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Artyku  promocyjny

Jak wiadomo w a ciwe o wietlenie mieszka-

nia, domu i jego otoczenia daje nam poczucie 

bezpiecze stwa, wp ywa tak e na nasz na-

strój i samopoczucie. O wietlenie z czujni-

kami ruchu to oprócz komfortu i bezpiecze -

stwa u ytkowników równie  oszcz dno ci.

Oprócz arówek energooszcz dnych rów-

nie  optymalizacja czasu u ytkowania o wie-

tlenia dzi ki zastosowaniu techniki czujni-

ków ruchu umo liwia generowanie sporych 

oszcz dno ci.

W ka dym budynku jest szereg pomiesz-

cze  u ytkowanych cz sto, ale krótkotrwa-

le, w których wiat o si  w cza, a pó niej 

zapomina wy czy  (np. klatki schodo-

we, korytarze, piwnice, strychy, toale-

ty). Rozwi zaniem problemu jest zastoso-

wanie czujników ruchu, które zapewniaj

o wietlenie we w a ciwym czasie i miejscu. 

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%.

Bogata oferta firmy STEINEL pozwala wy-

bra  produkty idealnie dopasowane do indy-

widualnych potrzeb klienta. Mo na je zamon-

towa  w mieszkaniu, ogrodzie, gara u, przed 

wej ciem do domu czy te  w miejscach szcze-

gólnie nara onych na wandalizm np. wej cie 

na posesj  etc. Automatyczne o wietlenie u a-

twia poruszanie si  w nocy po korytarzach, 

klatkach schodowych, w gara ach, piwni-

cach, jak równie  wokó  budynków, jednocze-

nie stanowi c utrudnienie dla osób niepowo-

anych, które zazwyczaj dzia aj  po zmroku. 

Technika czujników pozwala czu  si  pew-

niej i bezpieczniej. Czujników firmy STEINEL

nie da si  oszuka  – wysoce czu e detektory 

rejestruj  ka dy ruch w obszarze wykrywania 

i w razie potrzeby w czaj wiat o. 

STEINEL w odpowiedzi na oczekiwania 

klientów przygotowa  bardzo bogat  i ró no-

rodn  ofert  lamp z czujnikami ruchu na pod-

czerwie :

 kinkietowe o prostych, klasycznych wzo-

rach (np. serie: L 530, L705, L706), tradycyjne 

(np. seria AL 602), stylowe (m.in. seria L860)

 numeryczne (L850 / L863 / L270 / L320)

 udaroodporne (DL 750, seria L 870)

 halogenowe (m.in. serie HS 150/300/500)

 ogrodowe (GL 10/11/12/16/60/61).

W ofercie lamp wewn trznych z czujnikiem 

wysokiej cz stotliwo ci znajduj  si :

 plafony (seria RS)

 lampy kinkietowe (seria BRS)

Lampy te ujmuj  prost  form  oraz wyso-

kiej klasy materia ami, z których s  wykona-

ne takich jak szlachetne dmuchane mlecz-

ne szk o, wysokogatunkowe aluminium, 

nierdzewna stal szlachetna. Za eleganckimi 

dmuchanymi szklanymi kloszami kryje si

najnowsza technologia czujników wysokiej 

cz stotliwo ci. 

O wietlenie automatyczne to oszcz dno

energii elektrycznej, komfort oraz bezpiecze -

stwo u ytkowników. Ró norodno  asorty-

mentu zarówno pod k tem funkcjonalno ci 

oraz oferowanych wzorów daje mo liwo  za-

spokojenia wymaga  nawet najbardziej wyra-

finowany gustów.

W dzisiejszym zabieganym wiecie na wszystko brakuje nam czasu, 

mimo tego, urz dzaj c mieszkanie czy biuro chcemy, aby by o wyj t-

kowe. Szukamy takiego wyposa enia, które b dzie funkcjonalne, a za-

razem adne. Dzi ki technice czujników ruchu firmy STEINEL b dziemy 

mogli o wietli  swoje mieszkanie, dom i jego okolic  tak, aby czu  si

komfortowo i bezpiecznie.
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Komfort, bezpiecze stwo, oszcz dno
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