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Lampy wewnêtrzne –
seria RS 10/100 

Firma STEINEL w swej bardzo bogatej
ofercie lamp z czujnikami ruchu ma
równie¿ lampy wewnêtrzne z radaro-
wym czujnikiem ruchu, m.in. serii
RS 10/100.
Lampy tej serii ujmuj¹ prost¹ form¹
oraz wysokiej klasy materia³ami, z któ-
rych s¹ wykonane. Za eleganckimi
dmuchanymi szklanymi kloszami kryje
siê najnowsza technologia czujników
wysokiej czêstotliwoœci (radarowych),
które reaguj¹ bezpoœrednio na ruch.
Dziêki temu nie ma ograniczeñ „czu³o-
œci“ zwi¹zanych z temperatur¹ otocze-
nia i kierunkiem ruchu obiektu objête-
go wykrywaniem. Rozpoznaj¹ one
prócz tego ruch bez opóŸnienia i tym
samym natychmiast w³¹czaj¹ oœwie-
tlenie. 

Wszystkie te w³asnoœci sprawiaj¹, ¿e
s¹ one idealnymi czujnikami automa-
tycznego oœwietlenia pomieszczeñ
wewnêtrznych. Poniewa¿ zarówno
szk³o, jak i cienkie œciany nie s¹ ¿ad-
nymi przeszkodami dla fal wysokiej
czêstotliwoœci, wiêc czujniki te mog¹
byæ umieszczane we wnêtrzu lamp, co
czyni je niewidocznymi od zewn¹trz. 
W lampach serii RS 10/100 zastosowa-
no szklane klosze w oprawach szkla-
nych, ze stali szlachetnej oraz z two-
rzywa sztucznego. Moc maksymalna
75/100 W. Lampy te maj¹ m.in. funkcjê
nastawiania czu³oœci zmierzchowej
oraz czasu, co zapewnia komfort u¿yt-
kowania oraz du¿¹ oszczêdnoœæ ener-
gii elektrycznej.
Ró¿norodnoœæ oferowanych wzorów
daje mo¿liwoœæ zaspokojenia gustów
nawet najbardziej wymagaj¹cych
klientów.

Lampy stolikowe – 
seria TS 

Nowa era w automatyzacji œwiat³a to
zastosowanie czujników wysokiej czê-
stotliwoœci do sterowania oœwietleniem
pomieszczeñ wewnêtrznych. W lam-
pach stolikowych (seria TS) niewidocz-
nie wkomponowane we wnêtrzu lampy
czujniki rozœwietlaj¹ biurka, szafki, para-
pety... Dziêki bogatej gamie funkcjonal-
noœci znajduj¹ one zastosowanie prak-
tyczne, natomiast ciekawe wzornictwo
przekonuje równie¿ do ich walorów
dekoracyjnych. Te atrakcyjne lampy
mo¿na otrzymaæ w trzech atrakcyjnych
wzorach i w trzech ró¿nych wielko-
œciach. Wszystkie klosze wykonane s¹
z bia³ego, dmuchanego szk³a opalizo-
wanego. Bogaty wachlarz zastosowa-
nych funkcji m.in. ³agodne w³¹czanie
œwiat³a, regulacja jasnoœci, nastawianie
czu³oœci zmierzchowej oraz funkcja
œwiat³a sta³ego zapewniaj¹ komfort
u¿ytkowania oraz du¿¹ oszczêdnoœæ
energii elektrycznej.

LANGE £UKASZUK sp. j. rozpoczê³a
swoj¹ dzia³alnoœæ w roku 1987, koncen-
truj¹c siê na dystrybucji markowych
wyrobów przemys³owych: automatycz-
nego oœwietlenia, narzêdzi, klejów ter-
motopliwych oraz urz¹dzeñ do ich
nak³adania. W swojej ofercie ma pro-
dukty takich marek, jak: STEINEL,
BRILONER, PROXXON, FELO, NWS
czy OSBORN.
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