
senses for tomorrow.
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Światło w najinteligentniejszej postaci.
Inteligentne rozwiązania dla domu od STEINEL.
To coś więcej niż światło. W świecie postępującej cyfryzacji i łączenia ze sobą przeróżnych urządzeń inteligentne rozwiąza-
nia z zakresu oświetlenia stają się coraz bardziej normą. I choć dopiero wkraczamy w ten nowoczesny świat, to jednak nic 
nie powstrzyma już tej rewolucji. 
A firma STEINEL nie byłaby sobą, gdybyśmy już od dłuższego czasu nie mieli przewagi nad całym rynkiem tego typu 
produktów. Jako wynalazcy z krwi i kości wciąż ulepszamy nasze rozwiązania. Intensywnie pracujemy nad pionierskimi 
innowacjami, które oferują jeszcze więcej wygody, lepszą wydajność, większe bezpieczeństwo oraz wyższą jakość życia.
Przyświeca nam w tym jasny cel: technologia musi służyć ludziom, nie na odwrót.
Dlatego też pracujemy nad najlepszymi na świecie czujnikami i lampami z czujnikami. Dzięki naszej najszerszej na rynku 
gamie produktów zapewniamy niedoścignione, inteligentne rozwiązania oświetleniowe do użytku domowego.

Spójrz z nami w przyszłość. 
W produktach firmy STEINEL już teraz możesz zobaczyć to, co stanie się normą w przyszłości.
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Lampa z kamerą

od strony  6

CAM light

Lampy zewnętrzne 
Naświetlacze

od strony 10

Seria Cubo
Seria L 800
DL Vario Quattro LED
L 920 LED
Seria L 710
LS 150 LED

Lampy solarne

od strony  28

Seria XSolar SOL-O
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Lampy wewnętrzne 
 

od strony  32

RS 160 LED Glas
L 160 LED Glas

Czujniki ścienne

od strony  34

IR 180 UP easy

Smart Friends

od strony  36

MotionSwitch LED Z-Wave

Spis treści
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Inteligencja i bezpieczeństwo. 
CAM light
Gdyby tylko można było zobaczyć, kto stoi przed naszymi drzwiami wejściowymi, będąc w tym 
czasie w salonie, czy choćby na zakupach... czy jest to możliwe? Oczywiście, że jest – dzięki naszej 
nowej lampie CAM light łączącej się z Twoim smartfonem za pomocą darmowej aplikacji. Dzięki wbu-
dowanej kamerze wysokiej jakości, poza oświetlaniem obszaru w obrębie wejścia do Twojego domu,  
ta atrakcyjna lampa z czujnikiem ruchu może też przekazywać doskonałej jakości obraz bezpośrednio 
na Twój smartfon lub tablet. Wbudowany moduł interkomu pozwala na komunikację w czasie rzeczy-
wistym ze stojącą przed drzwiami osobą – wygodnie i bez najmniejszego wysiłku, z każdego miejsca  
na świecie – czy też po prostu z kanapy w salonie.

Nic nie zapewnia większej wygody użytku i bezpieczeństwa.

Aplikacja CAM light
• Filmuje obszar w obrębie drzwi wejściowych
• Funkcja przeglądania zdarzeń
• Moduł interkomu
• Ustawienia alarmu/czujnika
• Regulacja parametrów oświetlenia
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Lampa z czujnikiem i kamerą

Możliwość podglądu, co dzieje się przed 
drzwiami wejściowymi z dowolnego miejs-
ca w domu.

Wygodna komunikacja dzięki modułowi 
interkomu – nawet będąc z dala od domu 
albo w jego pobliżu.

Czujnik wykrywa wszelkie ruchy przed 
drzwiami wejściowymi Twojego domu.

Wysokiej jakości kamera zawsze przekazu-
je obraz o doskonałej jakości.
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14,3 w
855 lm

60 lm/W
10 - 10000 lx 1 / 3 / 10 /15  min 

LED
30 lat (Ø 4,5 
godz./dobę)

3000 K  
ciepła biel

IP 44 maks. 
zasięg 10 m

Czujnik  
podczerwieni 

180°

1,8 - 2 m 

Inteligencja i bezpieczeństwo. 
CAM light

Zewnętrzna lampa CAM light zapewnia coś więcej niż tylko oświetlenie i bezpiec-
zeństwo. Ma ona do zaoferowania o wiele więcej.
Uruchamiana za sprawą czujnika lampa z trwałą, aluminiową obudową i szkłem opalowym 
wysokiej jakości to pierwsza lampa z kamerą firmy STEINEL oferująca łączność Wi-Fi, która 
zapewnia ciągły kontakt z urządzeniem za pomocą aplikacji. Po wykryciu ruchu przez 
czujnik podczerwieni o kącie wykrywania 180° i zasięgu 10 m natychmiast uruchamia się 
światło, a na urządzeniu mobilnym pojawia się stosowny komunikat. Kamera z możliwością 
precyzyjnej regulacji przesyła obraz sprzed drzwi wejściowych na ekran Twojego smart-
fona lub tabletu za sprawą Wi-Fi i umożliwia różne opcje interakcji. Za pośrednictwem 
zainstalowanego w smartfonie lub tablecie modułu interkomu możesz dokładnie zobaczyć 
i usłyszeć, co dzieje się przed Twoimi drzwiami wejściowymi i komunikować się ze znajdu-
jącymi się tam osobami. Po wykryciu ruchu na zainstalowanej w lampie karcie SD zapisy-
wane są zarejestrowane obrazy. Dzięki ciepłej temperaturze barwowej 3000 K, strumieniowi 
świetlnemu o wartości 855 lm i mocy 14,3 W lampa ta oświetli nawet najciemniejsze zakątki.

Aplikacja CAM light
• Filmuje obszar w obrębie drzwi wejściowych
• Funkcja przeglądania zdarzeń
• Moduł interkomu
• Ustawienia alarmu/czujnika
• Regulacja parametrów oświetlenia
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  E → A++

Specyfikacja techniczna
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 78 x 305 x 131 mm 
Zasilanie: 220–240 V, 50/60 Hz 
Moc: 14,3 W (z Wi-Fi)
Strumień świetlny: 855 lm 
Skuteczność świetlna: 60 lm/W
Temperatura barwowa: 3000 K 
Oddawanie barw: Ra ≥ 80
System chłodzenia diod LED: Passive Thermo Control  
Żywotność diod LED: 50 000 godz.  
(L70B10 do LM80) 
Rodzaj czujnika: Pasywny czujnik podczerwieni
Kąt wykrywania: 180° 
Zasięg: 10 m

Ustawienia zmierzchu: 10–10 000 lx
Ustawienia czasu: 1 min / 3 min / 10 min / 15 min
Światło nocne: 0–40%
Stopień ochrony: IP44 
Klasa ochronności: I
Komunikacja: Wi-Fi 2,4 GHz 
Kamera: rozdzielczość – 1280 x 720 pikseli, 
osłona przeciwsłoneczna
Kąt widzenia: 110° horyzontalny, 90° wertykalny
Zakres regulacji: obrót 90°, przechył 20°–30° 
Materiał: szkło opalowe wysokiej jakości i alumin-
iowa obudowa
Zakres temperatur: od -10 do +40°C 

CAM light
EAN 4007841 052997

Czujnik podczerwieni 180° 
w kolorze obudowy.

Jakość obrazu:
1280 x 720 pikseli.

Obrotowa kamera.

Wysokiej jakości
 szkło opalowe.

Trwała obudowa  
aluminiowa.

Wbudowany  
moduł interkomu.
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Cyfrowe. Połączone. Inteligentne. 
Lampy Cubo z czujnikiem ruchu.
Czy możliwe jest połączenie przejrzystego designu z najnowocześniejszymi technologiami 
ukrytymi wewnątrz? Pozytywną odpowiedzią na to pytanie jest stworzona przez projektantów 
firmy STEINEL seria produktów Cubo. Stylowe lampy z serii Cubo do oświetlania wejść, podjazdów, 
elewacji i ogrodów nadają całości atrakcyjnego kształtu, zarówno pod względem wizualnym, jak  
i technicznym. Wszystkie lampy można ze sobą wygodnie i bezprzewodowo połączyć za pośred-
nictwem Bluetooth. Całość można szybko i wygodnie zainstalować oraz skonfigurować przy użyciu 
darmowej aplikacji STEINEL na systemy Android oraz iOS. Możliwa jest również szybka i łatwa 
konfiguracja grup funkcyjnych. Wbudowany czujnik STEINEL iHF aktywuje się tylko wtedy, kiedy 
powinna zaświecić się lampa – czyli w momencie ruchu człowieka. Czujnik nie reaguje na ruch 
zwierząt, wiatru, deszczu itp.

W rezultacie otrzymujemy perfekcyjnie wykonane inteligentne oświetlenie o nowatorskim 
designie – rozwiązanie jutra, które już dziś prezentuje się tak świetnie.

Aplikacja STEINEL
• Cyfrowa regulacja zasięgu
• Konfiguracja grup świetlnych
• Odrębne ustawienia czasu, zmierzchu,
  poziomu oświetlenia podstawowego, poziomu  
  oświetlenia głównego oraz sterowania ręcznego
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Lampy zewnętrzne z czujnikiem ruchu
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2 - 2000 lx 5 s - 60 min  
(poprzez aplikację)

9,5 w
maks. 
628 lm

3000 K 
ciepła biel

1 - 5 m 

LED
30 lat (Ø 4,5 
godz./dobę)

tryb 
ręczny

intelligent  
high frequency 

sensor 160°

stopniowe 
włączanie 

światła

Cyfrowe. Połączone. Inteligentne.
L 830 / 835 / 840 LED iHF Cubo

Lampy ścienne Cubo upiększą każdą elewację. Są jak prawdziwe klejnoty i okaz najwyższej 
technologii. Cyfrowe lampy zewnętrzne spełniają nie tylko najwyższe oczekiwania estetyczne, ale 
oferują też imponujące wartości wewnętrzne. Na przykład za sprawą ukrytego czujnika iHF 160° 
o zasięgu 5 m, który ustawiony jest na wykrywanie ruchu wyłącznie ludzi – każdy inny typ ruchu, 
np. przechodzące zwierzęta lub liście kołyszące się na wietrze, jest przez niego profesjonalnie 
ignorowany. Lampy ścienne Cubo dają białe światło o ciepłej temperaturze barwowej (3000 K) 
i dostępne są w trzech wersjach stylistycznych, oferujących różne wzorce świetlne, w tym wy-
godną funkcję oświetlenia nocnego (od 10 do 50%), elegancko wyglądającą funkcję stopniowego 
włączania światła i 4-godzinny tryb ręczny.

Aplikacja STEINEL
•Cyfrowa regulacja zasięgu w 2 kierunkach
• Konfiguracja grup świetlnych
• Odrębne ustawienia czasu, zmierzchu, poziomu  
 oświetlenia podstawowego, poziomu oświetlenia   
  głównego oraz sterowania ręcznego
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  E → A++

Specyfikacja techniczna
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 110 x 110 x 131,5 mm 
110 x 110 x 133,5 mm (L 840 LED)
Zasilanie: 220–240 V, 50/60 Hz
Moc: 9,5 W
Strumień świetlny: L 830: 502 lm (antr.), 542 lm (sreb.)  
Strumień świetlny: L 835: 586 lm (antr.), 628 lm (sreb.)  
Strumień świetlny: L 840: 305 lm (antr.), 339 lm (sreb.)  
Temperatura barwowa: 3000 K / SDCM 3
Oddawanie barw: Ra ≥ 80
System chłodzenia diod LED: Passive Thermo Control
Żywotność diod LED: 50 000 godz.  
(L70B10 do LM80)
Rodzaj czujnika: iHF  
(inteligentny czujnik wysokiej częstotliwości) 

Kąt wykrywania: 160°
Zasięg: 1 – 5 m
Ustawienia zmierzchu: 2 – 2000 lx
Ustawienia czasu 5 s – 60 min (poprzez aplikację) 
Stopniowe włączanie światła: Tak
Tryb ręczny: do wyboru, 4 godz. 
Światło nocne: 10–50% (poprzez aplikację) 
Światło główne: 50–100% (poprzez aplikację)
Połączenie: bezprzewodowe przez Bluetooth 
Stopień ochrony: IP44
Klasa ochronności: II
Materiał: Tworzywo sztuczne odporne na 
promieniowanie ultrafioletowe 
Zakres temperatur: od -20 do +40°C

L 830 LED iHF Cubo
EAN antracyt 4007841 055493 
EAN srebrny 4007841 055509

L 835 LED iHF Cubo
EAN antracyt 4007841 055516
EAN srebrny 4007841 055523

L 840 LED iHF Cubo
EAN antracyt 4007841 055530
EAN srebrny 4007841 055547

Połączenie przez 
Bluetooth.

Tworzywo sztuczne odporne  
na promieniowanie ultrafioletowe.

Ukryty
czujnik IHF 160°.

Lampy zewnętrzne z czujnikiem ruchu

L 830 LED 
kolor antracytowy

L 835 LED 
kolor antracytowy

L 840 LED 
kolor antracytowy

L 830 LED 
kolor srebrny

L 835 LED 
kolor srebrny

L 840 LED 
kolor srebrny
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2 - 2000 lx 5 s - 60 min  
(poprzez aplikację)

9,5 w
maks. 
632lm

3000 K 
ciepła biel

1 - 5 m 

LED
30 lat (Ø 4,5 
godz./dobę)

tryb 
ręczny

intelligent  
high frequency 

sensor 160°

stopniowe 
włączanie 

światła

Cyfrowe. Połączone. Inteligentne. 
GL 80 LED iHF Cubo

Nieważne, czy użyjesz jej w roli dumnie stojącej w ogrodzie latarni, czy też połączysz 
w grupę funkcyjną oświetlającą drogę wzdłuż podjazdu, stylistyka eleganckiej lampy 
Cubo będzie nieodparcie przyciągać wzrok. Dzięki ukryciu czujnika iHF firmy STEINEL  
w korpusie lampy Cubo nic nie zaburza harmonii jej łagodnych kształtów i mimo to posiada 
ona wszystkie zalety wysokiej jakości sterowanego czujnikiem oświetlenia marki STEINEL. 
Lampa Cubo, wyposażona w funkcję oświetlenia nocnego i stopniowego włączania światła, 
zapewnia idealny scenariusz świetlny w każdej sytuacji i zgodnie z każdym oczekiwaniem. 
Lampa dostępna jest w kolorze srebrnym i antracytowym.

Aplikacja STEINEL
• Cyfrowa regulacja zasięgu w 3 kierunkach
• Konfiguracja grup świetlnych
• Odrębne ustawienia czasu, zmierzchu, poziomu   
  oświetlenia podstawowego, poziomu oświetlenia   
 głównego oraz sterowania ręcznego
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  E → A++

Specyfikacja techniczna
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 132 x 110 x 632,5 mm 
Zasilanie: 220–240 V, 50/60 Hz
Moc: 9,5 W
Strumień świetlny: 582 lm (antr.), 632 lm (sreb.) 
Temperatura barwowa: 3000 K / SDCM 3
Oddawanie barw: Ra ≥ 80
System chłodzenia diod LED: Passive Thermo Control 
 Żywotność diod LED: 50 000 godz.  
(L70B10 do LM80)  
Rodzaj czujnika: iHF  
(inteligentny czujnik wysokiej częstotliwości) 
Kąt wykrywania: 160°
Zasięg: 1 – 5 m

Ustawienia zmierzchu: 2 – 2000 lx
Ustawienia czasu: 5 s – 60 min  
(poprzez aplikację)
Stopniowe włączanie światła: Tak
Tryb ręczny: do wyboru, 4 godz. 
Światło nocne: 10–50% (poprzez aplikację)  
Światło główne: 50–100% (poprzez aplikację)
Połączenie: bezprzewodowe przez Bluetooth 
Stopień ochrony: IP44
Klasa ochronności: II
Materiał: Stojak z tworzywa sztucznego od-
pornego na promieniowanie ultrafioletowe oraz 
aluminium
Zakres temperatur: od -20 do +40°C

GL 80 LED iHF Cubo
EAN antracyt 4007841 055479
EAN srebrny 4007841 055486

Ukryty czujnik  
iHF 160°

Połączenie przez  
Bluetooth.

Stojak z trwałego 
aluminium.

Antracytowa Srebrna

Lampy zewnętrzne z czujnikiem ruchu
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12,5 w
maks. 612 lm

maks. 49 lm/W
2 - 2000 lx 5 s - 60 min  

(poprzez aplikację)
3000 K 

ciepła biel
1 - 5 m 

LED
30 lat (Ø 4,5 
godz./dobę)

tryb 
ręczny

intelligent  
high frequency 

sensor 160°
stopniowe 
włączanie 

światła

Inteligentna regulacja. Inteligentna łączność. 
L 800 / L 810 / L 820 LED iHF

Najnowocześniejsza lampa zewnętrzna na świecie – teraz dostępna z najlepszą opcją.  
Wraz z wprowadzeniem na rynek serii L 800 po raz pierwszy udało nam się uczynić czujnik 
lampy całkowicie niewidocznym. Dzięki kapitalnym wzorcom świetlnym seria ta stała się  
w ostatnich latach absolutnym hitem na rynku lamp ściennych. Teraz dodatkowo uczyniliśmy 
je inteligentnymi. Dzięki łączności Bluetooth lampy można od teraz łatwo i wygodnie obsługi-
wać i konfigurować bezpośrednio z poziomu aplikacji STEINEL. Możliwość połączenia ze 
sobą kilku lamp. Takie same ustawienia dla wszystkich lamp.

Aplikacja STEINEL
• Cyfrowa regulacja zasięgu w 2 kierunkach
• Konfiguracja grup świetlnych
• Odrębne ustawienia czasu, zmierzchu, poziomu 
oświetlenia podstawowego, poziomu oświetlenia 
głównego oraz sterowania ręcznego
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  E → A++

Specyfikacja techniczna
Wymiary (wys. x szer. x gł.):
88 x 230 x 145 mm (L 800 LED iHF)
91 x 230 x 145 mm (L 810 LED iHF)
261 x 230 x 145 mm (L 820 LED iHF)
Zasilanie: 230–240 V, 50 Hz
Moc: 12,5 W, 10 W (L 800 LED iHF)
Strumień świetlny: 612 lm, 440 lm (L 800 LED iHF)  
Wyd. świetlna: 49 lm/W, 44 lm/W (L 800 LED iHF)  
Temperatura barwowa: 3000 K / SDCM 3 
Oddawanie barw: Ra ≥ 80
System chłodzenia diod LED:  
Active & Passive Thermo Control 
Żywotność diod LED: 50 000 godz. (L70B10 do LM80) 
Rodzaj czujnika: iHF (inteligentny czujnik wysokiej 
częstotliwości) 

Zasięg: 1 – 5 m
Ustawienia zmierzchu: 2 – 2000 lx
Ustawienia czasu 5 s – 60 min (poprzez aplikację) 
Stopniowe włączanie światła: Tak
Tryb ręczny: do wyboru, 4 godz. 
Światło nocne: 10–50% (poprzez aplikację)  
Światło główne: 50–100% (poprzez aplikację)
Połączenie: bezprzewodowe przez Bluetooth 
Stopień ochrony: IP44
Klasa ochronności: II Materiał: aluminium i 
tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie 
ultrafioletowe
Zakres temperatur: od -20 do +50°C 
Akcesoria: zawiera arkusz numerów domu 
(L820 LED)

L 800 LED iHF
EAN antracyt 4007841 035747
EAN srebrny 4007841 671419 

L 810 LED iHF
EAN antracyt 4007841 009847
EAN srebrny 4007841 671310

L 820 LED iHF
EAN antracyt 4007841 035754
EAN srebrny 4007841 671327

Ukryty
czujnik IHF 160°.

Połączenie przez 
Bluetooth.

Lampy zewnętrzne z czujnikiem ruchu

Oświetlenie typu uplight*/downlight** dla uzys-
kania niesamowitych efektów świetlnych.

Antracytowa L 800  
(Downlight)

Antracytowa L 810  
(Uplight/downlight)

Antracytowa L 820  
((Uplight/Downlight  
z tabliczką z numerem 
domu)

Srebrna L 800 
(Downlight)

Srebrna L 810  
(Uplight/downlight)

Srebrna L 820  
(Uplight/Downlight  
z tabliczką z numerem 
domu)
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2 - 8 m
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Obejmuje swym zasięgiem wybrany przez Ciebie obszar. 
DL Vario Quattro LED

Celem naszych projektantów pracujących nad lampą DL Vario Quattro LED była precyzja.  
Dzięki temu możliwe jest uniknięcie przypadkowego włączania światła przy dużym obszarze wykry-
wania. Dzięki czterem wbudowanym, precyzyjnym czujnikom podczerwieni, z możliwością mechan-
icznej regulacji każdego z nich w każdym kierunku, możliwe jest ustawienie pola wykrywania lampy 
DL Vario Quattro LED na konkretnie określony obszar. Zasięg czujników można również precyzyjnie 
dostosowywać w zakresie od 2 do 8 m, dzięki czemu z obszaru detekcji można wykluczyć sąsiadu-
jące ulice i ścieżki. Wbudowane w osłonę lampy soczewki czujników przybierają z zewnątrz wygląd 
subtelnej struktury plastra miodu, dopełniając tym samym jej estetyczną stylistykę.

Kolejny wynalazek STEINEL, który zapewnia oświetlenie dokładnie tam, gdzie jest  
ono potrzebne.

Autorskie rozwiązanie firmy STEINEL. 
Soczewki czujników wbudowane są w klosz.
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2 - 8 m

2 - 8 m
2 - 8 m
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4 czujniki  podczerwieni  
regulowane w każdym kierunku
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2 - 1000 lx 5 s - 30 min 

10 w
1000 lm

100 lm/W
3000 K  

ciepła biel

LED
30 lat

(Ø 4,5 godz./dobę)
tryb

ręczny
stopniowe
włączanie 
oświetlania

IP 54 Czujnik pod-
czerwieni

optymalnie  
12 x 12 m

Wysokość
montażu  

maks. 6 m

6 m

2 - 8 m

2 - 8 m

2 - 8 m

2 - 8 m

Obejmuje swym zasięgiem wybrany przez Ciebie obszar. 
DL Vario Quattro LED

Sufitowa lampa LED o wysokiej precyzji wykrywania. Cztery czujniki podczerwieni z mechan-
iczną regulacją w każdym kierunku w zakresie od 2 do 8 m. Wszechstronne wykrywanie w zakresie 
360° doskonale nadaje się do optymalnego dopasowania do lokalnych warunków, np. wiaty samo-
chodowe i dachy podwieszane. Klosz lampy służy również za soczewkę czujnika – jest to pierwsze 
tego typu opatentowane rozwiązanie na świecie. Lampa sufitowa o mocy 10 W zapewnia strumień 
świetlny o wartości 1000 lm i może być montowana na wysokości do 6 m. Posiada też wygodną 
funkcję oświetlenia nocnego (10%) aktywowanego po zmierzchu.

Opcjonalny 
4-godzinny  
tryb ręczny

Zawiera  
system diod LED

4 czujniki podczer-
wieni regulowa-
ne w każdym 
kierunku

Regulacja zasięgu 
w 4 kierunkach

Wbudowane so-
czewki czujnika

Materiał udarood-
porny o klasie 
wytrzymałości 
udarowej IK07
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Specyfikacja techniczna
Wymiary (Ø x wys.): Ø 310 x 69 mm 
Zasilanie: 220–240 V, 50/60 Hz
Moc: 10 W 
Strumień świetlny: 1000 lm 
Skuteczność świetlna: 100 lm/W
Temperatura barwowa: 3000 K / SDCM 3  
Oddawanie barw: Ra ≥ 80
System chłodzenia diod LED: Active Thermo Control 
Żywotność diod LED: 50 000 godz.  
(L70B10 do LM80) 
Rodzaj czujnika: Pasywny czujnik podczerwieni
Kąt wykrywania: 360°
Zasięg: zasięg wykrywania przy montażu na 
wysokości 2,5 m – 12 x 12 m, możliwość zmnie-
jszenia do 4 x 4 m

Ustawienia zmierzchu: 2 – 1000 lx  
Ustawienia czasu: 5 s – 30 min  
Stopniowe włączanie światła: Tak
Wytrzymałość udarowa: IK07  
Światło nocne: 10%
Tryb ręczny: do wyboru, 4 godz.  
Stopień ochrony: IP54
Klasa ochronności: II
Materiał: Tworzywo sztuczne odporne na 
promieniowanie ultrafioletowe i klosz z HDPE
Wysokość montażu: maks. 6 m 
Zakres temperatur: od -20 do +35°C
 

DL Vario Quattro LED
EAN 4007841 035440

Precyzyjne określenie strefy 
wykrywania w czterech kierunk-
ach od 2 do 8 m.

Funkcja oświetlania 
nocnego po zmroku.

Łatwa i szybka  
instalacja.

Nowatorskie rozwiązanie 
Niewidoczne czujniki: klosz lampy 
służy też za soczewkę czujnika.

4 czujniki podczerwieni  
z możliwością regulacji  
w każdym kierunku

Lampy zewnętrzne z czujnikiem ruchu
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2 / 20 lx 2 /20 min maks. zasięg 
12 m

tryb 
ręczny

stopniowe 
włączanie 

światła

połączenie 
przewodowe

Czujnik pod-
czerwieni 140°

10 w
max. 571 lm
57,1 lm/W

3000 K  
ciepła biel

LED
30 lat

(Ø 4,5 godz./dobę)

Uwydatnia piękno budynków. 
L 920 LED

Idealne oświetlenie akcentujące. Uruchamiana czujnikiem, zewnętrzna lampa LED L 920, 
dostępna w wersjach typu uplight i downlight, rzuca na ściany domu przyjemne, białe świ-
atło o ciepłej barwie 3000 K i maks. 571 lm przy mocy zaledwie 10 W, tworząc wokół niego 
przyjemny i atrakcyjny nastrój świetlny.
Czujnik podczerwieni 140° zapewnia zasięg 12 m. W przypadku połączenia wielu lamp  
w jedną grupę włączają się one w tym samym czasie. Lampa LED L 920 wyposażona jest  
w różne funkcje oświetlania nocnego oraz opcjonalny 4-godzinny tryb ręczny.

Pokrętło sterujące zabezpieczone 
jest przed działaniem czynników 
atmosferycznych i zewnętrznych

Aluminium  
wysokiej jakości

Opcjonalny 
4-godzinny  
tryb ręczny

Eleganckie, sto-
pniowe włączanie 
światła

Połączenie prze-
wodowe



23 

  E → A++

Specyfikacja techniczna
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 225 x 95 x 94 mm 
Zasilanie: 220–240 V, 50/60 Hz
Moc: 10 W
Strumień świetlny: 516 lm (antr.), 571 lm (sreb.) 
Skutecz. świetlna: 51,6 lm/W (antr.), 57,1 lm/W (sreb.) 
Temperatura barwowa: 3000 K / SDCM 3
Oddawanie barw: Ra ≥ 80
System chłodzenia diod LED: Passive Thermo Control 
Żywotność diod LED: 50 000 godz.  
(L70B10 do LM80)  
Rodzaj czujnika: Pasywny czujnik podczerwieni
Kąt wykrywania: 140° 
Zasięg: 5 m lub 12 m, do wyboru  

Ustawienia zmierzchu: 2/20 lx
Ustawienia czasu: 2 min / 20 min  
Stopniowe włączanie światła: Tak
Tryb ręczny: do wyboru, 4 godz. 
Światło nocne: 10% 
Połączenie: przewodowe
Stopień ochrony: IP44 
Klasa ochronności: II
Materiał: aluminiowa obudowa, 
klosz z tworzywa sztucznego odpornego  
na promieniowanie ultrafioletowe 
Zakres temperatur: od -20 do +50°C

L 920 LED
EAN antracyt 4007841 056483
EAN srebrny 4007841 056490

Precyzyjny czujnik  
w kolorze obudowy.

Trwała obudowa  
aluminiowa.

Eleganckie,  
stopniowe włącza-
nie światła

Pokrętło sterujące zabezpieczone 
jest przed działaniem czynników 
atmosferycznych i zewnętrznych

Lampy zewnętrzne z czujnikiem ruchu

Antracytowa Srebrna
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2 - 1000 lx 5 s - 15 min 

10 w
705 lm 

70,5 lm/W
3000 K

ciepła biel
maks. zasięg 

8 m

LED
36 lat (Ø 4,5 
godz./dobę)

Czujnik  
podczerwieni 

360°

stopniowe 
włączanie 

światła

przełącznik 
zmierzchowy 
LN 710 LED

Najnowocześniejszy, olśniewający design.
L 710 LED / LN 710 LED

Lampa zewnętrzna L 710 LED wyróżnia się swoim nowoczesnym wzornictwem. 
Futurystyczny kształt lampy w połączeniu z eleganckim, delikatnym gradientem tworzy 
niepowtarzalny efekt świetlny. Białe światło o ciepłej temperaturze barwowej (3000 K) 
dodaje całości tworzonego efektu harmonijnego nastroju. Zewnętrzna lampa L 710 LED jest 
wyposażona w inteligentny czujnik podczerwieni 360° z czterema programami, m.in. funkcją 
oświetlenia nocnego i stopniowego włączania światła.
W trybie ręcznym lampa L 710 LED pozostaje włączona przez cztery godziny. Dostępna 
jest też druga wersja lampy, bez czujnika ruchu – LN 710 LED. Wersja ta wyposażona jest 
w czujnik zmierzchowy i zapewnia funkcję automatycznego oświetlenia w nocy, a także 
opcjonalny, oszczędny tryb nocny.

Tworzywo  
sztuczne odporne 
na promieniowanie 
ultrafioletowe

Aluminium  
wysokiej jakości

Eleganckie,  
stopniowe 
włączanie światła

Zawiera system 
diod LED firmy 
STEINEL
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Wyjątkowy wzorzec świetlny 
z eleganckim, delikatnym 
gradientem.

Specyfikacja techniczna
Wymiary L 710 LED
(dł. x szer. x wys.): 260 x 140 x 77 mm 
Wymiary LN 710 LED
(dł. x szer. x wys.): 260 x 140 x 63 mm 
Zasilanie: 220–240 V, 50/60 Hz
Moc: 10 W 
Strumień świetlny: 705 lm
Skuteczność świetlna: 70,5 lm/W
Temperatura barwowa: 3000 K / SDCM 3  
Oddawanie barw: Ra ≥ 80
System chłodzenia diod LED: Passive Thermo Control 
Żywotność diod LED: 50 000 godz. 
(L70B10 do LM80) 
Rodzaj czujnika: kontroler fotokomórkowy 
(LN 710 LED)

Rodzaj czujnika: pasywny czujnik podczerwieni 
(L 710 LED) 
Kąt wykrywania: 360° (L 710 LED) 
Zasięg: maks. 8 m (L 710 LED) 
Ustawienia zmierzchu: 2 – 1000 lx
Ustawienia czasu: 5 s – 15 min 
Stopniowe włączanie światła: Tak
Światło nocne: 10% (L 710 LED) 
Stopień ochrony: IP54
Klasa ochronności: II
Materiał: element dekoracyjny z tworzywa sztucz-
nego odpornego na promieniowanie ultrafiole-
towe oraz aluminium
Zakres temperatur: od -20 do +40°C

L 710 LED
EAN anthracite 4007841 053161
EAN silver 4007841 053192

LN 710 LED
EAN anthracite 4007841 053185
EAN silver 4007841 053178

Eleganckie, stopniowe 
włączanie światła.

Element dekoracyjny  
z wytrzymałego  

aluminium.

Mini czujnik  
podczerwieni 360°.

Lampy zewnętrzne z czujnikiem ruchu

Anthracite L 710 (Sensor) Anthracite LN 710 (Nightmatic)Silver L 710 (Sensor) Silver LN 710 (Nightmatic)
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2 -1000 lx 10 s - 15 min 

20,5 w
1760 lm
86 lm/W

4000 K
neutralna biel

LED
30 lat

(Ø 4,5 godz./dobę)
Czujnik

podczerwieni 
240°

maks. zasięg 
12 m

80° w poziomie
150° w pionie

Silny strumień światła do oświetlania dużych powierzchni.
LS 150 LED

Nadzwyczajna jasność, moc i czujność: reflektor z czujnikiem ruchu LS 150 LED.  
Dzięki białemu, neutralnemu światłu (4000 K) i strumieniowi świetlnemu 1760 lm przy poborze 
mocy 20,5 W reflektor ten idealnie nadaje się do oświetlania dużych obszarów wokół budynków, 
zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Czujnik podczerwieni wyróżnia imponujący zasięg 12 m i kąt 
wykrywania 240°. Wytrzymały, aluminiowy reflektor jest regulowany i można przymocować go do 
narożnego uchwytu ściennego dostępnego jako akcesorium opcjonalne. Ten silny reflektor LED  
z czujnikiem ruchu dostępny jest w kolorze czarnym lub białym.

Wskaźnik odda-
wania barw ≥ 80

 Materiał odporny 
na promieniowanie 
ultrafioletowe

Zawiera system 
diod LED firmy 
STEINEL
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Specyfikacja techniczna
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 215 x 155 x 170 mm 
Zasilanie: 220–240 V, 50/60 Hz
Moc: 20,5 W 
Strumień świetlny: 1760 lm 
Skuteczność świetlna: 86 lm/W
Temperatura barwowa: 4000 K / SDCM 3  
Oddawanie barw: Ra ≥ 80
System chłodzenia diod LED: Passive Thermo Control 
Żywotność diod LED: 50 000 godz.  
(L70B10 do LM80) 
Rodzaj czujnika: Pasywny czujnik podczerwieni
Kąt wykrywania: 240° 
Zasięg: maks. 12 m 

Ustawienia zmierzchu: 2 – 1000 lx
Ustawienia czasu: 10 s – 15 min 
Zakres regulacji reflektora: 
80° w poziomie, 150° w pionie  
Możliwość maskowania poszczególnych  
segmentów: Tak
Stopień ochrony: IP44 
Klasa ochronności: II
Materiał: głowica reflektora wykonana jest  
z tworzywa sztucznego odpornego na promienio-
wanie ultrafioletowe oraz aluminium
Zakres temperatur: od -10 do +30°C  
Akcesoria opcjonalne: uchwyt do montażu 
narożnego

LS 150 LED
EAN czarny 4007841 052546
EAN biały 4007841 052553

Czujnik podczerwieni 240°  
o maks. zasięgu 12 m.

Trwała obudowa  
aluminiowa.

Regulowana głowica 
reflektora.

Reflektory z czujnikiem ruchu

Biały Czarny



28

3000 K
ciepła biel

Światło przez 
365 dni w roku

maks. 
zasięg 6 m

1,5 w
140 lm 

93  lm/W
stopniowe 
włączanie 

światła

2 lx Czujnik  
podczerwieni 

140°

Niech promienie słońca dotrą wszędzie. 
XSolar SOL-O Sensor

Bez podłączania do prądu, bez kosztów za energię elektryczną: zewnętrzna lampa XSolar 
SOL O Sensor korzysta z energii pozyskiwanej z promieni słonecznych i nie wymaga użycia 
żadnych kabli. Wysokowydajne systemy LED o strumieniu świetlnym 140 lm zapewniają perfe-
kcyjne i kompleksowe oświetlenie wokół budynku. Pojemne akumulatory litowo-żelazowo-fos-
foranowe gwarantują oświetlenie przez 365 dni w roku. Po zmierzchu uruchamia się funkcja 
oświetlania nocnego. Wysokiej jakości panel słoneczny wykonany jest ze szkła monokrystalicz-
nego. Inteligentny mikroprocesorowy układ sterowania jest patentem firmy STEINEL. Po wykry-
ciu ruchu przez czujnik lampa uruchamia się i zaczyna świecić z maksymalnym natężeniem.

Wysokiej jakości 
panel słoneczny 
ze szkła mo-
nokrystalicznego 

Eleganckie, sto-
pniowe włączanie 
światła

Aluminium  
wysokiej jakości

Zawiera system 
diod LED firmy 
STEINEL
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Specyfikacja techniczna
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 245 x 90 x 53 mm 
Zasilanie: Słoneczne, nie jest wymagana energia 
elektryczna 
Moc: 1,5 W
Strumień świetlny: 140 lm 
Skuteczność świetlna: 93 lm/W
Temperatura barwowa: 3000 K / SDCM 3  
Oddawanie barw: Ra ≥ 80
System chłodzenia diod LED: Passive Thermo Control 
Żywotność diod LED: 50 000 godz.  
(L70B10 do LM80) 
Rodzaj czujnika: Pasywny czujnik podczerwieni
Kąt wykrywania: 360° 

Zasięg: maks. 6 m 
Ustawienia zmierzchu: 2 lx
Stopniowe włączanie światła: Tak
Światło nocne: 3% 
Stopień ochrony: IP44
Klasa ochronności: III
Materiał: aluminium, tworzywo sztuczne odporne 
na promieniowanie ultrafioletowe 
Zakres temperatur: od -20 do +40°C

XSolar SOL-O Sensor
EAN antracyt 4007841 052959 
EAN srebrny 4007841 052652

 Wysokiej jakości panel 
słoneczny ze szkła 
monokrystalicznego.

XSolar

Eleganckie,  
stopniowe włączanie 
światła.

Antracytowa Srebrna

Mini czujnik 
podczerwieni 360°.

Trwała 
obudowa 

aluminiowa.
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przełącznik 
zmierzchowy

3000 K
ciepła biel

Światło przez 
365 dni w roku

2 lx 

Bezprzewodowe podświetlenie numeru domu. 
XSOLAR SOL-O

Lampa XSolar SOL-O zawsze przedstawia numer domu w najlepszym świetle.
Nie tylko bez kabli, ale i bez żadnych kosztów! A to dlatego, że lampa ta, dostępna w kolorach 
antracytowym i srebrnym, zasilana jest wyłącznie energią promieniowania słonecznego, zmnie-
jszając w ten sposób koszty energii elektrycznej. Dzięki kontrolerowi fotokomórkowemu lampa 
włącza się o zmierzchu. Lampa XSolar SOL-O jest wyposażona w opatentowany, inteligentny 
mikroprocesorowy układ sterowania i niezwykle pojemny akumulator 
litowo-żelazowo-fosforanowy, który gwarantuje światło przez 365 dni w roku.

Wysokiej jakości 
panel słoneczny 
ze szkła mo-
nokrystalicznego 

Eleganckie, sto-
pniowe włączanie 
światła

Aluminium  
wysokiej jakości

Podświetlanie 
numeru domu  
w nocy

Zawiera system 
diod LED firmy 
STEINEL
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Specyfikacja techniczna
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 245 x 90 x 53 mm 
Zasilanie: Słoneczne, nie jest wymagana energia 
elektryczna 
Moc: 1,5 W
Temperatura barwowa: 3000 K / SDCM 3 
 Oddawanie barw: Ra ≥ 80
System chłodzenia diod LED: Passive Thermo Control 
Żywotność diod LED: 50 000 godz.  
(L70B10 do LM80) 
Rodzaj czujnika: Kontroler fotokomórkowy
Ustawienia zmierzchu: 2 lx 
Stopniowe włączanie światła: Tak 
Światło nocne: 3% 

Światło stałe: 4 godz.
Stopień ochrony: IP44
 
Klasa ochronności: III
Materiał: aluminium, tworzywo sztuczne odporne 
na promieniowanie ultrafioletowe 
Zakres temperatur: od -20 do +40°C

XSolar SOL-O
EAN antracyt 4007841 052966
EAN srebrny 4007841 052676

Wysokiej jakości panel 
słoneczny ze szkła 
monokrystalicznego.

Trwała  
obudowa  

aluminiowa.

XSolar

Eleganckie, stop-
niowe włączanie 
światła.

Antracytowa Srebrna
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2 - 2000 lx 5 s - 15 min 

9,5 w
1000 lm

105 lm / W
3000 K

ciepła biel
Ø 3 - 8 m 

LED
36 lat

(Ø 4,5 godz./dobę)
tryb 

ręczny
połączenie 

przewodowe
Czujnik po-
dczerwieni 

360°

stopniowe 
włączanie 

światła

Oryginał w rozmiarze XXL. 
RS 160 LED Glass

Przedstawia hole, korytarze, klatki schodowe i łazienki w najlepszym świetle: lampa RS 160 
LED Glass z czujnikiem ruchu do oświetlania ścian i sufitów białym światłem o ciepłej temperaturze 
barwowej 3000 K i strumieniu świetlnym 1000 lm przy zużyciu mocy na poziomie zaledwie 9,5 W. 
Wysokiej jakości szkło opalowe zapewnia przyjemny nastrój w pomieszczeniu. Wbudowany czujnik 
wysokiej częstotliwości umożliwia wykrywanie w zakresie 360° i zasięg od 3 do 8 m. Połączenie jej 
z innymi lampami w grupę świetlną rozszerza zasięg oświetlenia. Lampa posiada funkcję stopnio-
wego włączania światła i dodatkowe wyjście, np. do podłączenia wentylatora. Lampa dostępna jest 
również w wersji bez czujnika – L 160 LED Glass – którą można podłączyć do wersji wyposażonej  
w czujnik w celu utworzenia grupy świetlnej.

Eleganckie, sto-
pniowe włączanie 
światła

Wyjście do 
podłączenia 
zewnętrznego 
wentylatora

Klosz z wysokiej 
jakości szkła 
opalowego

4-godzinny tryb 
ręczny

Zawiera system 
diod LED firmy 
STEINEL
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Wbudowany czujnik 
wysokiej  
częstotliwości 360°.

Możliwość połącze-
nia poszczególnych 

urządzeń w celu 
stworzenia grupy 

świetlnej.

Lampy wewnętrzne z czujnikiem ruchu

Specyfikacja techniczna
Wymiary (Ø x wys.): Ø 310 x 125 mm 
Zasilanie: 220–240 V, 50/60 Hz
Moc: 9,5 W*
Moc: 9 W
Strumień świetlny: 1000 lm 
Skuteczność świetlna: 105 lm/W*
Skuteczność świetlna: 111 lm/W
Temperatura barwowa: 3000 K / SDCM 3 
Oddawanie barw: Ra ≥ 90
System chłodzenia diod LED: Passive Thermo Control 
Żywotność diod LED: 50 000 godz.  
(L70B10 do LM80) 
Rodzaj czujnika: wysokiej częstotliwości*

Kąt wykrywania: 360°*
Zasięg: maks. Ø 3 – 8 m* Ustawienia zmierzchu: 
2 – 2000 lx Ustawienia czasu: 5 s – 15 min*  
Stopniowe włączanie światła: Tak
Tryb ręczny: 4 godz. Podłączenie: kablowe* 
Stopień ochrony: IP44
Klasa ochronności: II
Materiał: szkło opalowe wysokiej jakości,  
plastikowa podstawa
Zakres temperatur: od -10 do +40°C

*Wersja z czujnikiem

RS 160 LED Glass
EAN 4007841 053987

L 160 LED Glass  
EAN 4007841 055905

L 160 LED Glass 
bez czujnika.

Wysokiej jakości 
szkło opalowe.
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2 - 1000 lx 5 s - 30 min maks. 
zasięg 8 m

Czujnik  
podczerwieni 

180°

tryb naukiręczne  
włączanie/
wyłączanie

200 w
maks. 

(LED Ready)

Nowy uniwersalny geniusz. 
IR 180 UP easy

To cudowne, gdy sprawy idą gładko. Tak jak w przypadku korzystania z czujnika IR 180 
UP easy, którego użyć można do szybkiego zautomatyzowania oświetlenia korytarzy, klatek 
schodowych lub toalet. Łatwa zamiana w miejsce istniejącego wyłącznika podtynkowego.
Działa zarówno z 2-, jak i 3-przewodowymi instalacjami elektrycznymi. Uruchamia wszystkie 
typy lamp. Zainstalowany czujnik podczerwieni o kącie wykrywania 180° oferuje zasięg do  
8 m. Dzięki wbudowanemu przyciskowi istnieje możliwość włączenia/wyłączenia go w każdym 
momencie.

Najlepszy wybór do zastosowań  
modernizacyjnych i remontowych
Nie ma znaczenia, czy istniejąca instalacja elektryczna 
jest 2-, czy 3-przewodowa. Czujnik UR 180 UP easy 
można łatwo podłączyć do każdego typu instalacji  
i wszystkich rodzajów lamp.
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Specyfikacja techniczna
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 81 x 81 x 57 mm 
Zasilanie: 220–240 V, 50/60 Hz 
Moc: maks. 200 W (obciążenie rezystancyjne), 
maks. 4 lampy fluorescencyjne / lampy LED, 
C ≤ 88 µF
Rodzaj czujnika: Pasywny czujnik podczerwieni 
Kąt wykrywania: 180° z kątem rozwarcia 90°
Zasięg: maks. 8 m 
Ustawienia zmierzchu: 2 – 1000 lx 
Ustawienia czasu: 5 s – 30 min 
Stopień ochrony: IP20
Materiał: tworzywo sztuczne odporne na 
promieniowanie ultrafioletowe
Zakres temperatur: od 0 do +40°C

IR 180 UP easy 
EAN 4007841 055790

Czujnik podczerwieni 180°  
o maks. zasięgu 8 m.

Wbudowany przycisk do ręcznego 
włączania/wyłączania.

Rewolucja
Działa z istniejącymi insta-

lacjami, zarówno 2-,  
jak i 3-przewodowymi.

Czujniki
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Inteligentny dom sterowany z gniazdka. 
MotionSwitch LED Z-Wave
Łatwy w integracji i inteligentny w obsłudze. To najnowszy członek naszej rodziny produk-
tów Smart Friends. Urządzenie wystarczy podłączyć do standardowego gniazdka elektryczne-
go. Zostanie ono natychmiast zainstalowane i możliwa będzie kontrola poprzez aplikację Smart 
Friends. Dzięki wbudowanemu czujnikowi możliwe jest wykrycie wszelkich ruchów, jak również 
słabnącego natężenia światła podczas zachodu słońca. Dane te mogą być następnie wyko-
rzystane do sterowania oświetleniem wnętrza, silnikami rolet, przełączanymi gniazdami  
i systemami alarmowymi od naszych partnerów – firm Paulmann, Schellenberg i Abus.

Obecnie na rynku dostępne jest ponad 80 produktów automatyki domowej – a dzięki 
najnowszym osiągnięciom są one teraz również kompatybilne z systemem sterowania 
głosowego Alexa.

Aplikacja Smart Friends
•Integracja urządzenia MotionSwitch   
 ze środowiskiem Smart Friends
• Ustawienia czujnika
• Przypisanie włącznika
• Ustawienia oświetlenia  
  orientacyjnego
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Smart Friends

Automatyczne włączanie 
oświetlenia orientacyjnego 
za sprawą czujnika zmroku.

Automatyczne zamyk-
anie rolet przy natężeniu 
oświetlenia poniżej 50 lx.

Włączanie i wyłączanie
sterowanych radiowo gnia-
zdek za pomocą przełączni-
ka ręcznego.

Włączanie lamp 
wewnętrznych za sprawą 
wbudowanego czujnika 
ruchu.
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2 - 1000 lx 5 s - 15 min ręczne  
włączanie/
wyłączanie

 maks. zasięg 
20 m

Czujnik pod-
czerwieni 180°

Inteligentny dom sterowany z gniazdka.  
MotionSwitch LED Z-Wave

Jeden produkt, cztery funkcje, wiele opcji: urządzenie MotionSwitch LED Z-Wave łączy w sobie 
funkcje czujnika ruchu i natężenia światła, przycisku funkcyjnego i oświetlenia orientacyjnego. Bez 
potrzeby doprowadzania kabli czy zmieniania baterii – wystarczy włożyć je do gniazdka i jest już 
gotowe do działania. Inteligentny czujnik można szybko i wygodnie włączyć w systemy inteligent-
nego domu oparte na urządzeniach Z-Wave, takie jak Smart Friends, czyniąc nasze codzienne 
życie łatwiejszym – na przykład dzięki automatycznemu włączaniu oświetlenia korytarza natych-
miast po wykryciu ruchu przez czujnik podczerwieni o kącie wykrywania 180° i zasięgu 20 m lub 
za sprawą automatycznego przyciemniania oświetlenia po osiągnięciu określonego poziomu jas-
ności. Wbudowany przycisk umożliwia ręczne uruchamianie urządzeń, np. radia, a automatyczne 
oświetlenie orientacyjne zapewnia dobrą widoczność w nocy dzięki światłu 3000 K. Inteligentny 
dom nie musi być wcale skomplikowany!

Aplikacja Smart Friends
• Integracja urządzenia MotionSwitch  
  ze środowiskiem Smart Friends
• Ustawienia czujnika
• Przypisanie włącznika
• Ustawienia oświetlenia orientacyjnego
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Specyfikacja techniczna
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 55 x 55 x 57 mm 
Zasilanie: 230–240 V, 50 Hz 
Instalacja: Gniazdko
Moc: 1,5 W
Temperatura barwowa: 3000 K 
Rodzaj czujnika: Pasywny czujnik podczerwieni 
Kąt wykrywania: 180° 
Zasięg: maks. 20 m
Ustawienia zmierzchu: 2 – 2000 lx  
(poprzez aplikację) 
Ustawienia czasu: 3 min (ustawienie fabryczne) / 
5 s – 15 min (poprzez aplikację) 
Połączenie: Tak
Stopień ochrony: IP20

Materiał: tworzywo sztuczne odporne na 
promieniowanie ultrafioletowe  
Zakres temperatur: od 10 do +35°C

MotionSwitch LED Z-Wave
EAN 4007841 035402

Precyzyjny czujnik 
podczerwieni 180°.

Przycisk programowa-
ny za pomocą aplikacji 
Smart Friends.

Oświetlenie orien-
tacyjne może być 
uruchamiane poprzez 
czujnik lub przycisk.

 Bez potrzeby okablowania 
czy wymiany baterii.

Smart Friends
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