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Nowość !  

Światło tylko wtedy, gdy jest potrzebne–  
czujniki obecności STEINEL Control PRO  

 

W dobie wzrastającej świadomości ekologicznej technologie, które sprzyjają środowisku 
naturalnemu i jednocześnie pozwalają uchronić domowy budżet przed zbędnymi wydatkami są na 
wagę złota. Niemiecka firma STEINEL  proponuje inteligentne rozwiązanie, będące remedium na te 
bolączki - najwyższej jakości czujniki obecności System Control PRO z linii Professional, które z 
początkiem 2011 roku będą dostępne na polskim rynku.  

Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w stanie samodzielnie dopasować zużycie energii elektrycznej 
dokładnie do rzeczywistego zapotrzebowania. Koniec z nadmierną eksploatacją energii, 
każdorazowym wyłączaniem oświetlenia tuż przed wyjściem z domu i poczuciem zwątpienia, czy na 
pewno wszystko zostało zgaszone lub wyłączone… Istnieje rozwiązanie, które jest energooszczędne 
oraz ekologiczne, ale także uwalnia nas od zmartwień. System inteligentnych czujników obecności 
Control PRO marki STEINEL to najwyższej jakości rozwiązanie, pozwalające czuć się pewnie i 
bezpiecznie w domu czy biurze. 
 
System STEINEL Control PRO - najwyższy poziom wykrywania  
 
Wielokondygnacyjne budynki mieszkalne, biurowce, czy urzędy to miejsca, gdzie pobór energii 
elektrycznej utrzymuje się na wyższym niż przeciętny poziomie. Niemniej jednak, nawet tam klatki 
schodowe, korytarze, pomieszczenia gospodarcze czy parkingi nie potrzebują nieustannego 
doświetlenia. Dlatego też duże powierzchnie użytkowe powinny zostać wyposażone w zintegrowany 
system zarządzania energią świetlną. System Control PRO dostępny w ofercie firmy STEINEL to 
najwyższej jakości, ekologiczne oraz energooszczędne rozwiązanie umożliwiające ograniczenie 
zużycia prądu do minimum. Oparty na czujnikach obecności oraz wyjątkowo dokładnym 
kwadratowym wzorcu wykrywania STEINEL Control PRO gwarantuje precyzyjne skalowanie obszaru. 
Sensory czujników posiadają szybki czas reakcji oraz opcję ręcznej integracji wszystkich punktów 
świetlnych. Unikatowe połączenie innowacyjnej technologii, najwyższej jakości komponentów oraz 
subtelnej stylistyki urządzeń zapewnia funkcjonalność oraz komfort użytkowania przez długi czas. 
 
Potęga podczerwieni - IR Quattro HD oraz IR Quattro 
 
STEINEL IR Quattro HD to model prezentujący najwyższą klasę wydajności czujników obecności w 
wersji High Definition. Precyzja tego urządzenie bazuje na 4800 strefach przełączania, aż 64 m2 
rzeczywistego obszaru wykrywania obecności oraz mechanicznemu skalowaniu kwadratu detekcji. 
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Tajemnica tego wysokowydajnego czujnika tkwi w precyzyjnym, 
idealnie dostosowanym układzie optycznym oraz 
oprogramowaniu opracowanym na bazie 20-letniego 
doświadczenia w zakresie technologii detektorów. Zastosowanie 
czterech cyfrowych pirosensorów, czyli elementów 
wykrywających promieniowanie podczerwone człowieka, 
pozwala na uzyskanie jeszcze lepszej analizy sygnałów, bez ryzyka 
błędnego przełączania. STEINEL IR Quatro HD znajduje 
zastosowanie wewnątrz dużych pomieszczeń biurowych, hal 

sportowych czy pomieszczeń szkoleniowych oraz jako zewnętrzna sieć zarządzająca energią świetlną.  
 
Pierwowzorem wersji HD i podstawą nowej serii czujników firmy 
STEINEL Professional jest sensor IR Quattro. Obszar wykrywania, tak 
jak we wszystkich czujnikach obecności z linii Control PRO, oparty 
jest na kwadracie. Mechanizm IR Quattro posiada regulację zasięgu, 
umożliwiającą precyzyjne dopasowanie obszaru skalowania do 
pomieszczenia, przy jednoczesnym zachowaniu najbardziej 
optymalnych właściwości wykrywania. Wszystko to jest możliwe 
dzięki zastosowaniu 1760 stref przełączania opartych na 
podczerwieni oraz możliwości łatwego i szybkiego ustawienia 
parametrów. STEINEL IR Quattro idealnie sprawdzi się we wnętrzu oraz na zewnątrz kompleksów 
mieszkalnych, biurowych oraz gospodarczych.  
 
„Niezauważalne” wykrywanie - Presence Control PRO HF 360  

Presence Control PRO HF 360 marki STEINEL to detektor 
wykorzystujący nowoczesną technologię wysokiej częstotliwości, 
zapewniającą bezlukowe wykrywanie. Dzięki płaskiemu 
kształtowi i prostej stylistyce, model ten jest praktycznie 
niezauważalny po zamontowaniu w suficie. Obszar wykrywania w 
Presence Control firmy STEINEL wynosi 3600, średnica zaś 8 
metrów, a wszelkie ruchy są rejestrowane niezależnie od 
temperatury i kierunku ruchu obiektu. System czujników 
wysokiej częstotliwości pracuje z niesamowitą szybkością, dzięki 
czemu możliwa jest natychmiastowa reakcja na obecność w 

pomieszczeniu. Presence Control firmy STEINEL idealnie nada się do wnętrz, w których wysokość 
pomiędzy podłogą a sufitem wynosi od 2,5 m do 3,5 m, np. w pomieszczeniach usługowych, klatkach 
schodowych czy na parkingach.  
 
 
 

 
Czujnik High Definition - IR Quattro HD  

fot. STEINEL 

Pierwowzór linii Control PRO 
STEINEL – IR Quattro 

Fot. STEINEL 

 
Kształt i stylistyka sprawiają, że Presence 

Control PRO HF 360 jest praktycznie 
„niewidoczny” 
Fot. STEINEL 
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Podwójna moc - Presence Control PRO Dual HF  

Model Presence Control PRO Dual HF marki STENEL wykorzystuje 
technologię z podwójną charakterystyką częstotliwości, czyli taką o 2 
czujnikach, które umożliwiają wydajne wykrywanie obszaru 
maksymalnie 10 x 3 m. Detektor znajduje zastosowanie w przejściach 
hotelowych, korytarzach szkolnych czy budynkach biurowych, czyli 
wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z obustronnym natężeniem 
ruchu. Zasięg Presence Control PRO DUAL HF marki STEINEL można 
proporcjonalnie zmniejszyć. 

Czujniki z linii Control PRO firmy STEINEL umożliwiają stworzenie inteligentnej sieci zarządzającej 
oświetleniem. Dodatkowo, dzięki wyposażeniu sensorów obecności w przyłącza typu COM 1, COM 2 , 
KNX, DALI, DIM oraz system Impulser możliwe jest stworzenie połączeń między instalacjami w 
budynku – np. wentylacją czy ogrzewaniem. Interfejsy są dobierane zgodnie z zapotrzebowaniem do 
wybranych modeli detektorów, dając sposobność dostosowania siatki administracyjnej do potrzeb. 
Dzięki nim możliwe jest zdalne kierowanie funkcjami włączania i wyłączania, regulacji światła w 
pomieszczeniu oraz sterowania ogrzewaniem lub wentylacją. Za pomocą funkcjonalnego i 
poręcznego pilota można z łatwością zmieniać ustawienia programów oraz trybów. Elementy 
składowe wszystkich sensorów wykonane są z wysokiej jakości komponentów i umożliwiają 
bezawaryjne funkcjonowanie podczas zmiennych warunków atmosferycznych, gdyż zakres 
temperatury dla czujników Control PRO wynosi od 0o do + 40 0 C. Czujniki obecności firmy STEINEL to 
gwarancja bezawaryjnego funkcjonowania przez lata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IR Quattro 

 
IR Quattro HD 

 
HF 360 

 
Dual HF 

Wewn.         
Montaż w suficie          
Montaż na suficie          
COM1         
COM 1 AP         
COM 2        

 DIM         
KNX         
IMPULSER   

  
  

Wysokość montażu 2,5 m – 8m 2,5 m – 10m 2,5m – 3,5 m 2,5m – 3,5 m 
Strefa przełączania 
podczerwieni 1760 4800 - - 

Kwadraty wykrywania 

Obecność: 
maks. 4x4m 
Promieniowo: 
maks. 5x5 m  
Stycznie: 
maks. 7x7m 

Obecność: 
maks.8x8 m 
Promieniowo: 
maks. 8x8 m 
Stycznie: 
maks. 20x20 m 

Obszar 
wykrywania 
czujnika: 
O 1- 8 m 

Obszar wykrywania 
czujnika: 
3 x 20 m  

Kąt wykrywania 360o 360o 360o 360o 

 
Presence Control PRO Dual HF marki 

STEINEL , wyposażony w 2 czujniki 
Fot. STEINEL 
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Czujnik obecności IR Quatro HD, STEINEL, cena brutto od 535,28 zł 

Czujnik obecności IR Quattro, STEINEL, cena brutto od 374,69 zł 

Czujnik obecności Presence Control PRO HF 360, STEINEL, cena brutto od 374,69 zł 

Czujnik obecności Presence Control PRO Dual HF, STEINEL, cena brutto od 499,63 zł 

Producent: STEINEL 

Dystrybutor: Lange Łukaszuk sp. j. 

www.langelukaszuk.pl 

Wyłącznym dystrybutorem narzędzi i oświetlenia marki Steinel - światowego lidera w produkcji narzędzi grzewczych - jest 
Lange Łukaszuk s. j., która rozpoczęła swoją działalność w roku 1987. Od tej pory skutecznie i z powodzeniem działa na 
konkurencyjnym rynku elektronarzędzi, narzędzi ręcznych, osprzętu, oświetlenia automatycznego i klejów termotopliwych. 
Początkowa działalność opierała się na dystrybucji produktów firmy Steinel, której od 1990 roku Lange Łukaszuk s. j. jest 
przedstawicielem w Polsce. Steinel w Polsce to nie tylko produkty i osprzęt, to także prawdziwie niemiecka solidność i 
dbałość o wysoką jakość obsługi klientów, zapewnienie szybkiego i prostego dostępu do informacji na temat firmy i jej 
oferty oraz szybko działająca sieć serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, zorganizowana przez Lange Łukaszuk Sp.j. 

 

 


