej, szlachetnej
powierzchni



51

L 870 S

L 870 S

biały szary
643218 642716

330 x 1�5 x 115 mm

�30 – �40 V, 50 Hz

max 100 W / E �7
(możliwość stosowania żarówek
energooszczędnych)

1�0° z kątem rozwarcia 90°

Zasięg podstawowy 1: max 1� m
Zasięg podstawowy �: max 5 m
+ dokładna regulacja przesłonami;
ze stabilizacją temperaturową

10 poziomów wykrywania (1� m)
9 poziomów wykrywania (5 m)

4�0 stref wykrywania (1� m)
41� stref wykrywania (5 m)

5 s – 15 min

� – �000 luksów

IP 44

– �0°C do 40°C

II

0 – 50 % (Watt-o-matic)

4 godz., przełączalne

Funkcja łagodnego zapalania
światła

Klasa IK 10, odporny na uderzenia

� Klosz wykonany z udaro-
odpornego i bardzo stabil-
nego poliwęglanu

� Bezpieczny czujnik

EAN 4007�41...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Zasilanie sieciowe

Moc

Kąt wykrywania

Zasięg czujnika

Czujniki

Ustawianie czasu

Ust. progu czuł. zmierzchowej

Stopień ochrony

Zakres temperatury

Klasa ochronności

Regulacja jasności

Światło stałe

Cechy szczególne

Zewnętrzne lampy z czujnikiem ruchu
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Reflektor diodowy zewnętrzny z czujnikiem ruchu
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XLed 10
XLed 25
XLed-SL 10
XLed-SL 25

Błyskawiczne, jasne światło przy
dużej energooszczędności

Sterowane czujnikiem oświetlenie halogenowe daje
bezpieczeństwo, ale tylko warunkowo spełnia dzisiejsze
wymagania w zakresie efektywności energetycznej.
Żarówki energooszczędne nie stanowią alternatywy, bo
ich światło z opóźnieniem zaczyna świecić z pełną mocą.
Reflektory XLed firmy STEINEL to nowa koncepcja
oświetleniowa, która idealnie łączy w sobie technikę czuj-
ników i światło LED: błyskawiczne uzyskiwanie 100%
światła elektronicznie regulowanych diod LED przy zale-
dwie 30% energii w porównaniu ze standardowymi
reflektorami halogenowymi. W ten oto sposób funkcjo-
nalny produkt stał się godną obejrzenia ciekawostką.

Reflektor ledowy

Innowacja
design

komfortu obsługi
ekologii

nagrodzony w dziedzinie:
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XLed 10

200°

270°

Reflektor diodowy zewnętrzny z czujnikiem ruchu

Zmniejszenie kąta
wykrywania czujnika

Zmniejszenie zakre-
su wykrywania
czujnika

Regulacja czasu świe-
cenia, progu czułości
zmierzchowej i jasno-
ści podstawowej

Możliwości regulacjiObszar wykrywania czujnika

XLed 10 czarny

XLed 10 biały

Praktycznie nieograniczone
możliwości zastosowania dzięki
wyjątkowej elastyczności

Przy realizacji tego pionierskiego rozwiązania
w oświetleniu wkroczyliśmy na zupełnie nowe drogi.
W dziedzinie sterowania i chłodzenia oraz we wzornic-
twie. Zastosowano nowoczesne diody High-End-3-W
ze specjalnie opracowanym chłodzeniem i z dopraco-
wanymi układami optycznymi. Jednak właściwy sekret
tkwi w aktywnej, mikroprocesorowej elektronice ste-
rującej. Wynik jest zaskakujący: promieniująco jasne
światło wokół budynku przy minimalnym zużyciu ener-
gii. Do tego fascynujący efekt świetlny i wyjątkowa
elastyczność zastosowania.

Flat Design, aluminium: bardzo duży skręt
głowicy świetlnej
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XLed 25

C0 / C180
C90 / C270

XLed 10/XLed 25

Reflektor diodowy zewnętrzny z czujnikiem ruchu

� 70% oszczędności energii.

� Duża trwałość diod LED.

XLed 25 czarny

XLed 25 biały

Atuty techniczne
� XLed z 10 lub 25 diodami świecącymi w głowicy świetlnej

w stylu Flat, aluminium.

� Pobór mocy ok. 25 lub 60 W.

� Zintegrowany czujnik ruchu z kątem wykrywania 240°
przy zasięgu 12 m.

� Zakres obrotu 270° w poziomie i 200° w pionie.

� Zintegrowane elektroniczne wstępne urządzenia
przełączające.

� Sterowanie ATC – Active-Thermo-Control.

� Zewnętrzne wyjście do łączenia w sieć.

� Możliwość wyboru trybu jasności podstawowej 10 %
(10 minut po aktywacji lub cała noc).

� Możliwość montażu pod zadaszeniem, ponieważ nie jest
wymagane zachowanie odstępu bezpieczeństwa 1 m.

� Żywotność diod świecących: 50 000 godzin.

� Prosty, 2-etapowy montaż.

Krzywe fotometryczne XLed
Evolution II – z oświetleniem powierzchniowym
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XLed-SL 25

SENSOR
XLed-SL 10

200°

270°

� 70% oszczędności energii.

� Duża trwałość diod świecących.

Reflektor diodowy do zastosowań zewnętrznych

Krzywa rozproszenia
światła XLed 10 /
XLed 25

Wydajny reflektor diodowy

Reflektor diodowy Sensation XLed jest teraz dostępny
także w wersji Slave bez czujnika. Dzięki temu sys-
tem wielu lamp sterowanych czujnikiem można roz-
szerzyć o technikę diod świecących LED.
Zintegrowana elektronika Slave umożliwia sterowanie
przez czujnik XLed. Oczywiście w pojedynkę reflektor
diodowy jest także doskonałym rozwiązaniem dla
wymagających szczególnych zastosowań w oświetleniu.
Głowica świetlna w stylu Flat-Design wyposażona
w 10 lub 25 diod LED jest wykonana z wysokogatun-
kowego aluminium, a dzięki możliwości odchylania
można ją optymalnie dostosować do oświetlanej
powierzchni. Trwałe diody LED dbają o optymalną
jasność przy minimalnym zużyciu energii. Ze względu
na generowanie małej ilości ciepła reflektory Xled
można bez problemu montować pod dachami
i w podobnych miejscach.
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XLed 25XLed 10 XLed-SL 25XLed-SL 10

XLed 10 XLed 25 XLed-SL 10 XLed-SL 25

Reflektor diodowy zewnętrzny z czujnikiem ruchu

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Zasilanie sieciowe

Moc

Moc dodatkowego odbiornika
energii

Żywotność diod LED

Kąt wykrywania

Zasięg czujnika

Czujniki

Ustawianie czasu

Ust. progu czuł. zmierzchowej

Stopień ochrony

Regulacja jasności

Światło stałe

Zakres temperatury

Cechy szczególne

Osprzęt

� Głowica świetlna LED w stylu Flat Design

� Ruchoma głowica LED

� Zintegrowane elektroniczne urządzenia
stabilizacyjno-zapłonowe

� Sterowanie Active-Thermo-Control

� Jasność podstawowa przez całą noc lub 10 min

� Głowica świetlna LED w stylu Flat Design

� Ruchoma głowica LED

� Zintegrowane elektroniczne urządzenia
stabilizacyjno-zapłonowe

� Sterowanie Active-Thermo-Control

czarny biały
654511 654610

205 x 200 x 220 mm

230 – 240 V, 50 Hz

10 diod LED, ok. 25 W

– max 800 W (obciążenie omowe,
np. żarówka)

– max 400 W (bez kompensacji,
obciążenie indukcyjne,
cos ϕ = 0,5, np. świetlówki)

– max 400 W (EVG,
obciążenie pojemnościowe, np.
żarówki energooszczędne,
max 4 sztuki, ≤ 88 μF)

do 50 000 godz.
(przy 3 godz./dzień, ok. 45 lat)

240° z zabezp. przed podpełzaniem

12 m dookoła,
ze stabilizacją temperaturową

9 poziomów wykrywania,
304 strefy wykrywania

5 s – 15 min

2 – 2000 luksów

IP 44

10 % podstawowej jasności (ok. 3 W)

4 godz. (przełączalne)

– 20°C do 40°C

Oprawa obracana
w pionie: 200°
Obudowa obracana
w poziomie: 270°

Słupek ziemny w kolorze srebrnym
365 x 136 x 80 mm
nr art.: 654917

czarny biały
654719 654818

300 x 200 x 220 mm

230 – 240 V, 50 Hz

25 diod LED, ok. 60 W

– max 800 W (obciążenie omowe,
np. żarówka)

– max 400 W (bez kompensacji,
obciążenie indukcyjne,
cos ϕ = 0,5, np. świetlówki)

– max 400 W (EVG,
obciążenie pojemnościowe, np.
żarówki energooszczędne,
max 4 sztuki, ≤ 88 μF)

do 50 000 godz.
(przy 3 godz./dzień, ok. 45 lat)

240° z zabezp. przed podpełzaniem

12 m dookoła,
ze stabilizacją temperaturową

9 poziomów wykrywania,
304 strefy wykrywania

5 s – 15 min

2 – 2000 luksów

IP 44

10 % podstawowej jasności (ok. 3 W)

4 godz. (przełączalne)

– 20°C do 40°C

Oprawa obracana
w pionie: 200°
Obudowa obracana
w poziomie: 270°

Słupek ziemny w kolorze srebrnym
365 x 136 x 80 mm
nr art.: 654917

czarny biały
658113 658212

205 x 200 x 220 mm

230 – 240 V, 50 Hz

10 diod LED, ok. 25 W

do 50 000 godz.
(przy 3 godz/dzień, ok. 45 lat)

IP 44

– 20°C do 40°C

Głowica obracana
w pionie: 200°
Głowica obracana
w poziomie: 270°

Słupek ziemny w kolorze
srebrnym
365 x 136 x 80 mm
nr art.: 654917

czarny biały
658519 658618

300 x 200 x 220 mm

230 – 240 V, 50 Hz

25 diod LED, ok. 60 W

do 50 000 godz.
(przy 3 godz/dzień, ok. 45 lat)

IP 44

– 20°C do 40°C

Głowica obracana
w pionie: 200°
Głowica obracana
w poziomie: 270°

Słupek ziemny w kolorze
srebrnym
365 x 136 x 80 mm
nr art.: 654917
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HS 152 XENO
HS 502

Lampa
X E N O

Zewnętrzne reflektory halogenowe z czujnikiem ruchu

Znowu nadchodzi dzień

W niektórych pomieszczeniach użytkowych „zwykłe” lampy często nie dają odpowied-
niej jasności. Dla takich zastosowań firma STEINEL skonstruowała reflektory halogeno-
we z czujnikiem ruchu HS 502 i HS 152 XENO. Subtelnie zaokrąglone fronty podkreśla-
ją zawsze modny, elegancki wygląd zwartych konstrukcyjnie reflektorów. Obudowa
reflektora, oprawka i uchwyt naścienny są wykonane z solidnego odlewu ciśnieniowego
aluminium. Wyposażone w nowoczesny czujnik DUO firmy STEINEL i multi-soczewkę,
posiadają zasięg do 12 m i kąt wykrywania 180° z kątem rozwarcia 90°. Obracając
dwustrefową soczewkę można łatwo zmniejszyć zasięg czujnika do około 5 m.

Zasięg czujnika można
ograniczyć z 12 do 5 m
przez obrócenie multi-
soczewki

Możliwość indywidual-
nego dopasowywania
kąta wykrywania i zasię-
gu za pomocą dostar-
czonych przesłon

W celu dokładnego
ustawienia stożka świa-
tła obudowę reflektora
można odchylić pozio-
mo o 30°...

... i pionowo o 40°

Możliwości regulacjiObszar wykrywania czujnika

HS 152 XENO srebrny
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Lampa
X E N O

Lampa
X E N O

Zewnętrzne reflektory halogenowe z czujnikiem ruchu

HS 502 biały

Możliwe jest indywidualne ustawianie progu czułości zmierzchowej i czasu
świecenia w szerokich zakresach. Absolutną nowością jest zabarwiona na
niebiesko szybka reflektora halogenowego z czujnikiem ruchu HS 152 Xeno.
Szybka ta filtruje światło halogenowe i w ten sposób sprawia, że barwa
światła lampy przypomina światło dzienne. Maksymalna moc reflektora halo-
genowego HS 152 XENO wynosi 150 W. Reflektor halogenowy HS 502
może współpracować z żarówkami halogenowymi o mocy do 500 W.
Wysokonapięciowe żarówki halogenowe o podłużnej bańce stanowią wypo-
sażenie lampy. Obie lampy posiadają możliwości dodatkowego podłączania
innych odbiorników energii.

HS 152 XENO czarny

HS 152 XENO biały

HS 502 czarny
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HS 2160 Aktion

Zewnętrzne reflektory halogenowe z czujnikiem ruchu

Możliwości regulacjiObszar wykrywania czujnika

Możliwość indywidual-
nego dostosowywania
kąta wykrywania za
pomocą dostarczo-
nych przesłon

Obszar wykrywania
można regulować
dzięki możliwości
skrętu czujnika

HS 2160 czarny

HS 2160 biały

Obracana obudowa
reflektora! 80° w pio-
nie i 44° w poziomie.

Kolejne modele rodziny Aktion

Reflektory rodziny Aktion 150 W są wyposażone
w sprawdzoną technikę czujników IS 2160. Oznacza to
niezawodną kontrolę powierzchni do 170 m2. Stylistyka
zgodna ze stylistyką czujnika IS 2160, dzięki czemu
razem tworzą mocną rodzinę w segmencie cenowym
Aktion.

Możliwości regulacji:
� Proste ustawianie czasu świecenia i progu czułości

zmierzchowej za pomocą pokrętła

� Możliwość indywidualnego ustawienia czujnika
i głowicy reflektora
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HS-S 150 W Slave

SENSOR

Zewnętrzne reflektory halogenowe

HS-S 150 W Slave
czarny

HS-S 150 W Slave
biały

Bez czujnika.
Proste do połączenia w sieć.

Reflektor halogenowy o mocy 150 W i jakości marki
STEINEL, który można podłączyć do wyjścia L’
reflektora halogenowego z czujnikiem. Obudowa z
ciśnieniowego odlewu aluminium.

Możliwości regulacji:

� Obudowa reflektora obracana w pionie i w poziomie

Możliwości regulacji

Obracana obudowa
reflektora! 40° w pionie
i 30° w poziomie.
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HS 502 HS 152 XENO

HS 502 HS 152 XENO

Lampa
X E N O

czarny biały srebrny
632014 632113 648411

235 x 160 x 140 mm

230 – 240 V, 50 Hz

max 150 W / R7s
żarnik 125 W ECO (w zestawie)

Moc dodatkowego odbiornika energii:
- max 800 W (obciążenie omowe,

np. żarówka)
- max 400 W (bez kompensacji, obciążenie

indukcyjne, cos ϕ = 0,5, np. świetlówki)
- max 400 W (EVG, obciążenie pojemnościowe,

np. żarówki energooszczędne,
max 4 sztuki, ≤ 88 μF)

180° z kątem rozwarcia 90°

Zasięg podstawowy 1: max 12 m

Zasięg podstawowy 2: max 5 m

+ precyzyjna regulacja za pomocą przesłon;

ze stabilizacją temperaturową

10 poziomów wykrywania (12 m)
9 poziomów wykrywania (5 m)

504 stref wykrywania (12 m)
412 stref wykrywania (5 m)

10 s – 15 min

2 – 2000 luksów

IP 44

– 20°C do 40°C

I

–

–

Oprawa obracana w pionie: 40°
Oprawa odchylana w poziomie: 30°

Zewnętrzne reflektory halogenowe z czujnikiem ruchu

� Halogenowe reflektory
z czujnikiem ruchu

� Ruchoma głowica
� W zestawie żarnik

400 W ECO

� Reflektor z czujnikiem gene-
rujący światło zbliżone do
światła dziennego

� Ruchoma głowica
� W zestawie żarnik

125 W ECO

czarny biały srebrny
632717 632816 648510

235 x 220 x 155 mm

230 – 240 V, 50 Hz

max 500 W / R7s
żarnik 400 W ECO (w zestawie)

Moc dodatkowego odbiornika energii:
- max 500 W (obciążenie omowe,

np. żarówka)
- max 300 W (bez kompensacji, obciążenie

indukcyjne, cos ϕ = 0,5, np. świetlówki)
- max 200 W (EVG, obciążenie pojemnościowe,

np. żarówki energooszczędne,
max 2 sztuki, ≤ 44 μF)

180° z kątem rozwarcia 90°

Zasięg podstawowy 1: max 12 m

Zasięg podstawowy 2: max 5 m

+ precyzyjna regulacja za pomocą przesłon;

ze stabilizacją temperaturową

10 poziomów wykrywania (12 m)
9 poziomów wykrywania (5 m)

504 stref wykrywania (12 m)
412 stref wykrywania (5 m)

10 s – 15 min

2 – 2000 luksów

IP 44

– 20°C do 40°C

I

–

–

Oprawa obracana w pionie: 40°
Oprawa odchylana w poziomie: 30°

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Zasilanie sieciowe

Moc

Moc dodatkowego odbiornika
energii

Kąt wykrywania

Zasięg czujnika

Czujniki

Ustawianie czasu

Ust. progu czuł. zmierzchowej

Stopień ochrony

Zakres temperatury

Klasa ochronności

Regulacja jasności

Światło stałe

Cechy szczególne
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HS-S 150 W Slave

HS 2160 HS-S 150 W Slave

HS 2160 Promocja

Zewnętrzne reflektory halogenowe z czujnikiem ruchu

� Reflektor halogenowy
z czujnikiem

� Ruchoma głowica
� W zestawie żarnik

125 W ECO

� Reflektor halogenowy, który
można podłączyć do reflek-
torów halogenowych z czuj-
nikiem z zewnętrznym
wyjściem L’.

� Obudowa z aluminiowego
odlewu ciśnieniowego

� W zestawie żarnik
125 W ECO

czarny biały
630713 630812

250 x 155 x 102 mm

230 – 240 V, 50 Hz

max 150 W / R7s
żarnik 125 W ECO (w zestawie)

Moc dodatkowego odbiornika energii:
- max 500 W (obciążenie omowe, np.

żarówka)
- max 300 W (bez kompensacji,

obciążenie indukcyjne, cos ϕ = 0,5,
np. świetlówki)

- max 200 W (EVG, obciążenie pojemno-
ściowe, np. żarówki energooszczędne,
max 2 sztuki, ≤ 44 μF)

160° z kątem rozwarcia 40°

max 12 m

5 poziomów wykrywania,
260 stref wykrywania

8 s – 30 min

2 – 2000 luksów

IP 44

– 20°C do 40°C

I

–

–

Oprawa obracana w pionie: 80°
Oprawa obracana w poziomie: 44°

czarny biały
631314 631215

215 x 155 x 170 mm

230 – 240 V, 50 Hz

max 150 W / R7s
żarnik 125 W ECO (w zestawie)

IP 44

– 20°C do 40°C

I

–

–

Oprawa obracana w pionie i w poziomie,
narożnikowy uchwyt naścienny (EWH 02)
dostępny opcjonalnie. Nr art. 630560
(czarny), Nr art. 630669 (biały)

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Zasilanie sieciowe

Moc

Moc dodatkowego odbiornika
energii

Kąt wykrywania

Zasięg czujnika

Czujniki

Ustawianie czasu

Ust. progu czułości zmierzchowej

Stopień ochrony

Zakres temperatury

Klasa ochronności

Regulacja jasności

Światło stałe

Cechy szczególne
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2.
wskaźnik

Ochrona przed dotykaniem/zastosowaniem

Stopień ochrony IP

IP oznacza stopień ochrony obudów i pokryw służących do zabezpieczania urządzeń elektrycznych. Kod IP jest ustalany
zgodnie 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.

1.
wskaźnik Ochrona przed ciałami obcymi

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

Brak ochrony urządzenia przed
wniknięciem stałych ciał obcych.

0

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

Ochrona przed wniknięciem ciał stałych
obcych ø > 50 mm.

1

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

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

2

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

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

3

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

Ochrona przed wniknięciem ciał stałych
obcych ø > 1 mm.

4

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

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

5

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

Ochrona przed wnikaniem pyłu (szczelne zabezpie-
czenie przed pyłem).

6

ZastosowanieOchrona przed wodą
W suchych obszarach.Brak szczególnej ochrony.0

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

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

1

W obszarach wilgotnych z komponentem nie ustawionym idealnie w pozycji pio-
nowej (np. skropliny).

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

2

Obszary nienarażone na deszcz i wodę rozpryskową.Ochrona przed wodą spadającą pod dowolnym kątem
do 60° względem pionu. Niedopuszczalne jest szkodliwe
oddziaływanie (ochrona przed wodą rozpryskową.)

3

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

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

4

Obszary wypłukiwane strumieniami wody o średniej sile.Ochrona przed strumieniem wody z dyszy, kierowa-
nym na urządzenie (obudowa) ze wszystkich stron.
Niedopuszczalne jest szkodliwe oddziaływanie
(ochrona przed strumieniem wody.)

5

Obszary narażone na silne wypłukiwanie i zalanie (np. nasypy portowe).Ochrona przed wodą morską lub silnym strumieniem
wody. Woda nie może w niebezpiecznych ilościach
wniknąć do urządzenia (obudowa) (ochrona przed
zalaniem)

6

Obszary czasowo zalane lub pokryte śniegiem przez dłuższy czas.Ochrona przed wodą, gdy urządzenie (obudowa) jest
zanurzane w wodzie, w określonych warunkach
ciśnienia i otoczenia. Woda nie może wniknąć
w niebezpiecznych ilościach (zanurzenie).

7

W działaniu pod wodą.Urządzenie (obudowa) nadaje się do ciągłego zanu-
rzenia w wodzie w warunkach, które powinien określić
producent (zanurzenie). Warunki muszą być jednak
trudniejsze od warunków charakteryzujących
wskaźnik 7.

8

Informacje ogólne
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IK 00

IK 01

IK 02

IK 03

IK 04

IK 05

IK 06

IK 07

IK 08

IK 09

IK 10

IK Próba

Stopień ochrony IK wg normy EN 501 02

Stopień ochrony elektrycznych środków 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)

0

0,15

0,2

0,35

0,5

0,7

1

2

5

10

20

Energia
w dżulach

Informacje ogólne
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Informacje ogólne

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 uzie-
miającego jest oznaczony symbolem .

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 zagrożeniem 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 automatycznie i bez ograniczeń zakładają spełnienie odpowiednich
norm.

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.
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System zarządzania
jakością

DQS certyfikowany wg normy
DIN EN ISO 9001: 2008

Filozofia firmy STEINEL

Interesujące wzornictwo i funkcjonalność
Produkty firmy STEINEL mają bardzo ciekawe wzornictwo. Stosujemy najnowo-
cześniejszą technikę komputerową i duży wkład kreatywności, aby funkcjonal-
ność i wzornictwo idealnie się ze sobą scaliły. A osiągane sukcesy to potwier-
dzają: produkty marki STEINEL wielokrotnie nagrodzono za wyróżniające się
wzornictwo oraz wysoki poziom funkcjonalności.

Bezpieczeństwo z wyróżnieniem
Opracowywanie techniki dla ludzi oznacza dla nas również stawianie najwyższych
wymogów w zakresie bezpieczeństwa naszych produktów. Obowiązuje to zarówno
podczas produkcji, jak i późniejszego użytkowania. Wyroby firmy STEINEL opraco-
wywane i produkowane są zawsze zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki. To
otrzymasz od nas czarno na białym: produkty firmy STEINEL posiadają wszystkie
ważne znaki bezpieczeństwa. Z firmą STEINEL zawsze jesteś po odpowiedniej stronie.

Gwarantowana i sprawdzona jakość
German Quality jest dla nas jednocześnie wyzwaniem i zobowiązaniem. A te
wymagania odnoszą się nie tylko do samych produktów, ale również do serwisu.
Nie bez przyczyny firma STEINEL uzyskała certyfikat zarządzania zgodny
z aktualnymi normami.

Stanowiska doświadczalne i testy długofalowe
Do jakości marki STEINEL można mieć pełne zaufanie.
Przed rozpoczęciem seryjnej produkcji, każdy produkt jest poddawany szczegó-
łowym i wnikliwym próbom, sprawdzającym jego przydatność użytkową, nieza-
wodność i wytrzymałość.

Technika dla ludzi

Nasze wyroby opracowujemy z myślą o korzyściach dla człowieka. Ta myśl przewodnia obejmuje również
naszą odpowiedzialność za środowisko naturalne. Inteligentna technika czujników ruchu firmy Steinel
zapewnia najwyższy stopień efektywności energetycznej instalacji oświetleniowych i w ten sposób wyraźnie
odciąża środowisko naturalne. Również w fazie badawczo-rozwojowej i produkcyjnej naszych wyrobów
przestrzegamy ostrych kryteriów ekologicznych. W tym celu we wszystkich zakładach STEINEL na świecie
wdrożyliśmy jednolity standard uwzględniający wszystkie obowiązujące dyrektywy krajowe i międzynarodo-
we. Między innymi wdrożyliśmy obszerną dyrektywę w sprawie stosowania niektórych niebezpiecznych sub-
stancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS). Ponadto w ramach odpowiedzialności producenta
firma STEINEL aktywnie uczestniczy w realizacji niemieckiej ustawy o urządzeniach elektrycznych i elektro-
nicznych (ElektroG). Zajmujemy się również przyjazną dla środowiska utylizacją starych urządzeń. To zada-
nie firma STEINEL powierzyła przesiębiorstwu specjalistycznemu.
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