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Zanesljivost in varnost najvišje kakovosti
Z znamko STEINEL se boste vedno odločili
za varno naložbo. Naši izdelki so namreč
izdelani v skladu z najnovejšimi spoznanji
in predpisi. To vam lahko brez skrbi
zagotovimo: Izdelki STEINEL so označeni
z vsemi ustreznimi znaki skladnosti in
kakovosti.
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Senzorska tehnologija
za notranjo in zunanjo
uporabo

Avtomatski
VKLOP…
...in IZKLOP luči
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Udobje, varnost in varčevanje z energijo

za zunanje in notranje predele

Inteligentna luč, ki vas sprejme ob prihodu domov, vas varuje
in varčuje z denarjem

Vsebina
Javljalniki gibanja za zunanjo uporabo

od strani

V vseh predelih z vhodi, v okolici hiše, pri prehodih do vrta in v različnih bivalnih prostorih je funkcionalna osvetlitev izjemno pomembna.
Na vseh teh mestih vam bo tehnologija samodejnega upravljanja luči
podjetja STEINEL, ki se prilagaja na vsakokratne potrebe, zagotovila
udobje, varnost in varčevanje z energijo.

Svetlobna stikala za zunanjo uporabo

od strani 12

Senzorske svetilke za zunanjo uporabo

od strani 18

Senzorske svetilke za notranjo uporabo

od strani 42

Javljalniki gibanja za notranjo uporabo

od strani 46
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Inteligentna luč vas ponoči sprejme ob prihodu domov, vas varuje,
tako da odganja neželene goste, in poleg tega še znatno varčuje z
denarjem.

Vrhunska tehnologija v edinstvenih oblikah
Senzorska tehnologija najnovejše generacije, s popolno
optiko, integrirana v obliko svetilke ali skrita v notranjosti
svetilke, ki se odziva zanesljivo in brez zakasnitev tudi na
najmanjše premikanje.
Ne glede na to, ali imate radi nostalgijo, privlačne oblike
ali želite slediti najnovejšim oblikovnim trendom – javljalniki
gibanja, svetlobna stikala in senzorske svetilke podjetja
STEINEL za zunanjo in notranjo uporabo bodo zadostili
vse vaše želje glede funkcionalnosti in vsestranskosti.
Izbrani materiali, kot sta npr. nerjaveče legirano jeklo in
ustno pihano kristalno steklo, zagotavljajo že skoraj splošno priznano dolgo življenjsko dobo proizvodov STEINEL.
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Javljalniki gibanja za
zunanjo uporabo
Kako deluje infrardeči javljalnik gibanja?
Vsak predmet oz. telo oddaja elektromagnetno sevanje. Pri temperaturnem območju ljudi se to toplotno sevanje nahaja v infrardečem
območju. Javljalniki gibanja imajo vgrajene visoko občutljive infrardeče detektorje, ki se odzovejo tudi na najmanjša nihanja zaznanega toplotnega sevanja.
Območje zaznavanja je s pomočjo segmentnih leč razdeljeno v
posamezne cone. Toploto oddajajoča telesa, ki se premikajo med
temi conami, so zaznana kot spremembe napetosti, te pa se uporabijo za upravljanje luči, svetilk ali drugih električnih porabnikov.
Senzorska tehnologija STEINEL omogoča zaznavanje virov toplote
v obsegu 360°, pri čemer pokriva površino do 450 m2.

Segmentna leča
Piro-detektor

Kot zaznavanja
(Ravnina A)

Stikalo z očesom
Infrardeči senzorji STEINEL, ki se jih pogosto imenuje tudi javljalniki gibanja, se odzivajo na toplotno sevanje premikajočih se
oseb in vklopijo npr. razsvetljavo ter jo po vnaprej nastavljenem
času zopet izklopijo.
 Infrardeče senzorje STEINEL lahko naknadno uporabite
tudi za upravljanje že instaliranih luči z enako preprostostjo
uporabe.
 Velik doseg in kot zaznavanja od 130° do 360° za najrazličnejša področja uporabe.
 Zaščita pred gibanjem pri tleh za brezhibno pokrivanje
nadzorovanega območja.
 Zanesljivo delovanje tudi v slabih vremenskih pogojih.
 Preprosta inštalacija in montaža tako na zunanjih kot
notranjih površinah zgradbe.
 Idealni tudi za uporabo v notranjosti zgradb, kot so hodniki
in kletni prostori.

4

Zaščita pred
gibanjem pri tleh
(Ravnina B)

Doseg senzorja
Senzorji STEINEL imajo največji
doseg 12 m (HS 500: 20 m!),
ki je lahko pri radialni smeri hoje
krajši.
pribl. 5 m

pribl. 12 m

Zaščita pred gibanjem pri tleh
Gosto pokrito, vodoravno in navpično polje zaznavanja senzorske tehnologije STEINEL preprečuje,
da bi se lahko neželeni gosti sklonili in izognili
zaznavanju v bližini senzorja, ter tako zagotavlja
varovanje vse od površine tal.
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Javljalniki gibanja za zunanjo uporabo

za stensko in stropno montažo

50°

90°

3

Senz
sisteorski
m

2

Senz
sisteorski
m

IS 130-2
IS 240 DUO

IS 360 D TRIO

Infrardeči stenski senzor, odliInfrardeči stropni senzor, idealen
čen za nadzor večjih hišnih
za brezhibno pokrivanje v vse
dvorišč in zunanjih vogalov hiše. smeri pod stropi, nadstreški,
odprtimi garažami in balkoni.
Z 2-senzorsko tehnologijo s
kotom zaznavanja 240° in dose- 3-senzorska tehnologija s kotom
gom do 12 m zanesljivo pokriva zaznavanja 360° omogoča
večje površine vse do 230 m2.
zanesljivo nadziranje večjih
površin vse do 350 m2.

Infrardeči senzor, idealen za ciljano nadziranje površin pred hišo, dovozov in
notranjih prostorov. Kot zaznavanja
znaša 130° z zaščito pred gibanjem pri
tleh.
IS 140
Infrardeči stenski senzor, idealen za
ciljano nadziranje površin pred hišo ali
v notranjih prostorih. Kot zaznavanja
znaša 140° z zaščito pred gibanjem
pri tleh.

Brezstopenjska nastavitev časa
svetenja in mejne osvetljenosti
okolice (prag vklopa)

IS 240 DUO

IS 360 D TRIO

IS 130-2

IS 140

črna b.
bela b.
602710
602819
90 x 60 x 100 mm (VxŠxG)

črna b.
bela b.
602512
602611
100 x 120 x 120 mm (VxŠxG)

črna b.
bela b.
660215
660314
130 x 78 x 84 mm (VxŠxG)

črna b.
bela b.
574017
574116
86 x 71 x 111 mm (VxŠxG)
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Javljalniki gibanja za zunanjo uporabo

Infrardeči senzor z LED-osvetljavo

Najboljša cena

Majhna poraba energije
in dolga življenjska doba.

IS LED 2v1
Kaj takega še niste videli
IS 1
Stane manj, kot bi pričakovali
Za popolno tehnologijo in sodobno obliko ni treba vedno seči globoko v žep. Najnovejši primer: IS 1 vas bo prepričal z razmerjem
med ceno in kakovostjo, ki bo več kot izpolnilo vaša pričakovanja.
Možnosti nastavitev
 Natančna prilagoditev območja zaznavanja glede na posebnosti
lokacije z vodoravno in navpično vrtljivo senzorsko lečo.
 Preprosta nastavitev časa svetenja in mejne osvetljenosti okolice
(prag vklopa) z vrtljivim nastavitvenim gumbom.

IS LED združuje estetsko obliko s praktičnostjo uporabe. Kot javljalnik gibanja vklaplja in izklaplja zunanjo luč. Hkrati pa je IS LED tudi
z diodami LED osvetljena hišna številka. Ta edinstvena kombinacija
je smiseln in eleganten odgovor na najrazličnejše potrebe.
Opis funkcij
 Trije praktični programi delovanja z diodami LED:
1. VKLOP pri mejni osvetljenosti okolice (ob mraku),
luč sveti celo noč.
2. VKLOP pri mejni osvetljenosti okolice (ob mraku),
luč sveti do sredine noči.
3. VKLOP ob zaznanem gibanju v območju zaznavanja.
 Priključena luč ali svetilka se VKLOPI neodvisno od programa,
ko je zaznano gibanje, in nato ponovno IZKLOPI.
 Možna je tudi nastavitev trajnega svetenja (4 ure) priključenih
luči prek omrežnega stikala.

Prednosti pri montaži
Priložene samolepljive
števke, ki jih lahko uporabite za osvetljeno
hišno številko.

10

IS 1

IS LED

črna b.
bela b.
600310
600419
50 x 80 x 120 mm (VxŠxG)

srebrna b.
bela b.
600112
600211
155 x 155 x 65 mm (VxŠxG)
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Svetlobna stikala

Svetlobna tehnologija, ki vas bo pritegnila
Svetlobna stikala vklopijo luč v odvisnosti od osvetljenosti okolice
z dnevno svetlobo. Vgrajeni svetlobni senzor vklopi priključene luči,
ko se zmrači, in jih ob jutranjem svitu ponovno izklopi. Zato so
svetlobna stikala idealna rešitev za vse svetilne naprave:
 Vklapljanje luči v odvisnosti od osvetljenosti okolice,
ki jo zaznava foto senzor.
 Avtomatski vklop in izklop svetil vseh vrst.
 Uporaben tudi za upravljanje komercialnih svetilnih naprav ali
osvetlitve izložbenih oken.
 Na voljo tudi kot varčna svetilka z vgrajenim svetlobnim stikalom.

12

dan = IZKLOP.

www.trgovina-elbi.si

noč = VKLOP.

želen nočni čas =
IZKLOP. (nočni varčevalni
način Vario)
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Svetlobna stikala
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Varčna žarnica s senzorjem

LDR

SensorLight plus
NightMatic 3000 Vario, NightMatic 2000
Idealen za upravljanje svetilnih naprav, za katere želite, da ponoči
osvetljujejo vhode hiš, dvorišča, izložbena okna in druge površine.
Mikroprocesorsko vodeni NightMatic 3000 Vario lahko po želji
nastavite, da ponoči po določenem času samodejno izklopi luč in
jo nato proti jutru, okrog 5. ure - če je še vedno temno - ponovno
vklopi (nočni varčevalni način Vario).

Naslednica svetovno uspešne in
zanesljive žarnice SensorLight. S steklenim ohišjem, ki spominja na standardne žarnice, in 3 polji za merjenje
osvetljenosti zagotavlja zanesljivo delovanje ne glede na položaj, v katerem je montirana. Še nikoli ni bilo
lažje obstoječe zunanje in notranje
luči nadgraditi s senzorsko vodeno
svetilno tehnologijo.

NightMatic 3000 Vario

NightMatic 2000

SensorLight plus

črna b.
bela b.
550516
550615
99 x 74 x 37 mm (VxŠxG)

črna b.
bela b.
550318
550417
90 x 60 x 100 mm (VxŠxG)

15 W bela b.
11 W bela b.
621810
621711
145 x 58 x 58 mm 145 x 58 x 58 mm

18 W bela b.
621919
153 x 58 x 58 mm

100

18:00

20:00

18

Želeni vklopni prag preprosto nastavite
s pritiskanjem na tipko. Trajanje nočnega
varčevalnega načina lahko brezstopenjsko nastavite z vrtljivim gumbom.

Nočni varčevalni način

22:00

Dodatno zmanjšanje porabe el. energije.

Zjutraj se izklopi… ponoči vklopi – avtomatsko.

5:00

7:00
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Varčna svetilka

s svetlobnim stikalom

Varčna svetilka s svetlobnim stikalom
LN 1 združuje elegantno, plemenito obliko z izjemno funkcionalnostjo. S posebej plosko obliko je privlačna na pogled pri vsaki
vrsti montaže. Svetilki je priložena tudi 11 W varčna žarnica, ki
zvečer od vnaprej nastavljenega vklopnega praga (točke zmračitve) zagotavlja popolno razsvetljavo. Ob jutranjem svitu se svetilka nato samodejno izklopi.

NA UDARCE ODPOREN
MATERIAL

Možnosti nastavitev
 Preprosta nastavitev mejne osvetljenosti okolice (vklopnega
praga) z vrtljivim gumbom.
Prednosti pri montaži
 Pregleden priključitveni prostor za preprosto in hitro ožičenje.
Hišne številke in varčna žarnica so priložene.
 Montaža je lahko vodoravna ali navpična, na steno ali strop,
v notranjosti ali zunanjosti.

53 mm

AN / ON

AUS / OFF

ATIC
UTOM
A
t
h
Nig
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LN 1
bela b.
648916
300 x 195 x 53 mm
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Senzorske svetilke za
zunanjo uporabo
Mehki vklop in izklop luči
Inovativna tehnologija mehkega vklopa luči STEINEL
elegantno in postopoma vklaplja svetila do 100 %
moči oz. nazaj do 0 %. S tem zagotavlja daljšo
življenjsko dobo svetil in žarnic.

Soft

Uravnavanje moči svetenja
STEINEL Watt-o-matic omogoča trajno nočno
osvetlitev z individualno nastavljivo osnovno močjo
svetenja 0 – 50 %. Ob zaznanem premikanju svetilka nato zasveti s polno močjo.

0 – 50%

Trajna osvetlitev
Če potrebujete neprekinjeno razsvetlitev dlje časa,
lahko pri večini senzorskih svetilk STEINEL preklopite na možnost trajnega svetenja (4 ure).
4 ure

Nastavitev osvetljenosti
Svetlobno stikalo preprečuje, da bi se luči vklapljale
sredi belega dne tako, da meri osvetljenost okolice.
Prag osvetljenosti okolice (vklopni prag luči) lahko
nastavite z nastavitvenim gumbom.
Vklop luči … avtomatsko
Senzorske svetilke STEINEL, opremljene z najsodobnejšo tehnologijo, bodo poskrbele za idealno osvetlitev vaše hiše in dvorišča.
Ob mraku se avtomatsko vklopijo, kadar je zaznano gibanje vira
toplote. Ko gibanje ni več zaznano, po vnaprej nastavljenem času
ponovno izklopijo razsvetljavo.
Senzorske svetilke STEINEL so na voljo v številnih modelih in oblikah. So enako preproste za montažo kot običajne svetilke in luči.
 Varnost, udobje in varčevanje z energijo, ki jih omogoča
avtomatsko vklapljanje luči.
 V različnih slogih in oblikah, od klasičnih do sodobnih.
 Na voljo kot stenske, stropne ali samostoječe svetilke.
 Zanesljivo delovanje.
 Preprosta inštalacija.
 5-letna garancija na steklene dele.

18
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2–2000 luksov

Nastavitev časa
Vse senzorske svetilke STEINEL so opremljene
s števci časa, ki omogočajo, da je luč vklopljena
za vnaprej nastavljeno časovno obdobje.
5 sek.– 15 min.

Zastirala
Vsi senzorji imajo priložena zastirala, ki jih je možno
obrezati glede na potrebe in s katerimi lahko zamejite posamezna območja zaznavanja (npr. sosednje
zemljišče, cesto).

19
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Novi mini senzor STEINEL

Stenske senzorske svetilke z??????????????????
mini senzorjem, serija 305

Visoka tehnologija v futuristični obliki
Novo razviti mini senzor podjetja STEINEL
združuje udobje, varnost in gospodarnost z
nevpadljivo senzorsko tehnologijo. Senzor je
tako majhen, da ga lahko preprosto in skoraj
neopazno vgradite v ohišje svetilk in luči.
Senzor tako optično ni v ospredju, saj se skriva
za obliko svetilke.

Posebna izdaja s sodobnimi slogi
Svetilki L 305 S in L 306 S združujeta sodobno, privlačno obliko z najnovejšo, revolucionarno senzorsko
tehnologijo STEINEL. Steklena
ohišja so izdelana iz plemenitega,
ustno pihanega opalnega stekla
z motno površino.

Najsodobnejše mikroprocesorsko upravljanje
omogoča uporabne funkcije, kot sta npr.
osnovna osvetlitev ali preprosti varčevalni
program, ki bodo zadostile vse vaše potrebe.
Funkcijski programi
Vse svetilke in luči STEINEL z
mini senzorjem lahko po potrebi (program 2 in 3) delujejo z
osnovno močjo svetenja pribl.
25% (Watt-o-matic) do polnoči
ali vso noč. Ob zaznanem premikanju svetilka nato za vnaprej
nastavljen čas zasveti s polno
močjo.

S 4-segmentno senzoriko in
veliko goriščno razdaljo, ki jo
omogoča zrcalna optika, omogoča novi mini senzor do razdalje 8 m v vse smeri enakomerno in visoko ločljivo pokrivanje v obsegu 360° in zaščito
pred gibanjem pri tleh.

Nastavitev časa
Nastavitev
osvetljenosti
Stikalo za izbiro programov za tri programe za žarnice in enim
za varčne žarnice

20

L 305 S

L 306 S

Alu-videz
655013
326x240x104 mm

Alu-videz
655112
326x230x104 mm

www.trgovina-elbi.si
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Senzorske svetilke za zunanjo uporabo

za vrtove in zidove

INOX

Aluminium
Quality

Senzorske svetilke iz legiranega jekla

Senzorske svetilke v klasični obliki

Elegantne svetilke sodobne oblike z ravnimi linijami,
iz nerjavečega legiranega jekla in ustno pihanega
opalnega stekla s svetlim in enakomernim svetlobnim učinkom in vgrajenim stikalom za mehki vklop.

Romantične, nostalgične senzorske svetilke
iz tlačno litega aluminija in ustno pihanega
kristalnega stekla.

Idealne kot stenske svetilke s kotom zaznavanja
240° ali kot stoječe in viseče svetilke s kotom
zaznavanja 360° za vrtove, dovoze in potke.

Idealne kot stenske svetilke s kotom zaznavanja 360° ali kot stoječe svetilke s kotom
zaznavanja 180° za vrtove, dovoze in potke.

S priloženimi adapterskimi
moduli G9 in halogenskimi
žarnicami.
L 260 S

GL 60 S

L 260 S

GL 60 S

AL 602 S

GL 16 S

Legirano jeklo
647315
426xØ102x177

Legirano jeklo
647018
1038xØ102xØ220

črna b.
bela b.
617219
617318
480 x 210 x 395 mm (VxŠxG)

črna b.
bela b.
617011
617110
1000 x 260 x 260 mm (VxŠxG)

22
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Senzorske svetilke za zunanjo uporabo

Stenske senzorske svetilke, serija 860

INOX

INOX

Modeli iz legiranega jekla
Z ohišji iz kakovostnega, nerjavečega legiranega jekla in z ustno pihanimi opalnimi stekli,
ki lepo porazdelijo svetlobo, bodo te svetilke
učinkovito in elegantno osvetlile okolico vaše
hiše. Številne različice privlačnih oblik bodo
poskrbele za optimalno ujemanje s slogom
vaše hiše.

Stenske senzorske svetilke iz legiranega jekla združujejo sodobne, čiste
linije z najnovejšo senzorsko tehnologijo, kar zagotavlja nejvečje udobje,
varnost in gospodarnost.
Idealne za hišo in okolico.

Inovativno upravljanje prek mikroprocesorja omogoča preprosto
uporabo in številne raznovrstne
funkcije, ki bodo izpolnile vse vaše
želje.

24

L 860 S

L 867 S

L 868 S

L 876 S

Ohišje iz legiranega jekla
642112
330x222x105 mm

Ohišje iz legiranega jekla
642518
330x208x107 mm

Ohišje iz legiranega jekla, z zarezami, 642617
330x208x107 mm

Ohišje iz legiranega jekla
647513
330x141x161 mm
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Senzorske svetilke za zunanjo uporabo

Senzorske svetilke s hišnimi številkami, serija 850/860

INOX

Aluminium
Quality

Senzorske svetilke s hišnimi
številkami, modeli iz legiranega jekla
Senzorske svetilke s hišnimi številkami z ohišji iz kakovostnega,
nerjavečega legiranega jekla. Ustno pihano opalno steklo zagotavlja
enakomerno in privlačno porazdelitev svetlobe ter učinkovito osvetlitev hišnih vhodov.
S kotom zaznavanja 180° in dosegom 12 ali 5 m zagotavljajo zanesljiv nadzor površin do 200 m2. Svetilka L 863 je dodatno opremljena
še z udobnimi funkcijskimi tipkami, mehanizmom za mehki vklop in
možnostjo trajne osvetlitve.
Obema svetilkama so priložene samolepljive števke za hišno številko.

Dan =
luč izklopljena

Senzorska svetilka L 270 S ima posebno plosko stekleno ploščo,
ki jo v ozadju osvetljujejo diode LED, zaradi česar je hišna številka
dobro vidna tudi ob mraku in ponoči.
Primerno jo dopolnjuje stenska svetilka L 271 S, s čimer bo izgled
vaše razsvetljave na vhodih in prednjem delu hiše usklajen in enoten.
Visoko ločljivo zaznavanje v obsegu 360° pokriva področje do 8 m
v okolici svetilke. Priloženi halogenski žarnici G9 (2 x 40 W).

Noč =
Gibanje =
osnovna osvetlitev 0-50% polna moč svetenja

L 850 S

L 863 S

L 270 S

L 271 S

Ohišje iz legiranega jekla, 640118
356x319x104 mm

Ohišje iz legiranega jekla, 643614
330x209x98 mm

Aluminij
647810
270x328x141 mm

Aluminij
647919
270x100x141 mm

26

Senzorske svetilke s hišnimi številkami in stenske senzorske
svetilke, izbrani dizajni
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Senzorske svetilke za zunanjo uporabo

Stropne in stenske senzorske svetilke

NA UDARCE ODPOREN
MATERIAL

Aluminium
Quality

Sodobne in privlačne za vedno. In tako kakovostne.
Inteligentna kompozicija iz ustno pihanega opalnega stekla in nosilca
svetilke deluje kot povezana celota in ne prepriča le s privlačno
obdelavo površin: Prašno lakiran aluminij s posebno nano površino,
ki odbija umazanijo, obdaja izjemno kakovostno aluminijasto
konstrukcijo. Zraven spada še izpopolnjena senzorska tehnologija
STEINEL, ki vam bo dolga leta zanesljivo služila.
Kot zaznavanja znaša 240°, z dosegom 12 metrov.

Senzorske svetilke iz na
udarce odpornih materialov
Idealna rešitev za zanesljivo in
varčno osvetlitev površin v okolicah, kjer prihaja do vandalizma.
Pokrov iz na udarce odporne
umetne mase, izjemno trdnega
in odpornega polikarbonata.
Kot zaznavanja znaša 180°,
z dosegom 12 ali 5 metrov.

Avtomatska luč od zgoraj
Izjemno kakovostna stropna senzorska svetilka z zaznavanjem
v vseh smereh za površine pod
nadstreški, pod pokritimi vhodi,
napušči, garažami in pokritimi
parkirnimi mesti. Ustno pihano
opalno steklo ali na udarce odporno akrilno steklo.
S kotom zaznavanja 360° omogoča zanesljivo in brezhibno pokrivanje površin do 350 m2.

L 262 S

L 870 S

DL 750 S

alu-srebro
alu-antracit
646417
646516
300 x 200 x 200 mm (VxŠxG)

siva b.
642716
330x185x115 mm

bela b. / akrilno
bela b. / opalno
steklo, 650414
steklo, 650315
135x315x315 mm (VxŠxG)

28
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Senzorske svetilke za zunanjo uporabo

Stenske senzorske svetilke, serija 170/190

INOX

Aluminium
Quality

Klasične senzorske svetilke
Ekskluzivne senzorske svetilke v klasični obliki za modno okrasitev
zunanjih področij.
Visoko kakovostno legirano jeklo (serija L 170 S) oz. izdatno okrašen, tlačno liti aluminij z dolgo življenjsko dobo (serija L 190 S)
v kombinaciji z brezhibno multi senzorsko tehnologijo STEINEL.
Dva infrardeča senzorja tem privlačnim svetilkam zagotavljata kot
zaznavanja 180°.

Inovativno upravljanje prek mikroprocesorja omogoča preprosto uporabo in
številne raznovrstne funkcije, ki bodo
izpolnile vse vaše potrebe.

30

L 170 S

L 190 S

Legirano jeklo
645311
340x220x150 mm

črna b.
bela b.
644413
644512
335x217x147 mm (VxŠxG)
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Senzorske svetilke za zunanjo uporabo

Stenske senzorske svetilke z mini senzorjem, serija 705

Aluminium
Quality

Raznolikost v večno privlačni
obliki
Svetilke serije 705 združujejo
privlačno, brezčasno obliko - od
klasične do sodobne - z nosilci
iz tlačno litega aluminija in steklenimi deli iz ustno pihanega stekla.

S 4-segmentno senzoriko in veliko
goriščno razdaljo, ki jo omogoča
zrcalna optika, omogoča novi mini
senzor do razdalje 8 m v vse smeri
enakomerno in visoko ločljivo pokrivanje v obsegu 360° in zaščito pred
gibanjem pri tleh.

L 705 S

L 715 S

L 745 S

črna b.
bela b.
652012
652111
275 x 210 x 285 mm (VxŠxG)

črna b.
bela b.
652210
652319
275 x 210 x 285 mm (VxŠxG)

črna b.
bela b.
652814
652913
288 x 278 x 202 mm (VxŠxG)

32
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Senzorske svetilke za zunanjo uporabo

Stenske senzorske svetilke z mini senzorjem, serija 706

Aluminium
Quality

Svetloba navzdol
Svetilke serije 706 imajo stekla usmerjena
navzdol, in osvetljujejo področje pod steklom,
kar je priročno npr. na stopnicah in za osvetlitev ključavnic na vratih.
Tehnično so svetilke serije 706 enakovredne
svetilkam serije 705.

34

L 706 S

L 726 S

črna b.
653217
285x210x285 mm

črna b.
bela b.
653613
653712
285x191x276 mm (VxŠxG)

L 706 S

L 746 S

bela b.
653316
285x210x285 mm

črna b.
bela b.
654214
654115
285x182x272 mm (VxŠxG)
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Senzorske svetilke za zunanjo uporabo

Stenske senzorske svetilke z mini senzorjem, serija 905

Kompaktne senzorske svetilke
v novi obliki
Svetilke serije 905 odlikujejo brezčasne,
privlačne linije, ploska oblika, ki ne zasede
veliko prostora, in najnovejša tehnologija.
Novi mini senzor omogoča v obsegu 8 m
enakomerno in visoko ločljivo zaznavanje
v vse smeri s kotom 360° in zaščito pred
gibanjem pri tleh.

L 905 S

L 935 S

črna b.
bela b.
651015
651114
291x210x180 mm (VxŠxG)

črna b.
bela b.
651619
651718
303x126x138 mm (VxŠxG)

L 945 S
črna b.
651817
305x196x170 mm

36

bela b.
651916
305x196x170 mm
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Senzorske svetilke za zunanjo uporabo

Stenske senzorske svetilke

NA UDARCE ODPOREN
MATERIAL

Najboljša cena
Prednosti pri montaži
Priložene samolepljive
števke, ki jih lahko
uporabite za osvetljeno
hišno številko.

L 1 - preprosto lepa in vsestransko uporabna

Serije 560/535

Kakovost in izkušnje na trgu vodilnega podjetja v preprosti, vendar
elegantni senzorski svetilki.
Tako bi lahko povzeli lastnosti tega učinkovitega pripomočka za
nadzor površin do 105 m2. Kot zaznavanja 180°.

Stenske senzorske svetilke z zanesljivo
tehnologijo v preprosti, klasični obliki –
oblika krogle ali lanterne – za hišo in
dvorišče.

Glavna prednost:
Senzor v spodnjem maksimalnem
položaju omogoča ciljano nadziranje vzdolž zunanjega zidu hiše.

38

Senzorji obratujejo s kotom zaznavanja
140° (L 535 S: 180°) z zaščito pred
gibanjem pri tleh in omogočajo maksimalen doseg 12 m.

L1

L 560 S

črna b.
650612
255x110x120 mm

črna b.
bela b.
634216
634315
368x215x243 mm (VxŠxG)

L1

L 562 S

L 535 S

bela b.
650513
255x110x120 mm

črna b.
bela b.
634612
634711
410x200x260 mm (VxŠxG)

črna b.
bela b.
644017
644116
307x215x228 mm (VxŠxG)
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Senzorske svetilke za zunanjo uporabo

Halogenski reflektorji s senzorjem

KERAMIČNI
REFLEKTOR

HS 150/300

2

2

Senz
sisteorski
m

Senz
sisteorski
m

20m
HS 500

Halogenski reflektorji s senzorjem

HS 150/300/500

Halogenski reflektorji s senzorjem
STEINEL so idealna rešitev, kadar je
potrebna še posebej dobra osvetlitev
dvorišč, dovozov in ogroženih mest.

Ohišje halogenke je možno zavrteti
navpično +110° do -40° in vodoravno ±40°. Kot zaznavanja multi leče
znaša 240°.

Z različno močnimi žarnicami moči
150/300/500 W hitro primerno osvetlijo okolico hiše, sprejmejo goste in
preženejo neželene obiskovalce.

HS 5140
Fresnelova leča zajema kot
140° in omogoča zaščito pred
gibanjem pri tleh.
Najboljša cena

HS 5140

HS 150 DUO

črna b.
575212
185x170x160 mm

črna b.
633011

HS 5140

HS 300 DUO

HS 500 DUO

bela b.
577919
185x170x160 mm

črna b.
bela b.
633219
633318
240x210x180 mm (VxŠxG)

črna b.
bela b.
633417
633516
265x210x210 mm (VxŠxG)

bela b.
platinasta b.
633110
646318
215x155x170 mm (VxŠxG)

KERAMIČNI
REFLEKTOR

40
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Senzorske svetilke za
notranjo uporabo
Visokofrekvenčni sezorji delujejo zanesljivo in gospodarno
Visokofrekvenčne senzorske svetilke STEINEL so zasnovane
posebej za notranje prostore, kot so hodniki, predsobe, stopnišča, kuhinje in kopalnice, in so primerne za stensko ali stropno
montažo. Območje zaznavanja v obsegu 360° z izstopnim kotom
160° in doseg do 8 m zagotavljata zanesljivo nadziranje prostorov s površino do 50 m2.

2,50 m
Ø 1–8 m
Ø 1–8 m

1,75 m

Nastavitev dosega
Visokofrekvenčne senzorske svetilke STEINEL lahko
zaznajo gibanje v premeru 1 do 8 m. Želeni doseg
lahko elektronsko brezstopenjsko nastavite.
Ø1–8m

Nastavitev časa svetenja
Udobje za notranje prostore
S senzorskimi svetilkami STEINEL se bu luč selila z vami iz
prostora v prostor. Zanesljive, hitre, in kar je najpomembnejše,
avtomatske. Najsodobnejši visokofrekvenčni senzorji, neopazno
skriti v notranjosti svetilk, se zanesljivo in brez zamude odzovejo
že na najmanjše gibanje in spremembe svetlobnih razmer.
 Varnost, udobje in varčevanje z energijo, ki jih omogoča
avtomatsko vklapljanje luči.
 Na voljo kot stenske in stropne svetilke v številnih raznolikih
oblikah.
 Individualna nastavitev mejne osvetljenosti okolice
(vklopnega praga), trajanja svetenja in dosega.
 Zanesljivo delovanje.
 Preprosta inštalacija:
Svetilka in senzor = 1 priključek.
 5-letna garancija na steklene dele.

42

Želeno trajanje svetenja (npr. pri začasnem gibanju
v območju zaznavanja) lahko brezstopenjsko nastavite na od 5 sek. do 15 min.
5 sek. – 15 min.

Nastavitev osvetljenosti
Prag osvetljenosti okolice, pri kateri se vklopi luč,
je mogoče nastaviti z nastavitvenim gumbom.
2 – 2000 luksov

Preprosta montaža
Visokofrekvenčne senzorske svetilke STEINEL
je tako preprosto inštalirati kot običajne svetilke.
Prek ločene priključne sponke lahko priklopite tudi
dodatnega porabnika.

www.trgovina-elbi.si
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Senzorske svetilke za notranjo uporabo

za stensko ali stropno montažo

RS 16-2 L / RS 16-3 L

RS 10-1 L / RS 100 L / RS 16 L

Visokofrekvenčne senzorske
svetilke privlačnih oblik in kakovostne obdelave, idealne za
stensko ali stropno montažo.

Visokofrekvenčne senzorske svetilke
v minimalističnem stilu, idealne za
hodnike, kuhinje ali kopalnice.

Oglato, ustno pihano, motno
opalno steklo, po želji z okvirjem,
za vsak okus.

Elegantno, ustno pihano stekleno
ohišje zagotavlja toplo, enakomerno
svetlobo.

RS 13 L / RS 103 L
Visokofrekvenčne senzorske svetilke z elegantno optiko in velikim
premerom.
Ohišje iz ustno pihanega opalnega
stekla je obdano z obodom iz motnega kristalnega stekla; na željo
dobavljivo v dveh velikostih.

RS 10-3 L

RS 21 L

Visokofrekvenčna senzorska svetilka izjemne
oblike in kakovostne obdelave, idealna za hodnike, predsobe ali stopnišča.

Žlahtne visokofrekvenčne senzorske svetilke z močno izbočenim opalnim steklom, idealne za
dnevne prostore.

Ustno pihano stekleno ohišje obdaja privlačen
okvir iz umetne mase.

Tri vidne zaponke dajejo motnemu steklenemu ohišju še posebej
izrazit videz.

Najboljša cena

RS 16-2 L

RS 16-3 L

RS 10-1 L

RS 100 L

RS 16 L

bela b.
738211
270x270x110 mm

INOX-videz
bela b.
738419
738310
295x295x110 mm

bela b.
731816
Ø 280 x 110 mm

bela b.
730116
Ø 310 x 125 mm

bela b.
738013
Ø 275 x 95 mm

RS 13 L

RS 103 L

RS 21 L

bela b.

bela b.

730819
Ø 340 x 110 mm

730413
Ø 390 x 125 mm

srebrna, opalno,
motno steklo
731014
Ø 280 x 100 mm

RS 10-3 L
INOX-videz
735715

44

bela b.

731410
Ø 360x110 mm
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Javljalniki gibanja za
notranjo uporabo
Trajna osvetlitev/trajni izklop
Infrardeča in visokofrekvenčna stikala (IR/HF)
lahko z vgrajenimi tipkami nastavite na trajno
osvetlitev (maks. 4 ure) ali na trajni izklop. Izbrano
funkcijo prikazuje rdeča svetlobna dioda.

Okrasni okvir
Infrardeča in visokofrekvenčna stikala so opremljena s snemljivim okrasnim zaščitnim zaslonom.

Nastavitvene možnosti za infrardeče /
visokofrekvenčno stikalo

Svetlobna stikala s senzorsko glavo
Sodobna svetlobna stikala vklapljajo luč brez dotika in povsem
avtomatsko. Inteligentna, tehnološko napredna stikala vodilnega
proizvajalca STEINEL so idealna rešitev za vse prostore, kjer je
pomembna funkcionalna osvetlitev: To so hodniki, stopnišča,
kopalnice, stranišča, kuhinje, kleti, pralnice in vsi drugi prostori,
kjer je luč navadno potrebna le za kratek čas.

Vrtljivi gumbi za preprosto nastavitev dosega (samo pri visokofrekvenčnih stikalih), trajanja svetenja
in mejne osvetljenosti okolice
(praga vklopa) so skriti za okrasnim
okvirjem, s čimer je preprečeno,
da bi prihajalo do nenamernega
spreminjanja nastavitev.
Senzor za zaznavanje v neposredni bližini
Senzor NF 50 UP potrebuje samo kratek
signal z dlanjo in nemudoma bo vklopil luč.
Svetlobna dioda poleg senzorja zagotavlja,
da boste površino senzorja našli tudi v temi.

 Varnost, udobje in varčevanje z energijo, ki jih omogoča avtomatsko vklapljanje luči.
 Primerna tako za naknadno inštalacijo v običajne priključne doze
kot tudi za opremljanje novih hiš, stanovanj in drugih zgradb.
 Enostavna zamenjava običajnih stikal s senzorskimi stikali.
 Uporabne dodatne funkcije, kot sta trajna osvetlitev (4 ure) ali
trajni izklop.
 Glede na potrebe možni podometna in nadometna različica.
■ S privlačnim programom okvirjev, možne kombinacije z drugimi
tipi stikal in vtičnic.
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Javljalniki gibanja za notranjo uporabo

za podometno ali nadometno montažo

Nadometne različice (AP)

IR 180 UP/AP

HF 360 UP/AP

NF 50 UP

Odporna, zanesljiva senzorska
stikala dolgega dosega z infrardečo tehnologijo. Podometna
različica je idealna za npr. hodnike, kuhinje in stranišča,
nadometna različica pa za kleti,
garaže, pokrita parkirna mesta
in zunanja območja.

Hitro, večstransko senzorsko
stikalo velikega dosega z visokofrekvenčno tehnologijo.
Podometna različica je idealna
za npr. stopnišča, veže in
kopalnice; nadometna različica
je prav tako primerna za stopnišča ter za kleti in pralnice.

Z dosegom 8 m so izjemno primerna za večje prostore.
Nadometna različica z zaščito
pred škropljenjem IR 180 AP
z zaščitnim razredom IP 54 je
primerna tudi za uporabo na
prostem in v vlažnih prostorih.

Z zelo obsežnim kotom zaznavanja, praktično takojšnjim in
od temperature neodvisnim
reakcijskim časom ter brezstopenjsko nastavljivim dosegom
med 1 in 8 m je stikalo primerno
tudi za najzahtevnejše prostore
in uporabe.

Senzorsko stikalo NF 50 je
opremljeno s senzorjem za zaznavanje v neposredni bližini, ki
se odzove na gib z dlanjo tik ob
površini senzorja (oddaljenost
maks. 5 cm). Tako lahko tudi
z vlažnimi ali umazanimi rokami
varno in higiensko vklopite luč
v delovnih prostorih.
Idealno za kuhinje, kopalnice,
delavnice, ordinacije in vse
druge prostore, kjer obstaja
povečana potreba po higieni,
čistosti in električni varnosti.

IR 180 UP

IR 180 AP

HF 360 UP

HF 360 AP

NF 50 UP

snežno bela b.
750114

siva b.
750213

snežno bela b.
751111

siva b.
751210

snežno bela b.
752118
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Javljalniki gibanja za notranjo uporabo

Inštalacijska tehnika

Program okvirov za senzorska stikala
Da bodo stikala takoj po nakupu pripravljena na uporabo
v vsakem stanovanju, pri podjetju STEINEL ponujawo
privlačen program okvirjev za senzorska stikala:
Obsežna, elegantna serija vtičnic in stikal bo poskrbela za
celovito, enotno podobo inteligentnih senzorjev in običajnih
inštalacijskih elementov.
Okvirji so izdelani iz umetne mase in so na voljo v snežno
beli ali aluminijasti barvi.

50

Prekrivni okvir
enojni

Prekrivni okvir
dvojni

snežno bela b.
016319

snežno bela b.
016418

Varnostna vtičnica

Univerzalno stikalo

Zatemnitveno stikalo
za žarnice

snežno bela b.
017316

snežno bela b.
016913

snežno bela b.
017613
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Udobje, varnost in varčevanje z energijo

Maks.
moč

Območje
zaznavanja

Senzorska tehnologija - pregled

Doseg
senzorja

Nastavitev
Nastavitev
osvetl. okolice
časa

Watt-omatic

Trajna
osvetlitev

Mehki
vklop luči

Mini
senzor

4 ure

Javljalniki gibanja

IP 54

Stran

7

IS 180-2

1000 W

Stran

8

IS 240 DUO

1000 W

Stran

8

IS 360 D TRIO

1000 W

Stran

9

IS 130-2

Stran

9

IS 140

1000 W

Stran

10

IS 1

500 W

600 W

Javljalniki gibanja z LED osvetlitvijo
Stran

11

IS LED 2in1

Svetlobna stikala
Stran
Stran

14
14

Stran
Stran
Stran

15
15
16

21

Stran

22

Stran
Stran
Stran
Stran
Stran
Stran

22
23
23
24
26
26

Stran

27

Stran

28

52

L 305 S/
L 306 S
GL 60 S
L 260 S /
GL 16 S
AL 602 S
Serija 860
L 863 S
L 850 S
L 270 S/
L 271 S
L 262 S

maks. 12 m
ali 5 m
maks. 12 m
maks. 12 m
maks. 12 m
maks. 12 m
maks. 10 m

10 sek. –
15 min.
10 sek. –
15 min.
10 sek. –
15 min.
8 sek. –
30 min.
10 sek. –
15 min.
15 sek. –
15 min.

2–2000 luksov

–

–

–

–

2–2000 luksov

–

–

–

–

2–2000 luksov

–

–

–

–

2–2000 luksov

–

–

–

–

2–2000 luksov

–

–

–

–

5–2000 luksov

–

–

–

Da

IP 54

1000 W

360° z zaščito pred
gibanjem pri tleh

8mv
vse smeri

1000 W
1000 W

–
–

–
–

15W = 75W
11W = 60W
11 W/2G7

–
–
–

–
–
–

100 W/E27

360° z zaščito pred
gibanjem pri tleh
360° z izstopnim
kotom 20°
360° z izstopnim
kotom 180°
180° z zaščito pred
gibanjem pri tleh
360° z izstopnim
kotom 120°
180° z izstopnim
kotom 90°
180° z izstopnim
kotom 90°
360° z zaščito pred
gibanjem pri tleh
240° z zaščito pred
gibanjem pri tleh

maks. 8 m

2–2000 luksov

–

maks. 4 ure

–

Da

–
2–10 luksov
Nočni varče- 0,5–10 luksov
valni način
–
2–2000 luksov
–
2–2000 luksov
–
5–200 luksov

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

0 ali 25 %
0 – 50 %

maks. 4 ure

Da

Da

maks. 4 ure

Da

–

maks. 4 ure

Da

–

–

–

–

–

–

–

maks. 4 ure

Da

–

–

–

–

maks. 4 ure

Da

Da

maks. 4 ure

Da

–

10 sek. –
15 min.

IP 54

NightMatic 2000
NightMatic 3000
Vario
SensorLight plus
SensorLight plus
LN 1

Senzorske svetilke
Stran

180° z izstopnim
kotom 90°
240° z izstopnim
kotom 180°
360° z izstopnim
kotom 180°
130° z zaščito pred
gibanjem pri tleh
140° z zaščito pred
gibanjem pri tleh
120°

IP 44

vklj. 3 x G9
120 W
vklj. 2 x G9
80 W
100 W/E27
100 W/E27
100 W/E27
60 W/E27
vklj. 2 x G9
80 W
100 W/E27

maks. 12 m
maks. 12 m
maks. 12 m
maks. 12 m
maks. 12 m
maks. 12 m
maks. 8 m
maks. 12 m

5 sek.–
15 min.
5 sek.–
15 min.
5 sek.–
15 min.
10 sek. –
15 min.
10 sek. –
15 min.
5 sek.–
15 min.
10 sek. –
15 min.
5 sek.–
15 min.
5 sek.–
15 min.

2–2000 luksov
2–2000 luksov

–
2–2000 luksov
–
2–2000 luksov
0 – 50 %
2–2000 luksov
0 – 50 %
2–2000 luksov
0 – 100 %
2–2000 luksov
2–2000 luksov
2–2000 luksov

www.trgovina-elbi.si

0 ali 25 %
0 – 50 %

53

Streuprospekt_Sensoren_08_Master

03.03.2008

13:00 Uhr

Seite 54

Senzorske svetilke za zunanjo uporabo

Maks.
moč

Senzorska tehnologija - pregled

Območje
zaznavanja

Doseg
senzorja

Nastavitev
Nastavitev
osvetl. okolice
časa

Watt-omatic

Trajna
osvetlitev

Mehki
vklop luči

Mini
senzor

4 ure

Senzorske svetilke

IP 44

Stran

29

DL 750 S

100 W/E27

Stran

29

L 870 S

100 W/E27

Stran

L 170 S
L 190 S
Serija 705/706
Serija 905
L1

100 W/E27

Stran

30
31
3237
38

Stran

39

L 560 S/
L 562 S

60 W/E27

Stran

39

L 535 S

100 W/E27

Stran

100 W/E27
60 W/E27

Stran

40

HS 5140

500 W/R7S

Stran

41

HS 150 /
HS 300

Stran

41

HS 500

150 W/R7S
300 W/R7S
500 W/R7S

360° z izstopnim
kotom 180°
180° z izstopnim
kotom 90°
180° z izstopnim
kotom 90°
360° z zaščito pred
gibanjem pri tleh
180°

maks. 12 m
maks. 12 m
maks. 12 m
maks. 8 m
maks. 10 m

140° z zaščito pred maks. 12 m
gibanjem pri tleh
180° z zaščito pred maks. 12 m
gibanjem pri tleh
140° z zaščito pred maks. 12 m
gibanjem pri tleh
maks. 12 m
240° z izstopnim
kotom 180°
maks. 20 m
240° z izstopnim
kotom 180°

5 sek.–
15 min.
5 sek.–
15 min.
5 sek.–
15 min.
5 sek.–
15 min.
8 sek.–
35 min.
10 sek. –
15 min.

2–2000 luksov

maks. 4 ure

Da

–

2–2000 luksov

0 ali
25 %
0 – 50 %

maks. 4 ure

Da

–

2–2000 luksov

0 – 50 %

maks. 4 ure

Da

–

2–2000 luksov

maks. 4 ure

Da

Da

5–2000 luksov

0 ali
25 %
–

–

–

–

2–2000 luksov

–

–

–

–

8 sek.–
35 min.

2–2000 luksov

–

–

–

–

8 sek.–
35 min.

2–2000 luksov

–

–

–

–

10 sek. –
15 min.
10 sek. –
15 min.

2–2000 luksov

–

–

–

–

2–2000 luksov

–

–

–

–

Watt-omatic

Trajna
osvetlitev

Mehki
vklop luči

Dodatni
porabniki

maks.
100 W
maks.
100 W
maks.
100 W

Senzorske svetilke za notranjo uporabo
Maks.
moč

Območje
zaznavanja

Doseg
senzorja

Nastavitev
Nastavitev
osvetl. okolice
časa

4 ure

Senzorske svetilke
Stran 44/45
Stran 44/45
Stran

45

RS 10-1/10-3
13/21 L
RS 16/RS 16-2 L
RS 16-3 L

75 W/E 27

RS 100 L
RS 103 L

100 W/E 27

60 W/E 27

360° z izstopnim
kotom 160°
360° z izstopnim
kotom 160°
360° z izstopnim
kotom 160°

Ø1–8m
brezstopenjsko

Ø1–8m
brezstopenjsko

Ø1–8m
brezstopenjsko

5 sek.–
15 min.
5 sek. –
15 min.
5 sek.–
15 min.

2–2000 luksov

–

–

–

2–2000 luksov

–

–

–

2–2000 luksov

–

–

–

5 sek. –
30 min.
5 sek. –
30 min.
–

2–2000 luksov

–

maks. 4 ure

–

–

2–2000 luksov

–

maks. 4 ure

–

–

–

–

–

–

–

Senzorska stikala
Stran

48

IR 180 UP/AP

1000 W

Stran

48

HF 360 UP/AP

1000 W

Stran

49

NF 50 UP

1000 W

54

180° z izstopnim
kotom 90°
360° v vse smeri
–

maks. 8 m
1–8m
maks. 5 cm
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