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W BLASKuTEChNOLOgI

STEINEL L 630 LED

Zaawansowane roZwiąZania
L 630 LED to zeszłoroczna nowość 
niemieckiej marki. Smukła, odznacza-
jąca się ciekawym wyglądem lampa z 
czujnikiem ruchu i zmierzchu wystę-
puje w wersji z tablicą numeryczną 
lub bez niej. – Jej największy atut 
tkwi w tym, co niedostrzegalne na 
pierwszy rzut oka. To technologia za-
pewniająca komfort i bezpieczeństwo 
– mówi Radosław Szczebak, me-
nadżer produktu w Lange Łukaszuk.
Jak dodaje, najnowsza lampa Steinel
to absolutne przeciwieństwo modeli,
które działają jedynie na zasadzie
włącz/wyłącz. Co otrzymujemy?

• Łagodny start – uruchomiona
lampa nie działa od razu z maksy-
malną mocą, ale stopniowo zwiększa
jasność do 100%. Podobnie wygląda
to przy jej wyłączaniu.

• Jasność podstawowa – lampa
świeci z mocą ok. 10%. Po wykryciu

ruchu (obszar wykrywania do 8 me-
trów) przełącza się na maksymalny 
poziom jasności. Po ustaniu ruchu, 
lampa samoczynnie powraca do trybu 
światła podstawowego. 

- To ciekawe rozwiązanie z punktu
widzenia bezpieczeństwa posesji.
Osoba zbliżająca się do czujnika
może odnieść wrażenie, że to ktoś z
domowników zareagował na jej obec-
ność – mówi Radosław Szczebak.

• Światło stałe na 4 godziny – lampa
może świecić stale przez 4 godzi-
ny, po czym przełączy się na tryb
czujnika. Ten ostatni może być też
aktywowany na nowo w dowolnym
momencie. Aby korzystać z tej funkcji
konieczne będzie zamontowanie w
przewodzie zasilającym wyłącznika
sieciowego.

- Dzięki temu na przykład organizu-
jąc przyjęcie w ogrodzie, zapewnimy

gościom dodatkowe oświetlenie nie 
obawiając się, że lampa będzie roz-
palać się i gasnąć przy każdym ruchu 
– dodaje Radosław Szczebak.

Niemal identyczne lampy, a diametralnie różna cena. Dlaczego?
Diabeł tkwi w szczegółach – technologicznych. To, że pozornie prosta lampa może 

imponować nowoczesnością rozwiązań, udowadnia Steinel.

Energooszczędne oświetlenie LED zaczyna dominować w otoczeniu domu. Jakie rozwiązania wybieramy?
Często najtańsze. Czy warto? Z pewnością warto wiedzieć, że pod designerskimi obudowami modeli
z wyższej półki kryje się również cała gama technologicznych rozwiązań pierwszej klasy.
To udowadnia Steinel swoją lampą L 630 LED.

8,2 W, 663 LM, kąT WykryWaNia 360⁰
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DOPASOWANE DO użYTKOWNIKA

RADOSŁAW SZCZEBAK
MENADżER PRODuKTu W LANgE ŁuKASZuK

To przede wszystkim możliwość dopasowania trybu pracy do swoich indywidualnych oczekiwań, na co pozwala kilka trybów pracy. – Ten 
niewielki i niepozorny czujnik oferuje aż 4 tryby pracy. Sami możemy zdecydować, jak lampa ma reagować, czy zależy nam w większej mierze na 

komforcie czy oszczędności energii – mówi radosław Szczebak. Jakie programy wchodzą w grę?

lampa działa przez całą noc w 
trybie 10% światła bazowego, 
po wykryciu ruchu rozpala się 
łagodnie do 100%, a po jego 
ustaniu wraca do 10%.

- Steinel w ten sposób udowadnia, że oświetlenie zewnętrzne nie
musi działać jedynie na zasadzie włącz/wyłącz. Oferuje najwyższej
klasy technologię, ale też coś więcej – produkty, które są inwestycją
w komfort i bezpieczeństwo domowników – podsumowuje radosław
Szczebak. Jak dodaje, L 630 to nie jedyna lampa z oferty Steinel, która
posiada tak rozbudowane funkcje. Warto o nie dopytać, wybierając
oświetlenie do swojej inwestycji.

klasycznie działający czujnik, 
włączanie i wyłączanie lampy 
od 0 do 100% i ponownie do 0.

lampa działająca w trybie 
komfortowym przez pół nocy, 
a w drugiej połowie tak , jak 
w trybie standardowym (bez 
światła bazowego). 

lampa rozpala się po zapad-
nięciu zmroku do 100% i nie 
gaśnie aż do świtu, niezależnie 
czy w tym czasie jest ruch czy 
go nie ma. 

KOMFORTOWY STANDARDOWY KOMFORTOWO-EKONOMICZNY NIghTMATIC

ZAAWANSOWANY
CZuJNIK RuChu

KĄT WYKRYCIA 360⁰


