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Prezentacja firmowa

Zasad  powinno by  w czanie o wie-

tlenia tylko w czasie, gdy jest to niezb dne. 

O wietlanie pomieszcze , które aktualnie 

nie s  u ytkowane, to marnowanie energii 

i pieni dzy. W ka dym budynku jest szereg 

pomieszcze  u ytkowanych cz sto, ale krót-

kotrwale, w których wiat o si  w cza, 

a pó niej zapomina wy czy  (np. klatki 

schodowe, korytarze, piwnice, strychy, toa-

lety). Rozwi zaniem problemu jest zastoso-

wanie czujników ruchu, które zapewniaj

o wietlenie we w a ciwym czasie i miejscu. 

wiat o zapala si  automatycznie, gdy tyl-

ko poruszaj ca osoba znajdzie si  w pobli u

czujnika oraz ga nie, gdy opu ci ona obszar 

jego widzenia. wiat o wieci si  tylko wtedy, 

gdy jest to konieczne. 

Dzi ki czujnikom ruchu STEINEL mo e-

my obni y  koszty energii elektrycznej, 

w porównaniu z instalacj  opart  na tra-

dycyjnym o wietleniu, nawet do 90%. 

O wietlenie z czujnikiem ruchu to oprócz 

du ych oszcz dno ci, tak e komfort i bez-

piecze stwo u ytkowników.

STEINEL w swojej ofercie posiada zarów-

no czujniki ruchu w technologii podczerwie-

ni, jak i wysokiej cz stotliwo ci oraz szerok

gam  o wietlenia automatycznego 

z czujnikami ruchu. 

Czujniki ruchu w technologii podczer-

wieni maj  zastosowanie uniwersalne tzn. 

zarówno na zewn trz, jak i wewn trz bu-

dynków. W bardzo bogatej ofercie znajduj

si  czujniki na cienne, sufitowe, pod- i na-

tynkowe.

STEINEL w odpowiedzi na oczekiwania 

klientów przygotowa  równie  bardzo bo-

gat , jednocze nie ró norodn  ofert  lamp 

z czujnikami ruchu na podczerwie , m.in. 

lampy kinkietowe, numeryczne, udarood-

porne, halogenowe, ogrodowe.

W pomieszczeniach wewn trznych naj-

lepiej sprawdza si  technologia czujników 

ruchu wysokiej cz stotliwo ci. W przeci-

wie stwie do czujników w technologii pod-

czerwieni, dzia aj  one znacznie precyzyj-

niej i szybciej reaguj c bezpo rednio na 

ruch, bez adnego opó nienia. 

Z uwagi na to, e zarówno szk o, jak 

i cienkie ciany nie s  przeszkod  dla fal 

wysokiej cz stotliwo ci, czujniki te mog

by  umieszczane wewn trz lamp, co 

uczyni je niewidocznymi od zewn trz. 

Dzi ki temu adne elementy czujników 

nie zak ócaj  atrakcyjnego wygl du lamp, 

tym samym nie prowokuj  do kradzie y

czy wandalizmu. W ofercie lamp we-

wn trznych z czujnikiem wysokiej cz sto-

tliwo ci znajduj  si  plafony oraz lampy 

kinkietowe. 

Bogaty wachlarz funkcji zastosowanych 

zarówno w lampach zewn trznych, jak 

i wewn trznych m.in. agodne w czanie 

wiat a, regulacja jasno ci, nastawianie czu-

o ci zmierzchowej oraz funkcja wiat a sta-

ego zapewniaj  komfort u ytkowania oraz 

du  oszcz dno  energii elektrycznej.

Unowocze niaj c o wietlenie nie trzeba 

wcale rezygnowa  z ulubionych lamp lub 

instalacji o wietleniowych, które ju  posia-

damy – mo na je doposa y  w czujniki ru-

chu, które zapewni  komfort na najwy -

szym poziomie.

O wietlenie automatyczne to oszcz d-

no  energii elektrycznej, komfort oraz bez-

piecze stwo u ytkowników. Ró norodno

asortymentu zarówno pod k tem funkcjo-

nalno ci oraz oferowanych wzorów daje 

mo liwo  zaspokojenia wymaga  nawet 

najbardziej wyrafinowany gustów.

Inteligentne wiat o
zapala si
automatycznie
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