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Prezentacja firmowa

Firma STEINEL w swej bardzo bogatej ofer-

cie lamp wewnêtrznych z czujnikiem ruchu

wysokiej czêstotliwoœci (tzw. radarowym)

posiada plafony (seria RS) oraz lampy ³a-

zienkowe (seria BRS).

Lampy te ujmuj¹ prost¹ form¹ oraz wyso-

kiej klasy materia³ami, z których s¹ wykona-

ne. Za eleganckimi, dmuchanymi, szklanymi

kloszami kryje siê najnowsza technologia

czujników wysokiej czêstotliwoœci (radaro-

wych), które reaguj¹ bezpoœrednio na ruch.

Dziêki temu nie ma ograniczeñ „czu³oœci”

zwi¹zanych z temperatur¹ otoczenia i kie-

runkiem ruchu obiektu objêtego wykrywa-

niem. Rozpoznaj¹ one prócz tego ruch bez

opóŸnienia i tym samym natychmiast w³¹-

czaj¹ oœwietlenie. Wszystkie te w³asnoœci

sprawiaj¹, ¿e s¹ one idealnymi czujnikami

automatycznego oœwietlenia pomieszczeñ

wewnêtrznych.

Poniewa¿ zarówno szk³o, jak i cienkie œcia-

ny nie s¹ ¿adnymi przeszkodami dla fal wy-

sokiej czêstotliwoœci, wiêc czujniki te mog¹

byæ umieszczane we wnêtrzu lamp, co czyni

je niewidocznymi od zewn¹trz. 

W plafonach (seria RS) zastosowano

szklane klosze w oprawach ze stali szlachet-

nej, tworzywa sztucznego oraz szk³a. Moc

maksymalna 75/100 W. Wszystkie klosze wy-

konane s¹ z bia³ego, dmuchanego szk³a opa-

lizowanego.

W lampach ³azienkowych (seria BRS)

jako Ÿród³o œwiat³a zastosowano halogeny

G9, które dysponuj¹ d³ug¹ ¿ywotnoœci¹,

umo¿liwiaj¹ równomierne naœwietlenie

i daj¹ przyjemne, ciep³e œwiat³o. Lampy ³a-

zienkowe serii BRS s¹ dostêpne w piêciu

ró¿nych wzorach o stopniu ochrony

IP21/44.

Dziêki bogatej gamie funkcjonalnoœci lam-

py wewnêtrzne z czujnikiem ruchu wysokiej

czêstotliwoœci firmy STEINEL znajduj¹ za-

stosowanie praktyczne, natomiast ciekawy

design przekonuje równie¿ do ich walorów

dekoracyjnych. 

Bogaty wachlarz funkcjonalnoœci m.in. ³a-

godne w³¹czanie œwiat³a, regulacja jasnoœci,

nastawianie czu³oœci zmierzchowej oraz

funkcja œwiat³a sta³ego zapewniaj¹ komfort

u¿ytkowania oraz du¿¹ oszczêdnoœæ energii

elektrycznej.

Ró¿norodnoœæ oferowanych wzorów daje

mo¿liwoœæ zaspokojenia wymagañ nawet

najbardziej wyrafinowany gustów. 

LANGE £UKASZUK Sp.j.

Byków 25a

55-095 Mirków k. Wroc³awia

tel. 071 398 08 61

faks 071 398 08 19

www.langelukaszuk.pl

e-mail: elektro@langelukaszuk.pl

Lampy wewnêtrzne
z czujnikiem ruchu

Nowa era w automatyzacji œwiat³a to 

zastosowanie czujników wysokiej czêstotliwo-

œci do sterowania oœwietleniem pomieszczeñ 

wewnêtrznych.
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