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IS LED 

Innowacyjna kombinacja czujni-

ka ruchu i podświetlonego

numeru domu. IS LED pod-

świetla za pomocą energoosz-

czędnych diod numer domu

oraz jako czujnik ruchu włącza

automatycznie dodatkową,

zewnętrzna lampę, w przypad-

ku, gdy poruszający się obiekt znajdzie się w obszarze wykrywa-

nia. Zminimalizowany czujnik ruchu na podczerwień tzw. Mini

Sensor opatrzony piktogramami umożliwiającymi proste ustawia-

nie programów. Bez naklejania cyfr można wykorzystać jako:

lampę z czujnikiem zmierzchowym, tzw. lampę orientacyjną oraz

jako automatyczne oświetlenie dekoracyjne.

� moc [W]: max. 1000 W 

� kąt wykrywania: 360° � zasięg [m]: max. 8

� stopień ochrony: IP 54

LN1

Lampa z czujnikiem zmierz-

chowym z materiału udaro-

odpornego. Jej płaska forma

umożliwia montaż w różnora-

kich miejscach. 

Żarówka energooszczędna

11 W (60 W) oraz komplet

samoprzylepnych cyfr i liter w komplecie.

� moc [W]: 60  � próg czułości

zmierzchowej [lux]: 1-1200; � stopień ochrony: IP 54

L 320 wave

Innowacyjna lampa z najnowocze-

śniejszą technologią czujnikową,

wieloma praktycznymi funkcjami

oraz nieprzeciętnym designem, skła-

dająca się z podświetlonego dioda-

mi panelu numerycznego oraz

lampy z czujnikiem ruchu. Dzięki

dwóm opcjom montażu czujnika ele-

menty lampy można połączyć w dwóch kombinacjach osią-

gając dwa niezależne efekty wizualne: możliwe jest ich

połączenie i montaż jako jedności oraz jako dwóch osob-

nych elementów. Zminimalizowany czujnik ruchu na pod-

czerwień tzw. Mini Sensor opatrzony piktogramami umożli-

wiającymi proste ustawianie programów.

� moc [W]: 2 x 40 � kąt wykrywania: 360° 

� zasięg [m]: max. 8 

� stopień ochrony: IP 44

L 270

Lampa zewnętrzna, numeryczna,

z czujnikiem ruchu, wyposażona

w oprawę z wysokojakościowego

aluminium i najnowszą technikę czuj-

ników, przekonuje doskonałą harmo-

nią wzornictwa i funkcjonalności.

Atrakcyjnym akcentem lampy jest

płaska szyba z matowego szkła podświetlana diodami. 

� moc [W]: 2 x 40 � kąt wykrywania: 360°

� zasięg [m]: max. 8 � stopień ochrony: IP 44 

ile to kosztuje – propozycja firmy LANGE ŁUKASZUK

IS LED – ok. 295,00 zł brutto 

L 320 wave – ok. 545,00 zł brutto

LN1 – ok. 137,00 zł brutto

L 270 – ok. 377,00 zł brutto

LANGE ŁUKASZUK sp.j.

Byków 25a , 55-095 Mirków k. Wrocławia

tel. 071 39 80 861, faks 071 39 80 819

www.langelukaszuk.pl, e-mail: firma@langelukaszuk.pl

Oświetlenie z czujnikami ruchu

Ceny przykładowych produktów:

LAMPY NUMERYCZNE

STEINEL w odpowiedzi na oczekiwania klientów przygotował bardzo bogatą ofertę lamp zewnętrznych z czujnikami ruchu na pod-

czerwień. W ofercie obok lamp kinkietowych, ogrodowych, udaroodpornych oraz halogenowych, znajdują się również lampy

numeryczne. Bogaty wachlarz zastosowanych w lampach funkcjonalności m.in. łagodne włączanie światła, regulacja jasności

(Watt-o-matic), nastawianie czułości zmierzchowej oraz funkcja światła stałego zapewniają komfort użytkowania oraz dużą oszczędność

energii elektrycznej. Zastosowana technika czujników daje więcej bezpieczeństwa, wyższy komfort i maksymalną oszczędność energii

elektrycznej. Produkty dostępne są na terenie całego kraju w sieciach handlowych oraz sklepach specjalistycznych.
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