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Oświetlenie z detektorami ruchu
LAMPY NUMERYCZNE

WOKÓ£  DDOMU

P R E Z E N TA C J A

INFORMACJE DODATKOWE
Dystrybucja: produkty dostêpne s¹ na terenie ca³ego kraju w sie-
ciach handlowych oraz sklepach specjalistycznych
Gwarancja: 36 miesiêcy
Pozosta³a oferta: dystrybucja markowych wyrobów przemys³owych:
automatycznego oœwietlenia, opalarek, pistoletów do klejenia, lutow-
nic (STEINEL); elektronarzêdzi (KRESS); zszywaczy i nitownic
(NOVUS); profesjonalnych wkrêtaków, bitów, szczotek, narzêdzi
rêcznych (FELO, NVS, OSBORN, BHONDUS); mikronarzêdzi,
kluczy i nasadek (PROXXON); klejów termotopliwych w sztyftach
(TERMIK)

L 320 wave – innowacyjna lampa z najnowoczeœniejsz¹ technologi¹
czujnikow¹, wieloma praktycznymi funkcjami oraz nieprzeciêtnym
designem, sk³adaj¹ca siê z podœwietlonego diodami panelu
numerycznego oraz lampy z czujnikiem ruchu. Mo¿liwe s¹ dwie
opcje monta¿u. Elementy mo¿na po³¹czyæ w dwóch kombinacjach
osi¹gaj¹c dwa niezale¿ne efekty wizualne – mo¿liwe jest ich po³¹cze-
nie i monta¿ jako jednoœci oraz jako dwóch osobnych elementów.
Zminimalizowany czujnik ruchu na podczerwieñ tzw. Mini Sensor
opatrzony jest piktogramami umo¿liwiaj¹cymi proste ustawianie
programów.

IS LED – innowacyjna kombinacja czujnika ruchu i podœwietlonego
numeru domu. IS LED podœwietla za pomoc¹ energooszczêdnych
diod numer domu oraz jako czujnik ruchu w³¹cza automatycznie
dodatkow¹, zewnêtrzn¹ lampê, w przypadku, gdy poruszaj¹cy siê
obiekt znajdzie siê w obszarze wykrywania. Zminimalizowany czuj-
nik ruchu na podczerwieñ tzw. Mini Sensor opatrzony jest piktogra-
mami umo¿liwiaj¹cymi proste ustawianie programów. Samoprzylep-
ne cyfry i litery w komplecie. Bez naklejania cyfr IS LED mo¿na
wykorzystaæ jako: lampê z czujnikiem zmierzchowym, tzw. lampê
orientacyjn¹ oraz jako automatyczne oœwietlenie dekoracyjne.

L 270 – lampa zewnêtrzna, numeryczna, z czujnikiem ruchu,
wyposa¿ona w oprawê z wysokojakoœciowego aluminium oraz
najnowsz¹ technikê czujników, przekonuje doskona³¹ harmoni¹
wzornictwa i funkcjonalnoœci. Atrakcyjnym akcentem lampy jest
p³aska szyba z matowego szk³a podœwietlana diodami.

LN1 – lampa z czujnikiem zmierzchowym z materia³u udarood-
pornego. Jej p³aska forma umo¿liwia monta¿ w ró¿norakich miej-
scach. ¯arówka energooszczêdna 11W (60W) oraz komplet samo-
przylepnych cyfr i liter w komplecie.
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