
Lampy wewn trzne
z radarowym 
czujnikiem ruchu

Firma STEINEL w swej bardzo bogatej

ofercie lamp wewn trznych z czujnikiem

ruchu wysokiej cz stotliwo ci (tzw. ra-

darowym) posiada plafony (seria 

RS 10/100), lampy stolikowe 

(seria TS) oraz lampy azienkowe

(seria BRS).

Lampy te ujmuj  prost  form  oraz wyso-

kiej klasy materia ami, z których s  wyko-

nane. Za eleganckimi dmuchanymi szkla-

nymi kloszami kryje si  najnowsza techno-

logia czujników wysokiej cz stotliwo ci,

które reaguj  bezpo rednio na ruch. Dzi -

ki temu nie ma ogranicze  „czu o ci”

zwi zanych z temperatur  otoczenia i kie-

runkiem ruchu obiektu obj tego wykrywa-

niem. Rozpoznaj  one ruch bez opó nie-

nia i tym samym natychmiast w czaj

o wietlenie. Wszystkie te w asno ci spra-

wiaj , e s  one idealnymi czujnikami au-

tomatycznego o wietlenia pomieszcze

wewn trznych.

Poniewa  zarówno szk o, jak i cienkie

ciany nie s adnymi przeszkodami

dla fal wysokiej cz stotliwo ci, wi c

czujniki te mog  by  umieszczane we

wn trzu lamp, co czyni je niewidoczny-

mi od zewn trz.

Zastosowany we wszystkich lampach

wewn trznych bogaty wachlarz funk-

cjonalno ci m.in. agodne w czanie

wiat a, regulacja jasno ci, nastawianie

czu o ci zmierzchowej oraz funkcja

wiat a sta ego zapewniaj  komfort

u ytkowania oraz du  oszcz dno

energii elektrycznej.

Ró norodno  oferowanych wzorów

daje mo liwo  zaspokojenia wyma-

ga  nawet najbardziej wyrafinowanych

gustów. 

W plafonach (seria RS 10/100) zasto-

sowano szklane klosze w oprawach ze

stali szlachetnej, tworzywa sztucznego

oraz szk a. Moc maksymalna 75/100 W.

W lampach stolikowych (seria TS)

niewidocznie wkomponowane we wn -

trzu lampy czujniki roz wietlaj  biurka,

szafki, parapety... Dzi ki bogatej gamie

funkcjonalno ci znajduj  one zastoso-

wanie praktyczne, na-

tomiast ciekawe wzor-

nictwo przekonuje rów-

nie  do ich walorów

dekoracyjnych. Te

atrakcyjne lampy mo -

na otrzyma  w trzech

atrakcyjnych wzorach

i w trzech ró nych wiel-

ko ciach. Wszystkie

klosze wykonane s

z bia ego, dmuchanego

szk a opalizowanego.

W lampach azienko-

wych (seria BRS) ja-

ko ród o wiat a za-

stosowano halogeny

G9, które dysponuj

d ug ywotno ci ,

umo liwiaj  równomierne na wietlenie

i daj  przyjemne, ciep e wiat o. Lam-

py azienkowe serii BRS s  dost pne

w pi ciu ró nych wzorach o stopniu

ochrony IP21/44.
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ADRES FIRMY:

Nowa era w automatyzacji wiat a

to zastosowanie czujników wyso-

kiej cz stotliwo ci do sterowania

o wietleniem pomieszczeniach. 
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