KOMFORTOWO, WYGODNIE
I OSZCZ}DNIE
Uīywanie energooszczċdnych īarówek to nie jedyny sposób na
ekonomiczne wykorzystywanie energii elektrycznej. Spore oszczċdnoğci
zapewni równieī optymalizacja czasu uīytkowania oğwietlenia dziċki
zastosowaniu techniki czujników ruchu firmy STEINEL.
ZasadĆ powinno byý wâĆczanie oğwietlenia tylko w czasie, gdy jest to
niezbċdne. Oğwietlanie pomieszczeĕ, które aktualnie nie sĆ uīytkowane,
to marnowanie energii i pieniċdzy. W kaīdym budynku jest szereg
pomieszczeĕ uīytkowanych czċsto, ale krótkotrwale, w których ğwiatâo siċ
wâĆcza, a póĩniej zapomina wyâĆczyý (np. klatki schodowe, korytarze,
piwnice, strychy, toalety). RozwiĆzaniem problemu jest zastosowanie
czujników ruchu, które zapewniajĆ oğwietlenie we wâağciwym czasie
i miejscu. Ğwiatâo zapala siċ automatycznie, gdy tylko poruszajĆca siċ
osoba znajdzie siċ w pobliīu czujnika oraz gağnie, gdy opuğci ona obszar
jego widzenia. Dziċki czujnikom ruchu STEINEL, w porównaniu z
instalacjĆ opartĆ na tradycyjnym oğwietleniu, moīemy obniīyý koszty
energii elektrycznej nawet do 90%. Oğwietlenie z czujnikiem ruchu to,
oprócz duīych oszczċdnoğci, takīe komfort i bezpieczeĕstwo
uīytkowników.
STEINEL w swojej ofercie ma zarówno czujniki ruchu w technologii
podczerwieni, jak i wysokiej czċstotliwoğci oraz szerokĆ gamċ oğwietlenia
automatycznego z czujnikami ruchu.
Czujniki ruchu na podczerwieĕ majĆ zastosowanie uniwersalne, zarówno
na zewnĆtrz, jak i wewnĆtrz budynków. W bogatej ofercie znajdujĆ siċ
czujniki nağcienne, sufitowe, pod- i natynkowe oraz lampy z czujnikami
ruchu na podczerwieĕ – m.in. lampy kinkietowe, numeryczne,
udaroodporne, halogenowe, ogrodowe. OğwietlajĆ one posesje, wejğcia
do domu, podğwietlajĆ numer domu, pomagajĆ nadzorowaý szczególnie
niebezpieczne miejsca.
W pomieszczeniach wewnċtrznych najlepiej sprawdza siċ technologia
czujników ruchu wysokiej czċstotliwoğci. DziaâajĆ one znacznie precyzyjniej
i szybciej, reagujĆc bezpoğrednio na ruch. W ofercie lamp wewnċtrznych
z czujnikiem wysokiej czċstotliwoğci znajdujĆ siċ plafony oraz lampy
kinkietowe. Czujnik znajduje siċ pod kloszem, co czyni go niewidocznym
od zewnĆtrz.
Oğwietlenie automatyczne to oszczċdnoğý energii elektrycznej, komfort
oraz bezpieczeĕstwo uīytkowników. Róīnorodnoğý asortymentu, zarówno
pod kĆtem funkcjonalnoğci jak i oferowanych wzorów, daje moīliwoğý
zaspokojenia wymagaĕ nawet najbardziej wyrafinowanych gustów.
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