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Prezentacja firmowa

U ywanie energooszcz dnych arówek to 

nie jedyny sposób na ekonomiczne wyko-

rzystywanie energii elektrycznej. Spore 

oszcz dno ci zapewni równie  optymaliza-

cja czasu u ytkowania o wietlenia dzi ki za-

stosowaniu techniki czujników ruchu firmy 

STEINEL. To doskona e rozwi zanie spraw-

dza si  zarówno w budynkach mieszkalnych, 

jak i budynkach u yteczno ci publicznej. 

Zasad  powinno by  w czanie o wiet-

lenia tylko w czasie, gdy jest niezb dne. 

O wietlanie pomieszcze , które aktual-

nie nie s  u ytkowane, to marnowanie ener-

gii i pieni dzy. W ka dym budynku jest sze-

reg pomieszcze  u ytkowanych cz sto, ale 

krótkotrwale, w których wiat o si  w -

cza, a pó niej zapomina wy czy  (np. klat-

ki schodowe, korytarze, piwnice, strychy, 

toalety). Rozwi zaniem problemu jest zasto-

sowanie czujników ruchu, które zapewniaj

o wietlenie we w a ciwym czasie i miejscu. 

wiat o zapala si  automatycznie, gdy tyl-

ko poruszaj ca osoba znajdzie si  w pobli u

czujnika oraz ga nie, gdy opu ci ona obszar 

jego widzenia. wiat o wieci si  tylko wte-

dy, gdy jest to konieczne. 

Dzi ki czujnikom ruchu STEINEL mo emy 

obni y  koszty energii elektrycznej, w po-

równaniu z instalacj  opart  na tradycyj-

nym o wietleniu, nawet do 90%. O wietlenie 

z czujnikiem ruchu to oprócz du ych 

oszcz dno ci tak e komfort i bezpiecze stwo 

u ytkowników.

STEINEL w swojej ofercie posiada zarów-

no czujniki ruchu w technologii podczerwie-

ni, jak i wysokiej cz stotliwo ci oraz szerok

gam  o wietlenia automatycznego z czujni-

kami ruchu. 

Czujniki ruchu w technologii podczerwie-

ni maj  zastosowanie uniwersalne tzn. za-

równo na zewn trz, jak i wewn trz budyn-

ków. W bardzo bogatej ofercie znajduj  si

czujniki na cienne, sufitowe, pod- i natyn-

kowe.

STEINEL w odpowiedzi na oczekiwania 

klientów przygotowa  równie  bardzo bo-

gat , jednocze nie ró norodn  ofert  lamp 

z czujnikami ruchu na podczerwie , m.in. 

lampy kinkietowe, numeryczne, udaroodpor-

ne, halogenowe, ogrodowe.

O wietlaj  one posesje, wej cie do domu, 

pod wietlaj  numer domu, pomagaj  nadzo-

rowa  szczególnie niebezpieczne miejsca. 

W pomieszczeniach wewn trznych naj-

lepiej sprawdza si  technologia czujników 

ruchu wysokiej cz stotliwo ci. W przeci-

wie stwie do czujników w technologii pod-

czerwieni, dzia aj  one znacznie precyzyj-

niej i szybciej, reaguj c bezpo rednio na 

ruch, bez adnego opó nienia. 

Z uwagi na to, e zarówno szk o, jak i cien-

kie ciany nie s  przeszkod  dla fal wysokiej 

cz stotliwo ci, czujniki te mog  by  umiesz-

czane wewn trz lamp, co uczyni je niewi-

docznymi od zewn trz. Dzi ki temu adne 

elementy czujników nie zak ócaj  atrakcyj-

nego wygl du lamp, tym samym nie prowo-

kuj  do kradzie y czy wandalizmu. W ofercie 

lamp wewn trznych z czujnikiem wysokiej 

cz stotliwo ci znajduj  si  plafony oraz lam-

py kinkietowe. 

Bogaty wachlarz funkcji zastosowanych 

zarówno w lampach zewn trznych, jak i we-

wn trznych – 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.

Unowocze niaj c o wietlenie, nie trzeba 

wcale rezygnowa  z ulubionych lamp lub 

instalacji o wietleniowych, które ju  posia-

damy – mo na je doposa y  w czujniki ru-

chu, które zapewni  komfort na najwy szym 

poziomie.

wietnym rozwi zaniem jest równie a-

rówka energooszcz dna z czujnikiem zmierz-

chowym Sensor Light, któr  wystarczy po 

prostu wkr ci  do posiadanej lampy, a zinte-

growany czujnik zmierzchowy, mierz c ja-

sno  otoczenia, b dzie w cza  o wietlenie 

o zmierzchu i wy cza  o wicie.

O wietlenie automatyczne to oszcz d-

no  energii elektrycznej, komfort oraz bez-

piecze stwo u ytkowników. Ró norodno

asortymentu pod k tem funkcjonalno ci oraz 

oferowanych wzorów daje mo liwo  zaspo-

kojenia wymaga  nawet najbardziej wyma-

gaj cych klientów.

W dzisiejszych czasach oszcz dno  i ekologia to ju  nie tylko moda, 

ale tak e wymóg stawiany przez Uni  Europejsk  i organizacje dbaj -

ce o ochron  naszej planety. Poza oszcz dzaniem wody coraz cz ciej 

my limy o oszcz dzaniu energii. 
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