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Program senzorové techniky

Inteligentní svítidlo – domácí komfort
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Senzorová technika pro venkovní prostory

Infračervené senzory k montáži na stěnu

Strana 10 – 15

IS 180-2 IS 240 IS 130 IS 140

Infračervené senzory k montáži na strop

Strana 13

IS 360 D

Hlásiče pohybu od strany 6

Senzorové lampy, řada z ušlechtilé oceli 860

Strana 30 – 33
L 860 S L 866 S L 867 S L 868 S L 876 S

Senzorové lampy osvětlující domovní číslo

Strana 34 – 37
L 863 S L 850 S L 270 S L 271 S

Senzorové lampy od strany 20

Soumrakový spínač

Strana 18
Nightmatic Nightmatic
2000 3000 Vario

Úsporná žárovka s integrovaným soumrakovým spínačem

Strana 19

Senzorová Senzorová
žárovka žárovka
11 W 15 W

Soumrakové spínače od strany 16

Senzorové lampy tradičního tvaru na zahradu a stěnu

Strana 28 – 29
GL 16 S AL 602 S

Senzorové lampy z ušlechtilé oceli na zahradu a stěnu

Strana 26 – 27
GL 60 S GL 61 S L 260 S L 261 S

Senzorové lampy, designová řada 305

Strana 24 – 25
L 305 S L 306 S

Senzorové lampy k montáži na strop

Strana 38 – 39
DL 750 S DL 750 S
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Senzorové lampy 

kompaktního tvaru

Strana 50 – 53
L 905 S L 915 S L 925 S L 935 S L 945 S L 902 S L 932 S L 972 S

Senzorové halogenové reflektory

Strana 58 – 61
HS 150 HS 300 HS 500 HS 5140

Senzorové lampy od strany 39

Senzorové spínače k montáži na/pod omítku

Strana 72 – 75
IR 180 AP HF 360 AP IR 180 UP HF 360 UP NF 50 UP

Technika instalace

Strana 76 – 77
Krycí 
rámeček

Zásuvka Spínač StmívačTlačítko Telefonní
zásuvka

Anténní
zásuvka

Hlásiče pohybu od strany 70

Vysokofrekvenční senzorové lampy k montáži na stěnu nebo strop

Strana 66 – 69

RS 100 L RS 103 L RS 16 L RS 10-2 L RS 10-3 L RS 10 L RS 13 L RS 20 L RS 21 L

Senzorové lampy od strany 62

Senzorová technika pro vnitřní prostory

Klasické senzorové lampy řady 170/190

Strana 42 – 43
L 170 S L 180 S L 190 S L 191 S

Senzorové lampy řady 100/560/535

Strana 54 – 57

L 100 S L 112 S L 122 S L 560 S L 562 S L 535 S

Senzorové lampy 

řady 705/706

Strana 44 – 49

Senzorové lampy z rázuvzdorného materiálu

Strana 39 – 41
DL 750 S DL 750 S L 870 S

Řada 705 Řada 706
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Úspěšné inovace
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5
German Quality

Steinel dostojí slibu German Quality

Vyrábíme techniku pro lidi: inteligentní lampy a senzory,
které činí náš život bezpečnějším a pohodlnějším.

Nám ale přitom nestačí, mít jen dobré nápady. Made by
STEINEL znamená uživatelský komfort, příznivý poměr
ceny a výkonu a především dlouhou životnost. Tak se 
z průkopníka začínajícího v roce 1959 stala vedoucí firma
na trhu. Dnes vyvíjíme a vyrábíme produkty světové pros-
lulosti na šesti místech v Evropě. S German Quality. 

Zajištění tohoto požadavku na všech stupních výroby pro
nás znamená:

■ Vlastní výzkum a vývoj s výrobou nástrojů a prototypů.
■ Výroba na 4 místech v Evropě.
■ Vlastní výroba elektroniky, plastů a stříkaných odlitků.
■ Systém řízení jakosti certifikovaný podle 

DIN EN ISO 9001 a produkty opatřené všemi 
relevantními certifikačními značkami.

■ Vývoj obecných prodejních konceptů včetně prezentace
a merchandisingu.

■ Vlastní logistika skladování, od přípravy zboží 
k odběru až po celosvětovou expedici just-in-time.

■ Služba zákazníkům, servisní hotline.
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Hlásiče pohybu pro venkovní prostory
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German Quality
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Spínač s očima

Infračervené senzory STEINEL, nazývané i hlásiče
pohybu , reagují na teplo vydávané pohybujícími
se osobami a popř. zapnou osvětlení a po nasta-
vitelné době jej zase vypnou.

■ Infračervené senzory STEINEL dodatečně
vybaví i stávající svítidla současným 
komfortem.

■ Velký dosah a úhel záchytu od 130° do 360°
pro nejrůznější oblasti použití.

■ Ochrana proti podlezení ke kompletnímu
zabezpečení.

■ Spolehlivá funkce i v případě nepříznivých
povětrnostních podmínek.

■ Individuální nastavení prahové hodnoty 
a doby sepnutí.

■ Snadná, bezproblémová instalace a montáž
dokonce i do vnějších nebo vnitřních rohů.

■ Ideální pro vnitřní prostory jako např. na 
chodby nebo do sklepních prostorů.
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Senzorová technika pro venkovní prostory

8

Jak funguje infračervený hlásič pohybu?

Každé tělo, jehož teplota leží nad absolutním nulovým bodem
(-273° C), vydává elektromagnetické záření. Při teplotě lid-
ského těla se toto záření pohybuje v oblasti infračerveného
záření.

Tuto skutečnost využívají pasivní infračervené (PIR) hlásiče
pohybu. Přístroje zaznamenají pomocí vysoce citlivých infra-
červených detektorů sebemenší zakolísání okolní teploty a na
tuto změnu okamžitě reagují. Oblast záchytu je segmentovými
čočkami rozložena na jednotlivé zóny. Teplá tělesa, která se
pohybují mezi těmito segmenty, jsou vyhodnocena jako
změna napětí a následně dojde k sepnutí svítidla nebo jiných
elektrických spotřebičů. 

Rozsvícení světla – automatické

Senzorová technika s Fresnelovou čočkou

Takzvané Fresnelovy čočky nabízí tu nejjednodušší možnost,
jak segmentovat a zároveň rozšířit oblast záchytu infračerve-
ného detektoru. Svazek jednotlivých čoček je přitom uspořá-
dán v kruhové úseči. Při maximálním úhlu záchytu 180° může
být spolehlivě monitorována plocha velká až 225 m2. Druhé
optické okno pro oblast pod hlavní zónou záchytu činí och-
ranu proti podlezení víceméně zbytečnou.

130° / 1 senzormax. 12 m

2 
m

asi 5 m asi 12 m

180° / 2 senzory

Časové nastavení

Všechny senzory a senzorové lampy
STEINEL jsou vybaveny časovačem,
který zajišťuje, že světlo zůstane po
předchozím zaznamenaném pohybu 

po nastavenou
dobu svítit.

Soumrakové nastavení

Soumrakové spínače brání zapnutí 
světla za bílého dne tím, že měří světel-
nost okolí. Pomocí nastavovacího ovlá-
dače je možné nastavit prahovou hod-

notu světelnosti, 
při které bude světlo
zapnuto.

Dosah senzoru

Senzory STEINEL mají zpravidla max.
dosah více než 12 m (HS 500: 20 m!),
který lze při přímém směru chůze zkrátit.

Úhel záchytu Fresnelových čoček

Senzory STEINEL s Fresnelovými 
čočkami nabízí úhel záchytu 130°, 
140° nebo 180° a jsou ideální 
k cílenému monitorování plochy.

Ochrana proti podlezení

Husté, horizontální a vertikální pole
záchytu senzorové techniky STEINEL 
od základu zajišťuje bezpečnost, takže
samostatná ochrana proti podlezení je
spíše zbytečná.

Krycí clony

Ke všem senzorům jsou přiloženy 
krycí  clony k individuálnímu vyme-
zení oblastí záchytu (např. sousední 
pozemek / silnice).

2 – 2000 lx 5 s – 15 min

140° / 1 senzor

Segmentová čočka

Pyrodetektor

Ochrana proti podlezení
(úroveň B)

Úhel záchytu 
(úroveň A)
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German Quality

Senzorová technika s multičočkou

Pro senzory, na které jsou kladeny vyšší požadavky, společ-
nost STEINEL vyvinula multičočkovou techniku (MLT). Zde 
se jedná o polokulovitý prvek, který se skládá z mnoha jed-
notlivých čoček. Tato technika umožňuje zachycení zdrojů 
tepla v okruhu 360° a pokrytí plochy až do velikosti 450 m2.
Zvláštní ochrana proti podlezení je zbytečná. MLT kromě 
toho nabízí optimální předpoklady pro systémy s dvojitými
nebo trojitými senzory.

180° / 2 senzory 360°/ 3 senzory240° / 2 senzory

Trvalé světlo

Chcete-li zachovat plné světlo po delší
dobu, můžete u mnoha senzorů 
a senzorových lamp STEINEL přepnout
na trvalé osvětlení dvojím krátkým 

stiskem síťového 
spínače (4h).

Úhel záchytu multičoček

Senzory STEINEL s multičočkou jsou
na základě velkého úhlu záchytu 180°
až 360° vhodné ke kompletnímu zabez-
pečení i velkých ploch.

Otvorový úhel multičoček

Otvorový úhel multičočky se podle
modelu pohybuje mezi 90° a 180° 
s přesným zachycením oblasti s 
ochranou proti podlezení.

Rozsah natočení senzoru

Senzory STEINEL s úhlem záchytu
méně než  180° lze otočnými popř.
natáčivými čočkami přesně přizpůsobit
místním poměrům.

4 hod./h

Regulace jasu

Watt-o-matic STEINEL umožňuje noční
trvalé osvětlení s individuálně nastavi-
telným jasem 0 – 50%. Při pohybu se
pak lampa na nastavenou dobu sepne

na plný výkon. 

Pozvolné a mírné rozjasňování světla

Inovovaná funkce pozvolného rozjasňo-
vání světla STEINEL elegantně a poz-
volna zvýší výkon žárovky na 100%
popř. sníží. To šetří oči a zvyšuje život-

nost žárovky.

0 – 50% Pozvolné rozjasňování

40°
40°

90° 80°

80
°
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Plochý infračervený nástěnný senzor z ušlechtilé
oceli, ideální pro velká průčelí domů rovněž i vnitřní
prostory, např. chodby nebo sklepy.

IS 180-2 spojuje moderní, čistý design s nejnovější 
senzorovou technikou. Dva vysoce citlivé infračervené
detektory, vzájemně uspořádané ve speciálním úhlu,
umožňují spolehlivé a kompletní monitorování i velkých
oblastí do 200 m2.

Možnosti nastavení
■ Dosah lze otáčením multičočky nastavit na 

max. 12 m popř. max. 5 m.
■ Oblast záchytu lze vymezit přiloženými krycími 

clonami.
■ Jednoduché nastavení doby svícení a prahové 

hodnoty soumrakového nastavení otočným 
regulátorem.

Výhody při montáži
■ Přehledný prostor k jednoduchému a rychlému 

zapojení.

IS 180-2 

10

Hlásiče pohybu pro venkovní prostory

2
Soustava senzorů
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Perfektní zachycení multičočkovou
technikou

Č. zboží

Rozměry (v x š x h)

Výkon

Připojení k síti

Úhel záchytu

Dosah

Soumrakové 
nastavení

Časové nastavení

Krytí

Příslušenství

603618 603113 603212

120 x 76 x 56 mm

max. 1000 W (ohmické zatížení, např. žárovka)
max. 500 W (nekompenzovaný, induktivní, cos ϕ = 0,5, např. zářivky)
max. 600 W (s elektronickými předřadnými zařízeními, kapacitní, např. úsporné žárovky, 
max. 8 kusů)

230 – 240 V, 50 Hz

180° při otvorovém úhlu 90°

2 základní nastavení: max. 12 m nebo 5 m

2 – 2000 lx

10 s – 15 min

IP 54

Včetně rohového nástěnného držáku k montáži 
do venkovních a vnitřních prostor.

INOX-stříbřitá fólie černá bílá

IS 180-2

German Quality
11

Infračervené senzory k montáži na stěnu

Možná 2 základní
nastavení dosahu

Oblast záchytu Nastavení funkceZmenšení úhlu
záchytu

max. 12 m

2 
m

180° / 2 senzoryasi 200 m2 / 40 m2

max. 12m

5 m
12 m

Přehled nejdůležitějších vlastností

Senzorová čočka je uspořá-
dáním svých segmentů vidi-
telně rozdělena do dvou 
zón záchytu. Jednoduchým
otočením multičočky lze
předvolit dvě základní nasta-
vení dosahu max. 12 nebo 
5 metrů.
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IS 240 DUO

12

Monitorovaná
oblast

Úhel záchytu Perfektní zachycení multičočkovou
technikou

Nastavení funkce

Hlásiče pohybu pro venkovní prostory

max. 12 m

2 
m

240° / 2 senzory
max. 12m

Zmenšení úhlu
záchytu

Č. zboží

Rozměry (vxšxh)

Výkon

Připojení k síti

Úhel záchytu

Rozsah natočení senzoru

Dosah

Soumrakové nastavení

Časové nastavení

Krytí

Příslušenství dle výběru

Č. zboží

602710 602819

90 x 60 x 100 mm

max. 1000 W (ohmické zatížení, např. žárovka)
max. 500 W (nekompenzovaný, induktivní, cos ϕ = 0,5, např. zářivky)
max. 600 W (s elektronickými předřadnými zařízeními, kapacitní, např. úsporné žárovky, 
max. 8 kusů)

230 – 240 V, 50 Hz

240°, při otvorovém úhlu 180°

jemné doladění  80° senzorového tělesa

max. 12 m (teplotně stabilizovaná)

2 – 2000 lx

10 s – 15 min

IP 54

rohový nástěnný držák 01 k montáži na vnější rohy

630119 černá 630218 bílá

Infračervený nástěnný senzor, ideální k moni-
torování velkých průčelí domů rovněž i vnějších
rohů.

IS 240 DUO je vybaven dvěma vysoce citlivými
infračervenými detektory, vzájemně uspořádanými
ve speciálním úhlu, a tak umožňuje spolehlivé 
a kompletní monitorování velkých ploch do 230 m2.
Při montáži na vnější rohy je možné monitorování
dvou stěn domu. Tak není zapotřebí druhý senzor.

Možnosti nastavení
■ Oblast záchytu lze vymezit přiloženými krycími

clonami.
■ Jednoduché nastavení doby svícení a prahové

hodnoty soumrakového nastavení otočným
regulátorem.

Výhody při montáži
■ Přehledný prostor k jednoduchému a rychlému

zapojení.

Přehled nejdůležitějších vlastností

černá bílá
IS 240 DUO

2
Soustava senzorů

230m2
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Č. zboží

Rozměry (vxšxh)

Výkon

Připojení k síti

Úhel záchytu

Rozsah natočení senzoru

Dosah

Soumrakové nastavení

Časové nastavení

Krytí

602512 602611

100 x 120 x 120 mm

max. 1000 W (ohmické zatížení, např. žárovka)
max. 500 W (nekompenzovaný, induktivní, 
cos ϕ = 0,5, např. zářivky) 
max. 600 W (s elektronickými předřadnými zařízeními, 
kapacitní např. úsporné žárovky, max. 8 kusů)

230 – 240 V, 50 Hz

360° s otvorovým úhlem 180°

jemné doladění 10° čočky

max. 12 m (teplotně stabilizovaná)

2 – 2000 lx

10 s – 15 min

IP 54

German Quality
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IS 360 D TRIO

Infračervené senzory k montáži na stěnu a strop

Monitorovaná
oblast

Úhel záchytu Perfektní zachycení multičočkovou
technikou

Nastavení funkceZmenšení úhlu
záchytu

350m2 360° / 3 senzory max. 12 m max. 12 m

Infračervený stropní senzor, ideální ke kruho-
vému záchytu pod stropy, stříškami, vraty
garáže, přesahy střech nebo balkóny.

IS 360 D TRIO je vybaven třemi vysoce citlivými
infračervenými detektory, vzájemně uspořá-
danými ve speciálním úhlu, a tak umožňuje 
spolehlivé a kompletní kruhové monitorování 
pod ním ležicích ploch do 350 m2.

Možnosti nastavení
■ Oblast záchytu lze vymezit přiloženými 

krycími clonami.
■ Jednoduché nastavení doby svícení 

a prahové hodnoty soumrakového nastavení
otočným regulátorem.

Výhody při montáži
■ Přehledný prostor k jednoduchému 

a rychlému zapojení.

Přehled nejdůležitějších vlastností

černá bílá
IS 360 TRIO

3
Soustava senzorů
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prostředí

s. 5 flyer Č. zboží

Rozměry (vxšxh)

Výkon

Připojení k síti

Úhel záchytu

Rozsah natočení senzoru

Dosah

Soumrakové nastavení

Časové nastavení

Krytí

603311 603410

107 x 78 x 75 mm

max. 600 W (ohmické zatížení, např. žárovka)
max. 500 W (nekompenzovaný, induktivní, 
cos ϕ = 0,5, např. zářivky)
max. 600 W (s elektronickými předřadnými zařízeními, 
kapacitní, např. úsporné žárovky, max. 6 kusů)

230 – 240 V, 50 Hz

130° s ochranou proti podlezení

vodorovně 40°, svisle 90°

max. 12 m

2 – 2000 lx

10 s – 15 min

IP 54

černá bílá
IS 130

IS 130

14

Perfektní zachycení s ochranou 
proti podlezení

Monitorovaná
oblast

Úhel záchytu

Hlásiče pohybu pro venkovní prostory

130° / 1 senzor max. 12 m

2 
m

asi 150 m2

2 – 12 m

Přehled nejdůležitějších vlastností

Infračervený senzor, ideální k cílenému monito-
rování ploch před průčelím domu, příjezdových
cest nebo ve vnitřních prostorách. 

IS 130 umožňuje cenově výhodný vstup do světa
spínání závislého na pohybu a nabízí osvědčenou
techniku s novým designem pro vynikající kvalitu
záchytu. Jeho pomocí lze spolehlivě monitorovat
plochy o velikosti do 150 m2.

Možnosti nastavení
■ Přesné přizpůsobení oblasti záchytu místním

podmínkám pomocí vodorovně a svisle otočné
Fresnelovy čočky.

■ Jednoduché nastavení doby svícení a prahové
hodnoty soumrakového nastavení otočným
regulátorem.

Výhody při montáži
■ Přehledný prostor k jednoduchému a rychlému

zapojení.

90° svisle 40° vodorovněPlynulé nastavení doby svícení 
a prahové hodnoty soumrakového
nastavení

stěna strop
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Č. zboží

Rozměry (vxšxh)

Výkon

Připojení k síti

Úhel záchytu

Rozsah natočení senzoru

Dosah

Soumrakové nastavení

Časové nastavení

Krytí

Příslušenství dle výběru

Č. zboží

574017 574116

86 x 71 x 111 mm

max. 1000 W (ohmické zatížení, např. žárovka)
max. 500 W (nekompenzovaný, induktivní, 
cos ϕ = 0,5, např. zářivky) 
max. 600 W (s elektronickými předřadnými zařízeními, 
kapacitní, např. úsporné žárovky, max. 6 kusů)

230 – 240 V, 50 Hz

140° s ochranou proti podlezení

vodorovně 130°, svisle 65°

max. 12 m (teplotně stabilizovaná)

2 – 2000 lx

10 s – 15 min

IP 54

rohový nástěnný držák 02 k montáži na vnější rohy

630560 černá 630669 bílá

IS 140

German Quality
15

Infračervený nástěnný senzor, ideální k cílené-
mu monitorování ploch před průčelím domů
nebo ve vnitřních prostorách.

IS 140 je klasik mezi senzory STEINEL a umož-
ňuje spolehlivé monitorování ploch do 175 m2.

Možnosti nastavení
■ Přesné přizpůsobení oblasti záchytu 

místním podmínkám pomocí vodorovně 
a svisle otočné Fresnelovy čočky.

■ Jednoduché nastavení doby svícení
a prahové hodnoty soumrakového 
nastavení otočným regulátorem.

Výhody při montáži
■ Přehledný prostor k jednoduchému 

a rychlému zapojení.

IS 140

černá bílá

Infračervené senzory k montáži na stěnu

Monitorovaná
oblast

Perfektní zachycení s ochranou 
proti podlezení

140° / 1 senzor max. 12 m

2 
m

asi 175 m2

2 – 12

Přehled nejdůležitějších vlastností

Úhel záchytu 65° svisle 130° vodorovně
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Technika, která rozsvítí

Soumrakové spínače spínají světlo v závislosti na
světelných poměrech okolí. Integrovaný světelný
senzor připojenou lampu za soumraku automa-
ticky zapne a za svítání zase vypne. Toto je ide-
ální řešení pro každé osvětlovací zařízení: 

■ Sepnutí světla v závislosti na světelných
poměrech okolí pomocí fotosenzoru.

■ Automatické zapínání a vypínání svítidel
všeho druhu.

■ Lze použít i při řízení osvětlení v komerčních
prostorách nebo výkladních skříních.

■ K dostání i jako úsporná žárovka 
s integrovaným soumrakovým spínačem.

Ve dne vypne V noci zapne V požadovanou noční dobu vypne
(Vario-noční úsporný program)
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Soumrakový spínač

NightMatic 2000NightMatic NightMatic 3000 Vario

Č. zboží

Rozměry (vxšxh)

Výkon

Připojení k síti

Soumrakové nastavení

Noční úsporný program

Příkon

Krytí

550516 550615

99 x 74 x 37 mm

max. 1000 W  
(ohmické zatížení, např. žárovka)
max. 500 W 
(nekompenzovaný, induktivní, cos ϕ = 0,5,
např. zářivky) 

230 – 240 V, 50 Hz

asi 0,5 – 10 lx / stisk tlačítka

variabilní noční vypínání

< 0,8 W

IP 54

550318 550417

99 x 74 x 37 mm

max. 1000 W  
(ohmické zatížení, např. žárovka)
max. 500 W 
(nekompenzovaný, induktivní, cos ϕ = 0,5,
např. zářivky) 

230 – 240 V, 50 Hz

asi 2 – 10 lx

–

< 0,8 W

IP 54

černá bílá
NightMatic 3000 Vario

černá bílá
NightMatic 2000

Toto je ideální volba v případech, kdy je
potřeba trvalého svícení v noci, např. se
jedná o průčelí domů, pozemky, výkladní
skříně nebo jiné plochy.

Popis funkce
■ NightMatic 2000 registruje světelné 

poměry okolí a připojené lampy večer, po
dosažení prahové hodnoty soumrakového
nastavení, zapne a za svítání zase vypne.

■ Mikroprocesorem řízený NightMatic 3000
Vario jde dokonce ještě o kousek dál.
Svým úsporným nočním programem Vario
navíc ještě pomáhá šetřit výdaje za 
elektrický proud. Světlo se v průběhu noci
ve zvolenou hodinu samo vypne a ráno
např. v 5 hodin, když je ještě tma, znovu
zapne.

Možnosti nastavení NightMatic 3000 Vario
■ Jednoduché nastavení požadované prahové

reakční hodnoty stisknutím tlačítka (2).
■ Otočným regulátorem (4) lze plynule nastavit,

jak dlouho má být připojený spotřebič během
noci automaticky vypnut (noční úsporný pro-
gram).

(1) světelný senzor

(2) tlačítko k nastavení požadované prahové 
reakční hodnoty

(3) LED

(4) nastavení délky nočního úsporného programu

■ Soumrakové nastavení asi 0,5 – 10 lx.
■ Variabilní noční vypínání (noční

úsporný režim).
■ Kompenzace vlastního světla, 

tzn. cizí světlo v blízkosti neruší 
jeho funkci.

■ Soumrakové nastavení asi 
2 – 10 lx.

7 hod.

5 hod.

24 hod.

22 hod.

no
čn

í ú
sp

or
ný

 p
ro

gr
am

20 hod.

18 hod.
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Úsporná žárovka se senzorem

Navíc ještě snížená spotřeba energie

Ideální k nekomplikované přeměně stávajících
svítidel na senzorem řízená svítidla.
Jednoduše se našroubuje do objímky (E 27) 
a hotovo. 

Popis funkce
■ Integrovaný fotosenzor registruje světelné

poměry okolí a večer automaticky zapne
úspornou žárovku a za svítání zase auto-
maticky vypne.

■ Technika automatického spínání senzorů
oproti běžným žárovkám navíc ještě šetří
energii.

Možnosti nastavení
■ Jednoduché nastavení požadované prahové

reakční hodnoty.

SensorLight

Ráno vypne…

621216

140 x 55 x 55 mm

230 – 240 V

2 – 2000 lx

E 27

50 / 60 Hz

1

12.000 hod.

900

IP 30

621421

120 x 55 x 55 mm

230 – 240 V

2 – 2000 lx

E 27

50 / 60 Hz

1

12.000 hod.

600

IP 30

večer automaticky zapne

900 lm
15 W

12.000 h

Č. zboží

Rozměry (vxšxh)

Připojení k síti

Soumrakové nastavení

Objímka

Frekvence

Počet LDR
(Light dependent resisitor)

Doba svícení

Lumen

Krytí

15 W bílá 11 W bílá
senzorová žárovka

S
A

U
TO

M
AT

IC
KÝM SPÍNÁNÍM

SEN
Z

O
R

Ů

LDR

75
WATT

15
WATT

60
WATT

11
WATT

■ Soumrakové nastavení 
2 – 2000 lx.

■ Dle výběru s výkonem 
11 W nebo 15 W.

■ Teple působící světlo, 
dlouhá životnost.
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German Quality

Automatické rozsvěcování světla

Nejjednodušší možnost, jak dům a dvůr 
v souladu s dnešní dobou postavit do správ-
ného světla, nabízí senzorové lampy STEINEL.
Lze je instalovat tak jednoduše jako běžné
lampy, ale protože jsou vybaveny nejmoder-
nější senzorovou technikou, automaticky se
při soumraku zapnou, pokud detekují pohyb
zdroje tepla. Není-li již detekován žádný
pohyb, pak se světlo po nastavené době
zase vypne. 

Senzorové lampy STEINEL jsou k dostání 
v různých tvarech a designech. Ke každému
stylu najdete vhodná model. 

■ Bezpečí, pohodlí a úspora energie auto-
matickým spínáním světla.

■ V různých stylech od klasického až po
moderní.

■ K dostání jako nástěnné, stropní nebo
stojanové lampy.

■ Spolehlivá funkce. 
■ Jednoduchá instalace.
■ 5letá záruka pro dokoupení skla.

21

ORIGINAL

křišt’álové sklo

   foukané
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Senzorové lampy pro venkovní prostory

Časové nastavení

Soumrakové nastavení

Řada 305 od strany 24 Řada 270 od strany 36

Fasáda a venkovní zařízení jsou vizitkou každého domu.
Tento dojem silně umocňuje i osvětlení. Mnoho zákaz-
níků má při výběru vhodných lamp přiměřeně vysoké
nároky. Rádi by profitovali z pohodlí, bezpečí a úspor-
nosti senzorem řízených svítidel, ale přáli by si pokud
možno nenápadnou senzorovou techniku.

Proto nyní STEINEL vyvinul minisenzor, který je tak
malý, že lze perfektně integrovat do designu lampy 
a není ani vidět, a navíc je stejně kvalitní jako ostatní
senzory STEINEL. Tato miniaturizace je možná na 
základě kombinace extrémně výkonného senzorového
čipu s přesnou zrcadlovou optikou, která infračervené
záření zachytí malým, sotva viditelným prstencovým
okénkem v okruhu 360° a předá jej čipu.

Senzorový čip má čtyři detektorové segmenty a tak 
má dvakrát tolik spínacích oblastí než obvyklé infra-
červené senzory. Tím mohlo být vedle miniaturizace
dosaženo i vynikajícího záchytu senzoru.

Špičková technologie s progresivním designem

Funkční programy

Standardní program (přednastavený) pro
žárovky: Pozvolné a mírné rozjasňování 
světla, bez základního jasu při soumraku.

Komfortní program pro žárovky:
Pozvolné a mírné rozjasňování světla, 
25% základní jas při soumraku.

Komfortní úsporný program pro žárovky: 
Pozvolné a mírné rozjasňování světla, 
25% základní jas až do půlnoci (půlnoc 
se stanoví změřením postupu slunce).

Program pro úsporné žárovky: 
Světlo se rozsvítí při pohybu a po 
nastavené době zase zhasne. 
Bez pozvolného rozjasňování světla, 
bez základního jasu. Volicí spínač programů
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Nový koncept obsluhy

K dosažení rychlé, intuitivní adaptabilnosti
senzorové elektroniky vůči individuálním
požadavkům uživatelů, lze celý senzorový
modul vyjmout z lampy, v klidu nastavit, 
zase zasunout a zajistit proti krádeži. 

Budou-li nastavení prováděna při soumraku
nebo v noci, tak se lampa sama zapne, 
jakmile bude vyjmut senzor. Všechny důležité
informace jsou natištěny na senzorovém
modulu, takže není zapotřebí žádný návod 
k použití.

Funkce základního jasu

Všechna svítidla STEINEL s minisenzorem
mohou být na přání (programy 2 a 3) pou-
žívána se základním jasem přibližně 25%
(Watt-o-matic) až do půlnoci nebo po celou
noc. Při pohybu se pak lampa na nastave-
nou dobu sepne na plný výkon. 

Pozvolné a mírné rozjasňování světla

Inovovaná funkce pozvolného rozjasňování
světla STEINEL elegantně a pozvolna zvýší
výkon žárovky na 100% popř. jej zase sníží

na 0%. Vypadá špičkově 
a navíc zvyšuje životnost 
žárovky.

Pozvolné rozjasňování

Řada 706 od strany 47Řada 705 od strany 44 Řada 905 od strany 50

Tento nový minisenzorový modul se již dostal
do řady nových, náročných designových
sérií, které kryjí široké spektrum stylů.

Minisenzor
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Senzorové lampy pro venkovní prostory

Lampy L 305 S a L 306 S spojují moderní, 
fascinující design s nejnovější, tendenční 
senzorovou technikou STEINEL.

Uvnitř lampy se skrývá, integrován do designu,
nový výkonný minisenzor! Vybavený 4segmen-
tovou senzorikou a na základě zrcadlové optiky 
i velkou ohniskovou vzdáleností nabízí mini-
senzor v okruhu 8 m perfektně stejnoměrný
záchyt 360° s velkou rozlišovací schopností. 

Zpracování lamp, rovněž i skleněná tělesa 
z ušlechtilého, ručně vyrobeného, foukaného 
opálového skla s matným povrchem k získání
jasného a rovnoměrného světelného účinku,
odpovídají těm nejvyšším požadavkům na 
kvalitu. Tak je kryt vyroben z kvalitního hliníku.

Designová řada
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Popis funkce
■ Čtyři prakticky orientované funkční programy

s pozvolným rozjasňováním světla rovněž 
i 25% základním jasem (Watt-o-matic) 
nenechají žádné přání nesplněné (popis 
viz strany 22 – 23).

■ Trvalé osvětlení (4h) spínané síťovým 
spínačem. 

Možnosti nastavení
■ Oblast záchytu lze podle potřeby vymezit

přiloženými krycími clonami.
■ Jednoduché a pohodlné nastavení doby 

svícení, prahové hodnoty soumrakového 
nastavení a výběr programu na vyjímatel-
ném senzorovém modulu. (Popis viz strany 
22 – 23).

Č. zboží

Rozměry (vxšxh)

655013

326 x 240 x 104 mm

655112

326 x 230 x 104 mm

vzhled hliníku vzhled hliníku
L 305 S L 306 S

L 306 S

360°

Úhel záchytu 360° Perfektní záchyt 
s ochranou proti
podlezení

Zmenšení úhlu
záchytu

Nastavení funkce

Přehled nejdůležitějších vlastností

Senzorové nástěnné lampy, řada 305

Pozvolné 
rozjasňování 
světla

Trvalé světlo 
2 x vyp/zap

Výkon / žárovka

Připojení k síti

Úhel záchytu

Dosah

Soumrakové nastavení

Časové nastavení

Regulace jasu

Trvalé světlo

Krytí

max. 100 W / E 27 
(také vhodné pro úsporné žárovky)

230 – 240 V, 50 Hz

360° s ochranou proti podlezení

8 m kolem dokola

2 – 2000 lx

5 s – 15 min

0% nebo 25% (Watt-o-matic)

4 hod. spínatelné

IP 44

Řada 305
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647018

1038 x Ø 102 x Ø 220 mm

360° při otvorovém úhlu 20°

včetně
3 x 40 W / G 9

0 – 50 % (Watt-o-matic)

647117

919 x Ø 225 x Ø 220 mm

360° při otvorovém úhlu 20°

včetně
2 x 40 W / G 9

0 – 50 % (Watt-o-matic)

Senzorové lampy pro venkovní prostory

Osvětlující objekty z ušlechtilého materiálu 
s moderním přímočarým designem, z ušlechtilé
oceli a ručně vyrobeného, foukaného opálového
skla s jasným a rovnoměrným světelným účin-
kem. Ideální jako nástěnné, stojanové nebo
směrové lampy na zahradu, příjezdové cesty
nebo podél pěšin. 

Integrované pozvolné rozjasňování světla chrání
zrak a zvyšuje životnost žárovky tím, že se výkon
po zapnutí během jedné vteřiny pomalu zvyšuje.
Stejný měkký průběh zajišťuje elektronika i při
vypínání. Vestavěná infračervená senzorová tech-
nika je pohodlná a úsporná. Trvalé osvětlení lze
síťovým spínačem zapnout na dobu čtyř hodin.

Možnosti nastavení
■ Oblast záchytu lze vymezit přiloženými krycími

clonami.
■ Jednoduché nastavení doby svícení a prahové

hodnoty soumrakového nastavení otočným
regulátorem.

Watt-o-matic (jen GL 60 S / GL 61 S)
Základní jas nastavitelný od 0 do 50%. 
Při vstupu do oblasti záchytu se sepne 
na plný výkon.

ušlechtilá ocel
GL 60 S

ušlechtilá ocel
GL 61 S

Oblast záchytu

360° / 3 senzory

asi 450 m2

Nejdůležitější vlastnosti GL 60 / 61 S:

Nastavení funkce Zmenšení dosahu Zmenšení úhlu
záchytu

Pozvolné rozjas-
ňování světla

Trvalé světlo
2 x vyp/zap

Senzorové lampy 
z ušlechtilé oceli

Č. zboží

Rozměry (v x š )

Úhel záchytu

Žárovka

Regulace jasu

360° 360°

INOX

Adaptérové moduly G 9, 
exkluzívně jen od STEINELa!
K dosažení dlouhého a stejnoměr-
ného rozptylu světla se tyto senzo-
rové lampy dodávají s inovovanými
moduly G9, opravdovou světovou
novinkou, včetně halogenových 
žárovek. 
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L 260 S L 261 S

Senzorové lampy do zahrady a na stěnu

Č. zboží

Rozměry (vxšxh)

Úhel záchytu

Žárovka

647315

426 x Ø 102 x 177 mm

240°, při otvorovém úhlu 180°

včetně
2 x 40 W / G 9

647414

407 x Ø 225 x 240 mm

240°, při otvorovém úhlu 180°

včetně
2 x 40 W / G 9

Oblast záchytu

240° / 2 senzory

asi 230 m2

Dosah

Výkon

Připojení k síti

Soumrakové nastavení

Časové nastavení

Trvalé světlo

Krytí

max. 12 m (teplotně stabilizovaná)

max. 2 x popř. 3 x 40 W / G 9 
nebo max. 100 W / E 27

230 – 240 V, 50 Hz

2 – 2000 lx

5 s – 15 min

4 hod. spínatelné

IP 44

ušlechtilá ocel
L 260 S

ušlechtilá ocel
L 261 S

GL 60 / 61 S a L 260 / 261 S

German Quality

Nejdůležitější vlastnosti L 260 / 261 S:

Nastavení funkce Zmenšení dosahu Zmenšení úhlu
záchytu

Pozvolné 
rozjasňování 
světla

Trvalé světlo
2 x vyp/zap

Výhody při montáži
■ Patice modelů GL 60/61 S je dvou-

dílná. Má-li být tento model použit
jako směrové světlo, pak se jedno-
duše odstraní dolní část.

INOX
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Senzorové lampy pro venkovní prostory

Watt-o-matic (jen AL 602 S)

Díky individuálně nastavitelnému základnímu
jasu od 0do 50% lze v noci nastavit trvalé
osvětlení. Při vstupu do oblasti záchytu se 
pak lampa přepne na plný výkon 100%.

Výhody při montáži (jen GL 16 S)
■ Výšku lampy lze dle potřeby zmenšit

zkrácením hliníkové trubky. 
■ Lampu s trubkou zkrácenou na 

50 cm lze také použít jako lampu 
na zeď.

Romantické, nostalgické senzorové lampy 
z tlakově litého hliníku. Ideální jako nástěnné,
stojanové nebo směrové lampy na zahradu,
příjezdové cesty nebo podél pěšin.

Stylový romantický design vzpomíná na staré
dobré časy, jako např. ručně vyrobené, foukané
křišťálové sklo a kvalitní materiál: Lampy jsou
vyrobeny z povrstveného, velmi odolného 
hliníkového tlakového odlitku. Ale ani elektronika
nepochází ze starých časů.

Možnosti nastavení
■ Oblast záchytu lze vodorovně a svisle

otočnými čočkami přesně přizpůsobit 
místním podmínkám popř. jej vymezit
přiloženými krycími clonami.

■ Přesné časové a soumrakové nastavení
otočným regulátorem.

Senzorové lampy tradičního tvaru
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Senzorové lampy do zahrady a na stěnu

Č. zboží

Rozměry (vxšxh)

Výkon

Připojení k síti

Úhel záchytu

Rozsah natočení senzoru

Dosah

Soumrakové nastavení

Časové nastavení

Regulace jasu

Krytí

Příslušenství dle výběru

617219 617318

480 x 210 x 395 mm

max. 100 W / E 27
(nepoužívat úsporné žárovky)

230 – 240 V, 50 Hz

360° při otvorovém úhlu 120°

vodorovně 45°, svisle 40°

max. 12 m

2 – 2000 lx

10 s – 15 min

0 – 50 % (Watt-o-matic)

IP 44

–

AL 602 S

■ Trvalý provoz s nastavitel-
ným základním jasem 
(Watt-o-matic)

■ Velká oblast záchytu na 
základě multičočkové 
techniky

■ Tři spínací funkce lampy:
trvalé osvětlení / vypnutí /
senzorový provoz

■ Variabilní výška zkrácením
trubky

■ Ručně vyrobené, foukané
křišťálové sklo s bublinami 

GL 16 S

617011 617110

1000 x 260 x 260 mm

max. 100 W/E 27

230 – 240 V, 50 Hz

180° s ochranou proti podlezení

vodorovně 55°, svisle 35°

max. 12 m

2 – 2000 lx

10 s – 15 min

–

IP 44

k dostání prodlužovací trubka 2 m 

Oblast záchytu Nastavení 
natočením

Zmenšení úhlu
záchytu

Nastavení funkce

360° / 1 senzor

asi 150 m2

max. 12m

Nastavení 
natočením

Zmenšení úhlu
záchytu

Nastavení funkceOblast záchytu

180° / 2 senzory

asi 225 m2

max. 12m

AL 602 S GL 16 S

černá bílá
AL 602 S

černá bílá
GL 16 S

German Quality

Aluminium
Quality
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Řada z ušlechtilé oceli

30

Senzorové lampy pro venkovní prostory

Senzorové nástěnné lampy řady z ušlech-
tilé oceli spojují moderní, čistý design 
s nejnovější senzorovou technikou pro
maximální komfort, bezpečí a úspornost.
Ideální pro dům a dvůr.

Vybavené clonami z jakostní, ušlechtilé oceli
a ručně vyrobenými, foukanými opálovými
skly k měkkému rozptylu světla, vytváří tyto
lampy ve venkovním prostoru vašeho domu
velmi efektní dojem. Výběr atraktivním
designů tyto lampy optimálně přizpůsobí
vašemu individuálnímu stylu bydlení. Můžete
si vybrat ze tří tvarů ručně vyrobených, fou-
kaných skel a pěti různě tvarovaných krytů z
ušlechtilé oceli. 

Inovované řízení mikroprocesorem zajišťuje
vysoký komfort obsluhy a funkce, která
nenechají žádné přání nesplněné.

Možnosti nastavení
■ Dosah lze otáčením multičočky nastavit

na max. 12 m popř. max. 5 m.
■ Oblast záchytu lze vymezit přiloženými

krycími clonami.
■ Komfortní funkční tlačítka k přesnému

nastavení doby svícení a prahové hodnoty
soumrakového nastavení a jasu.
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German Quality
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Senzorové nástěnné lampy, řada 860

Pozvolné a mírné rozjasňování světla

Inovovaná funkce pozvolného rozjasňování
světla STEINEL elegantně a pozvolna zvýší
výkon žárovky na 100% popř. jej zase sníží
na 0%. Vypadá špičkově a navíc zvyšuje
životnost žárovky.

Trvalé osvětlení
Má-li plné světlo svítit po delší dobu (např.
při zahradní party), lze dvojím krátkým 
stisknutím připojeného síťového spínače
přepnout na trvalé osvětlení (4h).

Regulace jasu (Watt-o-matic)
Díky nastavitelnému základnímu jasu od 0 do
50% lze v noci dle potřeby nastavit náladové
trvalé osvětlení. Při pohybu se pak lampa na
nastavenou dobu sepne na plný výkon.

INOX

L 866 S L 868 S

Pozvolné 
rozjasňování 
světla

Trvalé světlo
2 x vyp/zap
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Výhody při montáži
■ Bezšroubové upevnění skla výstředníkem.
■ Výměna žárovky bez použití nástrojů.
■ Jednoduchá instalace s rozeznáním zkratu.

32

L 860 S L 866 S

Č. zboží

Rozměry (vxšxh)

642112

330 x 222 x 105 mm

642914

330 x 233 x 150 mm

Senzorové lampy pro venkovní prostory

kryt z ušlechtilé oceli
L 860 S

zaoblený kryt z ušlechtilé oceli
L 866 S

INOX

Řada z ušlechtilé oceli

■ S krytem z ušlechtilé oceli
■ Ručně vyrobené, foukané

triopálové sklo

■ Se zaobleným krytem
z ušlechtilé oceli

■ Ručně vyrobené, foukané
triopálové sklo
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Přehled nejdůležitějších vlastností řady 860

German Quality
33

Senzorové nástěnné lampy, řada 860

L 867 S L 868 S

Č. zboží

Rozměry (vxšxh)

642518

330 x 208 x 107 mm

642617

330 x 208 x 107 mm

Možná 2 základní
nastavení dosahu

Oblast záchytu Otočná 
multičočka

Zmenšení úhlu
záchytu

Zmenšení dosahu

Výkon

Připojení k síti

Úhel záchytu

Dosah

Soumrakové nastavení

Časové nastavení

Regulace jasu

Trvalé osvětlení

Krytí

max. 100 W / E 27 (nepoužívat úsporné žárovky)

230 – 240 V, 50 Hz

180° při otvorovém úhlu 90°

2 základní nastavení: max. 12 m nebo 5 m (teplotně stabilizovaná)

2 –2000 lx

5 s – 15 min

0 – 50 % (Watt-o-matic)

4 hod. spínatelné

IP 44

Komfortní funkční
tlačítka

180° / 2 senzory
max. 12m

12m
5 m

12m

Řada 860

kryt z ušlechtilé oceli
L 867 S

štěrbinový kryt z ušlechtilé oceli
L 868 S

■ S krytem z ušlechtilé oceli
■ Ručně vyrobené, foukané

triopálové sklo

■ Se štěrbinovým krytem
z ušlechtilé oceli

■ Ručně vyrobené, foukané
triopálové sklo

643010

330 x 200 x 107 mm

strukturální kryt z ušlechtilé oceli
L 869 S

L 876 S

647513

330 x 141 x 161 mm

kryt z ušlechtilé oceli
L 876 S

■ Kryt z ušlechtilé oceli.
■ Ručně vyrobené, foukané,

matné opálové sklo

Pozvolné 
rozjasňování 
světla

Trvalé světlo
2 x vyp/zap

asi 200 m2 / 40 m2
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Lampa osvětlující domovní číslo s krytem z jakostní
nerezové oceli. Ručně vyrobená, foukaná opálová skla
zajišťují měkký rozptyl světla, a tak vstupní prostory
působí efektně.

Popis funkce
■ Regulace základního jasu od 0 do 50% (Watt-o-matic). 
■ Integrovaným pozvolným rozjasňováním světla je 

docíleno krásného světelného účinku a také se zvyšuje
životnost žárovky tím, že se výkon po zapnutí během
jedné vteřiny pomalu zvyšuje. Stejný měkký průběh
zajišťuje elektronika i při vypínání (L 863 S).

■ Trvalé osvětlení(4h) spínané síťovým spínačem 
(L 863 S).

Možnosti nastavení
■ Dosah lze otáčením multičočky nastavit na max. 12 m

popř. max. 5 m.
■ Oblast záchytu lze vymezit přiloženými krycími clonami.
■ Jednoduché nastavení doby svícení a prahové hodnoty

soumrakového nastavení komfortními funkčními tlačítky
(L 863 S) popř. otočným regulátorem (L 850 S).

Senzorové lampy pro venkovní prostory

Regulace jasu (Watt-o-matic)

Watt-o-matic STEINEL umožňuje noční trvalé
osvětlení s individuálně nastavitelným jasem 
0 – 50%. Tak senzorová lampa slouží v případě
potřeby jako orientační světlo, i když se zrovna
nikdo nepohybuje v oblasti záchytu. Pro lampy
osvětlující domovní číslo je ideální Watt-o-matic:
Slabé trvalé osvětlení zajišťuje, že je domovní
číslo stále dobře čitelné. Pohybuje-li se nějaká
osoba v oblasti záchytu,
elektronika po dobu nasta-
venou na časovači přepne 
na plný výkon.

INOX

Výhody při montáži
■ Současně jsou pro lampy osvětlující

domovní číslo dodávána samolepicí
čísla.

■ Výměna žárovky bez použití nástrojů
díky sklu lampy s výstředníkovým 
uzávěrem.

Senzorové lampy osvětlující domovní
číslo, řada z ušlechtilé oceli

Ve dne světlo vypne V noci základní jas 0 - 50% Při pohybu plný výkon

0 – 50%
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Přehled nejdůležitějších vlastností L 863 S (dodatečně)

Oblast záchytuMožná 2 základní
nastavení dosahu

Č. zboží

Rozměry (vxšxh)

Výkon

Připojení k síti

Úhel záchytu

Dosah

Soumrakové nastavení

Časové nastavení

Regulace jasu

Trvalé osvětlení

Krytí

Příslušenství

640118

356 x 319 x 104 mm

max. 60 W / E 27 (nepoužívat úsporné žárovky)

230 – 240 V, 50 Hz

180° při otvorovém úhlu 90°

2 základní nastavení: max. 12 m nebo 5 m
(teplotně stabilizovaná)

2 – 2000 lx

10 s – 15 min

0 – 50 % (Watt-o-matic)

–

IP 44

Včetně archu se samolepicími domovními čísly

643614

330 x 209 x 98 mm

max. 100 W / E 27 (nepoužívat úsporné žárovky)

230 – 240 V, 50 Hz

180° při otvorovém úhlu 90°

2 základní nastavení: max. 12 m nebo 5 m
(teplotně stabilizovaná)

2 – 2000 lx

5 s – 15 min

0 – 50 % (Watt-o-matic)

4 hod. spínatelné

IP 44

Včetně archu se samolepicími domovními čísly

German Quality
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L 850 S L 863 S

Senzorové lampy osvětlující domovní číslo, řada 850/860

■ Ozdobný kryt z ušlechtilé oceli
■ Ručně vyrobené, foukané triopálové sklo

■ Ozdobný kryt z ušlechtilé oceli
■ Pozvolné rozjasňování světla
■ Trvalé osvětlení (4 hod. spínatelné)
■ Ručně vyrobené, foukané triopálové sklo

180° / 2 senzory
max. 12m

5 m
12m

kryt z ušlechtilé oceli
L 850 S

kryt z ušlechtilé oceli
L 863 S

Otočná 
multičočka

Zmenšení úhlu
záchytu

12m

Zmenšení dosahu Komfortní funkční
tlačítka

INOX

Pozvolné 
rozjasňování 
světla

Trvalé světlo
2 x vyp/zap

asi 200 m2 / 40 m2
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L 270 SOsvětlení domovního čísla a nástěnné
senzorové lampy, designová kolekce

36

Senzorové lampy pro venkovní prostory

Senzorová lampa se skleněnou tabul-
kou podsvícenou světelnou diodou.

Vybavené tělesem z jakostního hliníku 
a nejnovější minisenzorovou technikou
STEINEL lampy řady 270 přesvědčí 
perfektní harmonií designu a funkce.

Atraktivním bodem lampy L 270 S je 
plochá skleněná tabulka podsvícená 
světelnou diodou.

Jako vhodný doplněk k lampě osvětlující
domovní číslo L 270 S je nástěnná lampa
L 271 S harmonicky sladěna se vstupními
oblastmi a průčelím domu.

Aluminium
Quality
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German Quality
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L 271 S

Senzorové lampy osvětlující domovní číslo, řada 270

Popis funkce
■ Domovní číslo podsvícené světelnou diodou

(LED) při soumraku a v noci (L 270 S).
■ Extrémně dlouhá životnost LED 
■ Nízká spotřeba energie LED 
■ K docílení stejnoměrného rozptylu světla jsou

tyto senzorové lampy dodávány včetně dvou
halogenových žárovek G9.

■ Čtyři prakticky orientované funkční programy
s pozvolným rozjasňováním světla rovněž 
i 25% základním jasem (Watt-o-matic) nene-
chají žádné přání nesplněné (popis viz strany
22 – 23).

■ Trvalé osvětlení (4h) spínané síťovým 
spínačem. 

Možnosti nastavení
■ Oblast záchytu lze vymezit přiloženými 

krycími clonami.
■ Jednoduché a pohodlné nastavení doby 

svícení, prahové hodnoty soumrakového 
nastavení a výběr programu na vyjímatelném
senzorovém modulu.

Č. zboží

Rozměry (vxšxh)

647810

270 x 328 x 141 mm

647919

270 x 100 x 141 mm

hliník hliník
L 270 S L 271 S

Výkon / žárovka

Připojení k síti

Úhel záchytu

Dosah

Soumrakové nastavení

Časové nastavení

Regulace jasu

Trvalé osvětlení

Krytí

max. 2 x 40 W / G 9 včetně
skleněné tabulky podsvícené světelnou diodou, asi 1 W

230 – 240 V, 50 Hz

360° s ochranou proti podlezení

8 m kolem dokola

2 – 2000 lx

5 s – 15 min

0% nebo 25% (Watt-o-matic)

4 hod. spínatelné

IP 44

Řada 270

Výhody při montáži
■ Světelnou tabulku lze umístit vlevo nebo

vpravo, podle montáže vpravo nebo vlevo
od domovních dveří (L 270 S).

■ S lampou jsou dodána i samolepicí čísla
(L 270 S).

360°

Úhel záchytu 360° Perfektní záchyt 
s ochranou proti
podlezení

Zmenšení úhlu
záchytu

Nastavení funkce

Přehled nejdůležitějších vlastností

Pozvolné 
rozjasňování 
světla

Trvalé světlo 
2 x vyp/zap

Aluminium
Quality
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Senzorové lampy pro venkovní prostory

Kvalitní senzorová stropní lampa vybave-
ná nejmodernější multičočkovou techni-
kou STEINEL pro zachycení celé plochy
pod stříškami, přesahy nad domovními
dveřmi, výstupky zdí, garážemi nebo vraty
garáží. 

Vybavená základním krytem z kvalitního,
trvanlivého, tlakově litého hliníku a ručně
vyrobenými, foukanými opálovými skly nebo
rázuvzdorným akrylátovým sklem lampa 
DL 750 S zajišťuje měkký rozptyl světla 
a úsporné osvětlení. 

Popis funkce
■ Regulace základního jasu od 0do 50%

(Watt-o-matic). Při pohybu se pak lampa
na nastavenou dobu sepne na plný
výkon.

■ Integrovaným pozvolným rozjasňováním
světla je docíleno krásného světelného
účinku a také se zvyšuje životnost žárovky
tím, že se výkon po zapnutí během jedné
vteřiny pomalu zvyšuje. Stejný měkký
průběh zajišťuje elektronika i při vypínání.

Možnosti nastavení
■ Oblast záchytu lze vymezit přiloženými

krycími clonami.
■ Jednoduché nastavení doby svícení, 

prahové hodnoty soumrakového nasta-
vení a jasu otočným regulátorem.

Výhody při montáži
■ Výměna žárovky bez použití nástrojů 

díky sklu lampy s bajonetovým uzávěrem.

Automatické osvětlení shora
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Přehled nejdůležitějších vlastností

German Quality
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Senzorové stropní lampy

DL 750 SDL 750 S

Č. zboží 650315 650117

Soumrakové 
nastavení

Oblast záchytu Časové nastavení Regulace jasu
(Watt-o-matic)

Krycí clony ke
zmenšení dosahu

…rovněž i oblasti
záchytu

650414 650216

360°/ 3 senzory

asi 350 m2

max. 12m

Rozměry (vxšxh)

Výkon

Připojení k síti

Úhel záchytu

Dosah

Soumrakové nastavení

Časové nastavení

Regulace jasu

Trvalé osvětlení

Krytí

135 x 315 x 315 mm

max. 100 W / E 27 (nepoužívat úsporné žárovky)

230 – 240 V, 50 Hz

360° s otvorovým úhlem 180°

max. 12 m kolem dokola (teplotně stabilizovaná)

2 – 2000 lx

5 s – 15 min

0 – 50 % (Watt-o-matic)

4 hod. spínatelné

IP 44

bílá/opálové sklo šedá/opálové sklo
DL 750 S

bílá/akrylátové sklo šedá/akrylátové sklo
DL 750 S

DL 750 S – opálové/akrylátové sklo

■ Nerozbitný plastový kryt z akrylátového skla■ Ručně vyrobené, foukané opálové sklo

RÁZUVZDORNÝ
MATERIÁL

Pozvolné 
rozjasňování 
světla

Trvalé světlo
2 x vyp/zap
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Senzorové lampy z rázuvzdorného materiálu

40

Senzorové lampy pro venkovní prostory

Ideální řešení pro bezpečné a energii
šetřící osvětlení ploch ohrožených vanda-
lismem. 
Mřížkou chráněný senzor a plastový kryt 
z rázuvzdorného, extrémně stabilního poly-
karbonátu bezpečně chrání nejmodernější
multičočkovou techniku STEINEL před
použitím násilí a brání poranění při rozbití
skla. Nahoře zkosený kryt nedovoluje sem
stavět nějaké předměty nebo lampu
zakrývat.

Popis funkce
■ Regulace základního jasu od 0do 50%

(Watt-o-matic). Při pohybu se pak lampa
na nastavenou dobu sepne na plný
výkon.

■ Integrovaným pozvolným rozjasňováním
světla je docíleno krásného světelného
účinku a také se zvyšuje životnost žárovky
tím, že se výkon po zapnutí během jedné
vteřiny pomalu zvyšuje. Stejný měkký
průběh zajišťuje elektronika i při vypínání.

■ Trvalé osvětlení (4h) spínatelné síťovým
spínačem.

Možnosti nastavení
■ Oblast záchytu lze vymezit přiloženými

krycími clonami.
■ Chráněná, pod krytem ukrytá komfortní

funkční tlačítka k přesnému nastavení
doby svícení a prahové hodnoty sou-
mrakového nastavení a jasu. 
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Č. zboží

Rozměry (vxšxh)

Výkon

Připojení k síti

Úhel záchytu

Dosah

Soumrakové nastavení

Časové nastavení

Regulace jasu

Trvalé osvětlení

Krytí

642716

330 x 185 x 115 mm

max. 100 W / E 27 
(nepoužívat úsporné žárovky)

230 – 240 V, 50 Hz

180° při otvorovém úhlu 90°

2 základní nastavení: 
max. 12 m nebo 5 m
(teplotně stabilizovaná)

2 – 2000 lx

5 s – 15 min

0 – 50 % (Watt-o-matic)

4 hod. spínatelné

IP 44

41

Výhody při montáži
■ Kryt je zajištěn šrouby TORX.

Senzorová nástěnná lampa

Možná 2 základní
nastavení dosahu

Oblast záchytu

180°/ 2 senzory
max. 12m

5 m
12m

šedá
L 870 S

Přehled nejdůležitějších vlastností

German Quality

Otočná 
multičočka

Zmenšení úhlu
záchytu

Zmenšení dosahu

12m

RÁZUVZDORNÝ
MATERIÁL

Pozvolné 
rozjasňování 
světla

Trvalé světlo
2 x vyp/zap

asi 350 m2
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Klasické 
senzorové lampy 

42

Č. zboží

Rozměry (vxšxh)

Krytí

645311

340 x 220 x 150 mm

IP 43

645410

340 x 215 x 165 mm

IP 43

Výkon

Připojení k síti

Úhel záchytu

Dosah

Soumrakové nastavení

Časové nastavení

Regulace jasu

Trvalé osvětlení

max. 100 W / E 27 
(nepoužívat úsporné žárovky)

230 – 240 V, 50 Hz

180° při otvorovém úhlu 90°

max. 12 m nebo 5 m
(teplotně stabilizovaná)

2 – 2000 lx

5 s – 15 min

0 – 50 % (Watt-o-matic)

4 hod. spínatelné

Senzorové lampy pro venkovní prostory

■ Kvalitní ušlechtilá ocel ■ Kvalitní ušlechtilá ocel

ušlechtilá ocel
L 170 S

ušlechtilá ocel
L 180 S

Řada 170/190

INOX

L 180 SL 170 S

Exkluzívní senzorové lampy v klasickém
tvaru jako lucerna pro reprezentativní
venkovní prostory.

Jakostní nerezová ocel (řada 170/180) popř.
trvanlivý, ornamenty nákladně ozdobený
tlakově litý hliník (řada 190) kombinovaný 
s nekompromisní multičočkovou technikou
STEINEL.

Popis funkce
■ Integrované pozvolné rozjasňování světla.
■ Regulace základního jasu od 0do 50%

(Watt-o-matic). Při pohybu se pak lampa
na nastavenou dobu sepne na plný
výkon.

■ Trvalé osvětlení (4 h) spínané síťovým
spínačem.

Možnosti nastavení
■ Dosah lze otáčením multičočky nastavit

na max. 12 m popř. max. 5 m.
■ Oblast záchytu lze vymezit přiloženými

krycími clonami.
■ Komfortní funkční tlačítka k přesnému

nastavení doby svícení a prahové hod-
noty soumrakového nastavení a jasu.
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Přehled nejdůležitějších vlastností

German Quality
43

Č. zboží

Rozměry (vxšxh)

Krytí

644413 644512

335 x 217 x 147 mm

IP 44

644611 644710

335 x 191 x 135 mm

IP 44

Senzorové nástěnné lampy, řada 170/190

Oblast záchytuMožná 2 základní
nastavení dosahu

180° / 2 senzory
max. 12m

5 m
12m

■ Trvanlivý, ornamenty 
nákladně ozdobený 
hliníkový tlakový odlitek

■ Trvanlivý, ornamenty 
nákladně ozdobený 
hliníkový tlakový odlitek

černá bílá
L 190 S

černá bílá
L 191 S

Otočná 
multičočka

Zmenšení úhlu
záchytu

Zmenšení dosahu

12m

L 190 S L 191 S

Aluminium
Quality

Pozvolné 
rozjasňování 
světla

Trvalé světlo
2 x vyp/zap

Komfortní funkční
tlačítka

asi 200 m2 / 40 m2
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Senzorové lampy pro venkovní prostory

Mnohotvárnost s nadčasovým 
designem
Lampy řady 705 spojují sympatický, nadča-
sový design - od klasického po moderní – 
s nejmodernější, ukázkovou senzorovou
technikou STEINEL.

V ramenu lampy vyrobeného z kvalitního hliníko-
vého tlakového odlitku se skrývá nový výkonný
minisenzor STEINEL! Senzor není téměř vidět 
a lze jej výborně integrovat do designu lampy.

Vybavený 4segmentovou senzorikou a na základě
zrcadlové optiky i velkou ohniskovou vzdáleností
nabízí minisenzor v okruhu 8 m perfektně stejno-
měrný záchyt 360° s velkou rozlišovací schopností.

Aluminium
Quality
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Senzorové nástěnné lampy, řada 705

German Quality

L 705 S L 715 S

Č. zboží

Rozměry (vxšxh)

652012 652111

275 x 210 x 285 mm

652210 652319

275 x 210 x 285 mm

černá bílá
L 705 S

černá bílá
L 715 S

■ Ručně vyrobené, foukané
křišťálové sklo s bublinami

■ Ručně vyrobené, foukané
opálové sklo, lesklé

L 725 S

652418 652517

269 x 161 x 266 mm

černá bílá
L 725 S

■ Ručně vyrobené, foukané
křišťálové sklo s bublinami 
s novým tvarem

Popis funkce
■ Čtyři prakticky orientované funkční pro-

gramy s pozvolným rozjasňováním světla
rovněž i 25% základním jasem (Watt-o-
matic) nenechají žádné přání nesplněné
(popis viz strany 22 – 23).

■ Trvalé osvětlení (4h) spínané síťovým 
spínačem. 

Možnosti nastavení
■ Oblast záchytu lze vymezit přiloženými

krycími clonami.
■ Jednoduché a pohodlné nastavení doby

svícení, prahové hodnoty soumrakového
nastavení a výběr programu na vyjíma-
telném senzorovém modulu. (popis viz 
strany 22 – 23).

Časové nastavení

Volicí spínač programů

Soumrakové nastavení
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Senzorové lampy pro venkovní prostory Série 705

46

Výkon / žárovka

Připojení k síti

Úhel záchytu

Dosah

Soumrakové nastavení

Časové nastavení

Regulace jasu

Trvalé osvětlení

Krytí

max. 100 W / E 27 
(také vhodné pro úsporné žárovky)

230 – 240 V, 50 Hz

360° s ochranou proti podlezení

8 m kolem dokola

2 – 2000 lx

5 s – 15 min

0% nebo 25% (Watt-o-matic)

4 hod. spínatelné

IP 44

Řada 705

L 735 S L 745 S

Č. zboží

Rozměry (vxšxh)

652616 652715

280 x 240 x 124 mm

652814 652913

288 x 278 x 202 mm

černá bílá
L 735 S

černá bílá
L 745 S

■ Ručně vyrobené, foukané
opálové sklo, lesklé

■ Ručně vyrobené, foukané
křišťálové sklo, čiré

L 755 S

653019 653118

275 x 216 x 288 mm

černá bílá
L 755 S

■ Ručně vyrobené, foukané
křišťálové sklo s bublinami

360°

Úhel záchytu 360° Perfektní záchyt 
s ochranou proti
podlezení

Zmenšení úhlu
záchytu

Nastavení funkce

Přehled nejdůležitějších vlastností

Pozvolné 
rozjasňování 
světla

Trvalé světlo
2 x vyp/zap
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German Quality
47

Senzorové nástěnné lampy, řada 706

47

Světlo namířené dolů

Lampy řady 706 mají skleněná tělesa
namířená dolů a tak osvětlují vše, co se
nachází dole.

Řada 706 technicky odpovídá řadě 705. Mnoho
zákazníků upřednostňuje tento tvar lampy, který
ideálním způsobem osvětluje schody, klíčovou
dírku atd.

Aluminium
Quality
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Senzorové lampy pro venkovní prostory

L 706 S L 716 S

Č. zboží

Rozměry (vxšxh)

653217 653316

285 x 210 x 285 mm

653415 653514

285 x 210 x 285 mm

černá bílá
L 706 S

černá bílá
L 716 S

■ Ručně vyrobené, foukané
křišťálové sklo s bublinami

■ Ručně vyrobené, foukané
opálové sklo, lesklé

L 726 S

653613 653712

285 x 191 x 276 mm

černá bílá
L 726 S

■ Ručně vyrobené, foukané
opálové sklo, lesklé

Popis funkce
■ Čtyři prakticky orientované funkční pro-

gramy s pozvolným rozjasňováním světla
rovněž i 25% základním jasem (Watt-o-
matic) nenechají žádné přání nesplněné
(popis viz strany 22 – 23).

■ Trvalé osvětlení (4h) spínané síťovým 
spínačem. 

Možnosti nastavení
■ Oblast záchytu lze vymezit přiloženými

krycími clonami.
■ Jednoduché a pohodlné nastavení doby

svícení, prahové hodnoty soumrakového
nastavení a výběr programu na vyjíma-
telném senzorovém modulu. (popis viz
strany 22 – 23).
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German Quality
49

L 736 S L 746 S

Č. zboží

Rozměry (vxšxh)

653811 653910

285 x 124 x 238 mm

654214 654115

285 x 182 x 272 mm

černá bílá
L 736 S

černá bílá
L 746 S

■ Ručně vyrobené, foukané
opálové sklo, lesklé

■ Ručně vyrobené, foukané
křišťálové sklo s bublinami

Senzorové nástěnné lampy, řada 706

360°

Úhel záchytu 360° Perfektní záchyt 
s ochranou proti
podlezení

Zmenšení úhlu
záchytu

Nastavení funkce

Přehled nejdůležitějších vlastností

Pozvolné 
rozjasňování 
světla

Trvalé světlo
2 x vyp/zap

Výkon / žárovka

Připojení k síti

Úhel záchytu

Dosah

Soumrakové nastavení

Časové nastavení

Regulace jasu

Trvalé osvětlení

Krytí

max. 100 W / E 27 
(také vhodné pro úsporné žárovky)

230 – 240 V, 50 Hz

360° s ochranou proti podlezení

8 m kolem dokola

2 – 2000 lx

5 s – 15 min

0% nebo 25% (Watt-o-matic)

4 hod. spínatelné

IP 44

Řada 706
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Senzorové lampy pro venkovní prostory

L 905 S L 915 S

651015 651114

291 x 210 x 180 mm

651213 651312

291 x 210 x 180 mm

černá bílá
L 905 S

černá bílá
L 915 S

■ Ručně vyrobené, foukané
křišťálové sklo s bublinami

■ Ručně vyrobené, foukané
opálové sklo, lesklé

Lampy řady 905 přesvědčují svým nadčaso-
vým, příjemným designem, plochým způso-
bem upevnění nenáročným na místo a nejno-
vější technikou.

V lampách vyrobených z trvanlivého, vůči povětr-
nostním vlivům odolného plastu se skrývá, sotva
viditelný, nový minisenzor STEINEL! Vybavený
4segmentovou senzorikou a na základě zrcadlové
optiky i velkou ohniskovou vzdáleností nabízí
minisenzor v okruhu  8 m perfektně stejnoměrný
záchyt 360° s velkou rozlišovací schopností. 

Kompaktní senzorové
lampy s novým designem
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Senzorové nástěnné lampy, řada 905

L 935 S L 945 S

Č. zboží

Rozměry (vxšxh)

651619 651718

303 x 126 x 138 mm

651817 651916

305 x 196 x 170 mm

černá bílá
L 935 S

černá bílá
L 945 S

■ Ručně vyrobené, foukané
opálové sklo, lesklé

■ Ručně vyrobené, foukané
křišťálové sklo, čiré

360°

Úhel záchytu 360° Perfektní záchyt 
s ochranou proti
podlezení

Zmenšení úhlu
záchytu

Nastavení funkce

Přehled nejdůležitějších vlastností

Pozvolné 
rozjasňování 
světla

Trvalé světlo 
2 x vyp/zap

L 925 S

651411 651510

281 x 158 x 153 mm

černá bílá
L 925 S

■ Ručně vyrobené, foukané
křišťálové sklo s bublinami

Výkon / žárovka

Připojení k síti

Úhel záchytu

Dosah

Soumrakové nastavení

Časové nastavení

Regulace jasu

Trvalé osvětlení

Krytí

max. 100 W / E 27 
(také vhodné pro úsporné žárovky)

230 – 240 V, 50 Hz

360° s ochranou proti podlezení

8 m kolem dokola

2 – 2000 lx

5 s – 15 min

0% nebo 25% (Watt-o-matic)

4 hod. spínatelné

IP 44

Řada 905

DIY_sensor_Inhalt_CZ_4.qxd  22.12.2005  18:28 Uhr  Seite 51



52

Senzorové lampy kompaktního tvaru

Senzorové lampy pro venkovní prostory

Senzorové nástěnné lampy s kompaktními
tvary s multičočkovou technikou STEINEL
pro dům a dvůr.

Kvalitní lampy nabízí takový konstrukční tvar,
který těsně doléhá ke stěnám domu.
Multičočka má velký úhel záchytu 360°.

Popis funkce
■ Regulací základního jasu od 0do 50%

(Watt-o-matic) lze v noci dle potřeby 
nastavit náladové trvalé osvětlení. Při
pohybu se pak lampa na nastavenou
dobu sepne na plný výkon.

Možnosti nastavení
■ Oblast záchytu lze vodorovně a svisle

otočnými multičočkami přesně
přizpůsobit místním podmínkám a  
vymezit ji přiloženými krycími clonami.

■ Jednoduché nastavení doby svícení 
a prahové hodnoty soumrakového 
nastavení otočným regulátorem.
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Senzorové nástěnné lampy, řada 902

Oblast záchytu Nastavení 
natočením

Zmenšení úhlu
záchytu

Časové nastavení Regulace jasu
(Watt-o-matic)

Soumrakové 
nastavení

L 932 S L 972 S

360°/ 1 senzor

asi 150 m2

max. 12m

černá bílá
L 932 S

černá bílá
L 972 S

Přehled nejdůležitějších vlastností

■ Ručně vyrobené, foukané
křišťálové sklo

■ Ručně vyrobené, foukané
opálové sklo

L 902 S

černá bílá
L 902 S

■ Ručně vyrobené, foukané
křišťálové sklo s bublinami

Č. zboží

Rozměry (vxšxh)

615215 615314

300 x 210 x 160 mm

615819 615918

300 x 110 x 120 mm

Výkon / žárovka

Připojení k síti

Úhel záchytu

Rozsah natočení senzoru

Dosah

Soumrakové nastavení

Časové nastavení

Regulace jasu

Krytí

Příslušenství dle výběru
Č. zboží

max. 60 W / E 27 
(nepoužívat úsporné žárovky)

230 – 240 V, 50 Hz

360° při otvorovém úhlu 120°

vodorovně 45°, svisle 40°

max. 12 m

2 – 2000 lx

10 s – 15 min

0 – 50 % (Watt-o-matic)

IP 44

rohový nástěnný držák 01 k montáži na vnější rohy
630119 černá 630218 bílá

Řada 902

616014 616113

340 x 180 x 170 mm
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Senzorové lampy pro venkovní prostory

Senzorové nástěnné lampy s multičočkovou
technikou STEINEL s jednoduchou elegancí.

Výrazným ozdobným prvkem je barevně odlišený
spojovací kus mezi ramenem lampy a ručně
vyrobenou, foukanou skleněnou koulí, a tak se
skoro zdá, že se vznáší. Multičočka, která jako
jediný viditelný prvek svědčí o vysoce citlivém
vnitřním zařízení, harmonicky zapadá do celko-
vého vzhledu. 

Popis funkce
■ Regulací základního jasu od 0do 50% 

(Watt-o-matic) lze v noci dle potřeby nastavit
náladové trvalé osvětlení. Při pohybu se pak
lampa na nastavenou dobu sepne na plný
výkon (L 100 S). 

Možnosti nastavení
■ Oblast záchytu L 100 S lze vodorovně a svisle

otočnou multičočkou přesně přizpůsobit
místním podmínkám. U L 112 S a L 122 S lze
oblast záchytu vymezit přiloženými krycími
clonami.

■ Jednoduché nastavení doby svícení a prahové
hodnoty soumrakového nastavení otočným
regulátorem.
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Senzorové nástěnné lampy, řada 100

Č. zboží

Rozměry (vxšxh)

Výkon

Připojení k síti

Úhel záchytu

Rozsah natočení senzoru

Dosah

Soumrakové nastavení

Časové nastavení

Regulace jasu

Krytí

Příslušenství

Č. zboží

611415 611514

390 x 215 x 240 mm

max. 60 W / E 27 
(nepoužívat úsporné žárovky)

230 – 240 V, 50 Hz

360° při otvorovém úhlu 120°

vodorovně 45°, svisle 40°

max. 12 m

2 – 2000 lx

10 s – 15 min

0 – 50 % (Watt-o-matic)

IP 44

rohový nástěnný držák 03 
k montáži na vnější rohy
630317 černá 630416 bílá

L 100 S

Nastavení funkceOblast záchytu

360°/ 1 senzor

asi 150 m2

max. 12m

Monitorovaná
oblast

Zmenšení úhlu
záchytu

Nastavení funkce

616519 616618

336 x 215 x 268 mm

max. 100 W/E 27

230 – 240 V, 50 Hz

140°, při otvorovém úhlu 110°

jemné doladění  80°

max. 12 m

2 – 2000 lx

10 s – 15 min

–

IP 44

Včetně rohového nástěnného držáku 
k montáži do venkovních a vnitřních 
prostor.

644819 644918 645014

336 x 215 x 268 mm

max. 100 W/E 27

230 – 240 V, 50 Hz

140°, při otvorovém úhlu 110°

jemné doladění  80°

max. 12 m

2 – 2000 lx

10 s – 15 min

–

IP 44

Včetně rohového nástěnného držáku k montáži do 
venkovních a vnitřních prostor.

L 112 S L 122 S

Oblast záchytu

140°/ 1 senzor asi 140 m2

2 – 12 m

L 100 S L 112 S / L 122 S

černá bílá
L 100 S

černá bílá
L 112 S

černá bílá platinový vzhled
L 122 S

Nastavení 
natočením

■ Trvalý provoz s nastavi-
telným základním jasem
(Watt-o-matic)

■ Ručně vyrobené, foukané
křišťálové sklo s bublinami

■ Ručně vyrobené, foukané
opálové sklo

■ Ručně vyrobené, foukané
křišťálové sklo s bublinami
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Senzorové nástěnné lampy s dokonale osvěd-
čenou technikou a jednoduchým, klasickým
designem pro dům a dvůr.

Každá z těchto lamp je k dostání v černé nebo
bílé barvě. Ručně vyrobené, foukané skleněné
těleso  propůjčuje lampám jejich individuální
charakter. Vedle nejrůznějších kulovitých tvarů je
možné si vybrat i klasický tvar lucerny. 

Možnosti nastavení
■ Oblast záchytu lze vodorovně a svisle 

otočnou Fresnelovou čočkou přesně
přizpůsobit místním podmínkám a vymezit 
ji přiloženými krycími clonami.

■ Jednoduché nastavení doby svícení 
a prahové hodnoty soumrakového nasta-
vení otočným regulátorem.

Řady 560/535

Senzorové lampy pro venkovní prostory
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L 560 S L 562 S

Oblast záchytu Zmenšení úhlu záchytu Nastavení funkce

Č. zboží

Rozměry (vxšxh)

Výkon

Připojení k síti

Úhel záchytu

Rozsah natočení senzoru

Dosah

Soumrakové nastavení

Časové nastavení

Krytí

634216 634315

368 x 215 x 243 mm

max. 60 W / E 27

230 – 240 V, 50 Hz

140° vodorovně 
s ochranou proti podlezení

vodorovně 130°, svisle 65°

max. 12 m

2 – 2000 lx

10 s – 15 min

IP 44

634612 634711

410 x 200 x 260 mm

max. 60 W / E 27

230 – 240 V, 50 Hz

140° vodorovně 
s ochranou proti podlezení 

vodorovně 130°, svisle 65°

max. 12 m

2 – 2000 lx

10 s – 15 min

IP 44

140° / 1 senzor

asi 150 m2

L 535 S

Oblast záchytu Zmenšení úhlu záchytu

180° / 1 senzor

asi 200 m2

max. 12m

644017 644116

307 x 215 x 228 mm

max. 100 W / E 27

230 – 240 V, 50 Hz

180° 
s ochranou proti podlezení

70° svisle

max. 12 m

2 – 2000 lx

10 s – 15 min

IP 44

L 560 S / L 562 S L 535 S

Senzorové nástěnné lampy, řada 560/535

NOVINKA

černá bílá
L 560 S

černá bílá
L 562 S

černá bílá
L 535 S

Nastavení funkce

Akce

■ Ručně vyrobené, foukané
sklo lampy

■ Ručně vyrobené, foukané
křišťálové sklo s bublinami

■ Cenově výhodný zaváděcí
model

■ Ručně vyrobené, foukané
křišťálové sklo s bublinami
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Senzorové halogenové reflektory

Senzorové lampy pro venkovní prostory

Senzorové halogenové reflektory STEINEL
jsou ideálním řešením, mají-li být zvláště
jasně osvětlena např. průčelí domů,
příjezdové cesty a nebezpečná místa.

Ostražité reflektory jsou z výroby vybaveny
různě silnými žárovkami s výkonem od 150
do 500 W. Tím automaticky osvětlí zvláštní
poutače, přivítají nečekané hosty a nevítané
hosty účinně odstraší. Program STEINEL
nabízí model vhodný pro každý případ
použití od cenově výhodných reflektorů 
s Fresnelovými čočkami HS 5140 až po
mikroprocesorem řízený Fluter HS 500 se
špičkovou technologií. Modely HS 150 
a HS 300 jsou vybaveny kvalitním kera-
mickým reflektorem.

Možnosti nastavení
■ Oblast záchytu lze vodorovně a svisle

otočnou multičočkou (HS 150 DUO, 
HS 300 DUO, HS 500 DUO) popř.
Fresnelovou čočkou (HS 5140) přesně
přizpůsobit místním podmínkám a vyme-
zit ji přiloženými krycími clonami.

■ Jednoduché nastavení doby svícení 
a prahové hodnoty soumrakového nasta-
vení otočným regulátorem.
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HS 150/300/500:

Těleso reflektoru lze vertikálně pootočit +110°
až -40° a horizontálně 40°. Tak lze i při
těžkých montážních poměrech docílit opti-
málního osvětlení. 

Senzorové halogenové reflektory
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■ Atraktivní design
■ Kvalitní, výkonný keramický reflektor

■ Kvalitní, výkonný keramický reflektor

Oblast záchytu Zmenšení úhlu
záchytu

Sejmutí 
prstencové clony

Soumrakové,
časové nastavení

60

Č. zboží

Rozměry (vxšxh)

Výkon

Připojení k síti

Úhel záchytu

Rozsah natočení senzoru

Dosah

Soumrakové nastavení

Časové nastavení

Krytí

Žárovka

Příslušenství dle výběru

Č. zboží

633011 633110 646318

215 x 155 x 170 mm

max. 150 W

230 – 240 V, 50 Hz

240°, při otvorovém úhlu 180°

vodorovně 80°, svisle 150°

max. 12 m (teplotně stabilizovaná)

2 – 2000 lx

10 s – 15 min

IP 44

včetně žárovky 150 W
(halogenová tyč R7S)

rohový nástěnný držák 02
k montáži na vnější rohy
630560 černá 630669 bílá

633219 633318

240 x 210 x 180 mm

max. 300 W

230 –240 V, 50 Hz

240°, při otvorovém úhlu 180°

vodorovně 80°, svisle 150°

max. 12 m (teplotně stabilizovaná)

2 – 2000 lx

10 s – 15 min

IP 44

včetně žárovky 300 W
(halogenová tyč R7S)

–

HS 150 DUO HS 300 DUO

Senzorové lampy pro venkovní prostory

240°/ 2 senzory

300 m2

max. 12m

černá bílá platinový vzhled
HS 150 DUO

černá bílá
HS 300 DUO

HS 150 DUO / HS 300 DUO /

KERAMICKÝ
REFLEKTOR

KERAMICKÝ
REFLEKTOR

2
Soustava senzorů

2
Soustava senzorů
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Č. zboží

Rozměry (vxšxh)

Výkon

Připojení k síti

Úhel záchytu

Rozsah natočení senzoru

Dosah

Soumrakové nastavení

Časové nastavení

Krytí

Žárovka

Příslušenství dle výběru

633417 633516

265 x 210 x 210 mm

max. 500 W

230 – 240 V, 50 Hz

240°, při otvorovém úhlu 180°

vodorovně 80°, svisle 150°

max. 20 m (teplotně stabilizovaná)

2 – 2000 lx

10 s – 15 min

IP 44

včetně žárovky 500 W
(halogenová tyč R7S)

–

575212 577919

185 x 170 x 160 mm

max. 500 W

230 – 240 V, 50 Hz

140° s ochranou proti podlezení

180° svisle dopředu a dozadu

max. 12 m (teplotně stabilizovaná)

2 – 2000 lx

10 s – 15 min

IP 54

včetně žárovky 500 W
(halogenová tyč R7S)

–

German Quality
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Senzorové halogenové reflektory

HS 500 DUO HS 5140

Sejmutí 
prstencové clony

■ Velký dosah světla a senzoru do 20 m ■ Cenově výhodný zaváděcí výrobek

černá bílá
HS 500 DUO

černá bílá
HS 5140

Oblast záchytu Zmenšení úhlu
záchytu

Soumrakové,
časové nastavení

240°/ 2 senzory
max. 20 m

HS 500 DUO

Oblast záchytu Nastavení funkcí

140°/ 1 senzor

HS 5140

2
Soustava senzorů

800 m2 175 m2

Akce

20 m
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6262

Senzorové lampy pro vnitřní prostory
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Komfort pro vnitřní prostory

Se senzorovými lampami STEINEL světlo
přichází a odchází zároveň s člověkem.
Spolehlivě, rychle a především automaticky.
Moderní vysokofrekvenční senzory, skryté
uvnitř lampy, spolehlivě a okamžitě reagují 
i na ty nejmenší pohyby a světelné poměry.
■ Bezpečí, pohodlí a úspora energie auto-

matickým spínáním světla.
■ K dostání jako nástěnné a stropní lampy 

v mnoha různých designech.
■ Individuální nastavení reakční hodnoty

intenzity jasu, doby sepnutí a dosahu.
■ Spolehlivá funkce. 
■ Jednoduchá instalace:

Lampa a senzor = 1 přípojka.
■ 5letá záruka pro dokoupení skla

ORIGINAL

křišt’álové sklo

   foukané
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Senzorová technika pro vnitřní prostory

Automatické
rozsvěcování
světla

Vysokofrekvenční senzory spínají rychleji

Kde jsou lidé tam se něco pohybuje. Tato skutečnost předur-
čila senzory pohybu jako základ inteligentních světelných 
spínačů. Vysokofrekvenční (VF) senzory STEINEL rozpoznají
pohyby bez zpoždění a bez omezení „citlivosti“ teplotou
prostředí a směrem pohybu zachyceného objektu.

Vysokofrekvenční senzory aktivně kontrolují oblast záchytu.
Vysílají krátkovlnné signály a vzápětí přijímají zpět echo
odrážející se od stěn a okolních objektů. Každý pohyb, je
jedno jestli pochází od osob nebo okolních předmětů, bez-
prostředně vyvolá falešné echo. Tak může elektronika vyhod-
nocením echa zaznamenat pohyb a eventuálně rozsvítit světlo.

Vysokofrekvenční senzory STEINEL pracují s impulzy v oblasti
5,8 GHz. Protože sklo a tenké stěny nepředstavují pro tyto
vysokofrekvenční vlny žádné překážky, mohou být senzory

zvenčí neviditelně umístěny dovnitř lampy. Tak tyto senzorové
prvky nenarušují atraktivní design senzorových lamp STEINEL.

Vysílací výkon přibližně 1 mW odpovídá jen asi 1/1000 výkonu
mobilního telefonu.

Kvůli těmto vlastnostem vysokofrekvenční senzor STEINEL
představuje perfektní řešení pro automatické lampy do
vnitřních prostorů.

Časové nastavení

Vysokofrekvenční senzorové lampy
STEINEL jsou vybaveny časovačem,
který zajišťuje, že světlo zůstane po
předchozím zaznamenaném pohybu po
nastavenou dobu svítit. Požadovanou
dobu svícení lze plynule nastavit mezi 
5 s a 15 min.

Soumrakové nastavení

Nastavením prahové reakční hodnoty
mezi 2 – 2000 lx se určí, při jakých 
světelných poměrech okolí má být sen-
zorová lampa aktivní. Již za dne nebo
teprve při soumraku či ve tmě. Pomocí
nastavovacího ovládače je možné nas-
tavit prahovou hodnotu světelnosti, při
které bude světlo zapnuto.

Nastavení dosahu

Vysokofrekvenční senzorové lampy
STEINEL mohou zachytit pohyb ve
vzdálenosti o průměru 1 až 8 m.
Požadovaný dosah lze v tomto rámci
plynule elektronicky nastavit.

1 – 8 m 5 s – 15 min 2 – 2000 lx
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1–8 m

1–8 m

1,75 m

2,50 m

Jednoduchá montáž

Vysokofrekvenční senzorové lampy
STEINEL lze namontovat stejně tak
rychle a jednoduše jako obvyklé lampy.
Lampu upevnit na stěnu nebo strop, 
ke svorkám svítidla připojit fázový,
nulový a ochranný vodič – hotovo. 
Pak díky integrované senzorové tech-
nice již není potřebné ruční zapínání 

a vypínání.

Pohodlné, bezpečné, úsporné

Nasazením moderního vysokofrekvenčního senzoru k
potřebnému řízení vnitřního osvětlení započal STEINEL 
novou éru v oblasti automatického osvětlení. Vysokofrek-
venční senzorové lampy jsou koncipovány speciálně pro
vnitřní prostory, jako např. chodba, hala, schodiště, kuchyně
nebo koupelna, a jsou vhodné k montáži na stěnu a strop.

Připojení dalších spotřebičů

Vysokofrekvenční senzorové lampy mají
samostatnou připojovací svorku, s jejíž
pomocí lze připojit další spotřebiče. 
Po vstupu hosta na WC se pak např. 
se světlem zapne další lampa nebo 
ventilátor. Spínací výkon přitom činí
max. 100 W.

Oblast záchytu 360° 
s otvorovým úhlem 160° 
a dosahem až 8 m spoleh-
livě monitoruje prostory 
o velikosti až 50 m2.
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Strohý design, ideální pro chodby, haly nebo
schodiště.

Je jedno, zda stropní nebo nástěnná lampa, 
elegantní, ručně vyrobená, foukaná skleněná
tělesa zajišťují teple působící osvětlení a stejno-
měrný rozptyl světla.

Popis funkce
■ Neviditelně skryté uvnitř lampy reagují moderní

vysokofrekvenční senzory v závislosti na
teplotě i na ten sebemenší pohyb a zajišťují
extrémně rychlé zapnutí světla a po nastavené
době zase jeho vypnutí.

Možnosti nastavení
■ Plynulé, elektronické nastavení dosahu 

o 1 – 8 metrů.
■ Jednoduché nastavení doby svícení 

a prahové hodnoty soumrakového 
nastavení otočným regulátorem.

Výhody při montáži
■ Jednoduchá montáž 

(lampa a senzor = 1 přípojka)
■ Možnost připojení dalších spotřebičů 

(např. větrák do koupelny/na WC)
■ Výměna žárovky bez použití nástrojů díky

bezšroubovému upevnění skla s bajonetovým
uzávěrem.

66

RS 10 L / 100 L / 16 L

Senzorové lampy pro vnitřní prostory

Č. zboží

Rozměry 
(vxšxh)

Výkon

Vysílací výkon

Technika VF

Krytí

730512

280 x 110 mm

max. 75 W / E 27
+ max. 100 VA / 
např. větrák v koupelně/na WC

přibližně 1 mW

5,8 GHz

IP 21

738013

275 x 95 mm

max. 60 W / E 27
+ max. 100 VA / 
např. větrák v koupelně/na WC

přibližně 1 mW

5,8 GHz

IP 44

730116

310 x 125 mm

max. 100 W / E 27 
+ max. 100 VA / 
např. větrák v koupelně/na WC

přibližně 1 mW

5,8 GHz

IP 21

bílá

RS 100 L
bílá

RS 16 L
bílá

RS 10 L

Akce

RS 10 L

RS 16 L

Soumrakové 
nastavení

Jednoduchá
montáž na stěnu
nebo strop

Časové nastavení Nastavení dosahu

Nejdůležitější vlastnosti senzorových lamp
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Nezvyklý design, ideální pro chodby, haly
nebo schodiště.

Věcně a funkčně se prezentují vysokofrekvenční
senzorové lampy RS 10-2 L a RS 10-3 L. Ručně
vyrobené, foukané skleněné těleso orámované
plastovým krytem, který se u RS 10-2 L, stejně
jako stínítko, otevírá směrem ven, zatímco 
u RS 10-3 L je uzavřené a vyduté. Maximální
výkon žárovky činí 75 W.

Popis funkce, možnosti nastavení a výhody
při montáži
■ viz stranu 66

Vysokofrekvenční senzorové lampy k montáži na stěnu nebo strop

RS 10-2 L / RS 10-3 L

■ Kvalitní zpracování
■ Ručně vyrobené, foukané bílé

triopálové sklo
■ Kryt z kvalitního hliníkového 

tlakového odlitku nebo kvalit-
ního plastu (RS 16 L)

735616 735012 731311

350 x 110 mm

max. 75 W / E 27 
+ max.100 VA / např. větrák v koupelně/na WC

přibližně 1 mW

5,8 GHz

IP 21

INOX-stříbřitá fólie černá bílá

735715 735111 731410

360 x 110 mm

max. 75 W / E 27 
+ max.100 VA / např. větrák v koupelně/na WC

přibližně 1 mW

5,8 GHz

IP 21

INOX-stříbřitá fólie černá bílá

RS 10-2 L RS 10-3 L

230 - 240 V, 50 Hz

360° s otvorovým úhlem 160° eventuálně 
přes sklo, dřevo a stěny lehkých staveb

1 – 8 m,
plynule nastavitelný

2 – 2000 lx

5 s – 15 min

Připojení k síti

Úhel záchytu

Dosah

Soumrakové nastavení

Časové nastavení

RS 10 / 100 / 16 / 10-2 / 10-3 L

RS 10-2 L

RS 10-3 L
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Senzorové lampy pro vnitřní prostory

Č. zboží

Rozměry 
(vxšxh)

Výkon

Vysílací výkon

Technika VF

Krytí

730819

340 x 110 mm

max. 75 W / E 27
+ max. 100 VA / 
např. větrák v koupelně/na WC

přibližně 1 mW

5,8 GHz

IP 21

730413

390 x 125 mm

max. 100 W / E 27 
+ max. 100 VA / 
např. větrák v koupelně/na WC

přibližně 1 mW

5,8 GHz

IP 21

bílá
RS 103 L

bílá
RS 13 L

RS 13 L/RS 103 L

■ Ručně vyrobené, foukané opálové sklo s matovaným skleněným
prstencem

■ Kryt z kvalitního hliníkového tlakového odlitku

Stylový design s velkým průměrem, 
ideální pro chodby, haly nebo schodiště.

Tyto stropní a nástěnné lampy udělají všude
dobrý dojem, a je úplně jedno, zda na stropu
nebo stěně. Ručně vyrobená, foukaná opálo-
vá skla jsou k dostání s věnci z matného
křišťálového skla a ve dvou velikostech.

Popis funkce, možnosti nastavení a
výhody při montáži
■ viz stranu 66
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230 - 240 V, 50 Hz

360° s otvorovým úhlem 160° eventuálně 
přes sklo, dřevo a stěny lehkých staveb

1 – 8 m,
plynule nastavitelný

2 – 2000 lx

5 s – 15 min

Soumrakové 
nastavení

Jednoduchá
montáž

Časové nastavení Nastavení dosahu

Připojení k síti

Úhel záchytu

Dosah

Soumrakové nastavení

Časové nastavení

Vysokofrekvenční senzorové lampy k montáži na stěnu nebo strop

RS 13 / 103 / 20 / 21 L

730918

280 x 100 mm

max. 75 W / E 27
+ max. 100 VA / 
např. větrák v koupelně/na WC

přibližně 1 mW

5,8 GHz

IP 20

731014

280 x 100 mm

max. 75 W / E 27
+ max. 100 VA / 
např. větrák v koupelně/na WC

přibližně 1 mW

5,8 GHz

IP 20

stříbrná, sklo opálově matné
RS 21 L

stříbrná, tečkované sklo
RS 20 L

Nejdůležitější vlastnosti senzorových lamp

1–8m

1–8m

1,75 m

2,50 m

Ušlechtilý design, ideální pro prostory 
v obytné oblasti

Kdo upřednostňuje nezvyklý design, najde
pro své obydlí v modelových variantách této
série vhodnou senzorovou lampu se špičko-
vou technologií. Tři viditelné svorky tvoří jak
po stránce technické tak i optické oporu
bílých nebo bíle tečkovaných skleněných
těles.

RS 20 L/RS 21 L

Popis funkce, možnosti nastavení 
a výhody při montáži
■ viz stranu 66

■ Zvýraznění třemi přídržnými svorkami
■ Silně vyklenuté opálové sklo, matné nebo leskle tečkované
■ Kryt z kvalitního postříbřeného hliníkového tlakového odlitku

Oblast dosahu při montáži
na stěnu popř. strop
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Hlásiče pohybu pro vnitřní prostory
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Světelné spínače s hlavicí

Světelné spínače ode dneška spínají bezdotykově 
a automaticky. Inteligentní spínače se špičkovou tech-
nologií vedoucí firmy na trhu STEINEL jsou ideálním
řešením pro všechny prostory, které mají být funkčně
osvětleny: chodby, schodiště, koupelna, WC, kuchyně,
sklepy, prádelny rovněž i všechny prostory, ve kterých
se světlo rozsvěcuje po krátkou dobu.

■ Bezpečí, pohodlí a úspora energie automatickým
spínáním světla.

■ Lze je použít jak při dodatečném vybavování 
v obvyklých instalačních krabicích, tak i při nových
výstavbách domů, bytů a objektů.

■ Bezproblémová výměna původního spínače za tento
senzorový spínač.

■ Užitečné dodatečné funkce jako např. trvalé světlo 
(4 hod.) nebo trvalé vypnutí.

■ K dostání ve verzi pro instalaci pod omítku nebo 
na omítku.

■ Na základě atraktivního rámečkového programu 
lze kombinovat s dalšími spínači a zásuvkami.

L L´N
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IR 180 UP/AP HF 360 UP/AP

Možnosti nastavení
■ Otočné regulátory k jednoduchému nastavení

dosahu, doby svícení a prahové hodnoty soumra-
kového nastavení jsou chráněny před neúmyslným
přestavěním a nachází se za našroubovaným
ozdobným krytem.

■ Integrovaným tlačítkem lze přepnout na trvalé
osvětlení (max. 4 hodiny) nebo trvalé vypnutí. 
Červená světelná dioda signalizuje zvolenou funkci.

72

Možnosti nastavení
■ Otočné regulátory k jednoduchému nastavení doby

svícení a prahové hodnoty soumrakového nastavení
jsou chráněny před neúmyslným přestavěním, 
a nachází se za sklopným ozdobným krytem.

■ Integrovaným tlačítkem lze přepnout na trvalé
osvětlení (max. 4 hodiny) nebo trvalé vypnutí. 
Červená světelná dioda signalizuje zvolenou funkci.

Hlásiče pohybu pro vnitřní prostory

Solidní a osvědčený senzorový spínač s velkým
rozsahem a infračerveným systémem. Jako varianta
pod omítku ideální pro chodbu, kuchyň a WC pro
hosty, jako varianta na omítku pro sklep, garáž,
vrata garáže a venkovní prostory.

Tyto senzorové spínače reagují na vyzařování tepla
pohybujících se osob. S dosahem 8 metrů se dokonce
výborně hodí i do větších prostor. Variantu na omítku,
chráněnou před stříkající vodou IR 180 AP, montáž na
omítku s třídou ochrany IP 54, lze použít i v terénu
nebo ve vlhkých prostorách.

Rychlý a mnohostranný senzorový spínač s velkým
rozsahem a vysokofrekvenčním systémem. Jako
varianta pod omítku ideální pro schodiště, halu 
a koupelnu, jako varianta na omítku pro schodiště,
sklep a prádelnu.

Vysokofrekvenční detektory vysílají neviditelný signál 
a v závislosti na teplotě reagují na změny echa při
pohybu. S rozsáhlou oblastí záchytu, téměř okamžitou
a na teplotě nezávislou reakcí rovněž i s dosahem 
plynule nastavitelným mezi 1 m a 8 m je vhodný
dokonce i pro méně přehledná prostorová uspořádání.
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Popis funkce.
■ Bezdotyková zapínání a vypínání
■ Světelná dioda vás bude k vypínači navádět 

i ve tmě.

73

Senzorové snímače k montáži pod a na omítku

NF 50 UP

Senzorový vypínač z bezprostřední blízkosti 
NF 50 UP bezdotykově zapíná nebo vypíná 
světlo. Ideální pro kuchyň, koupelnu, dílnu, praxi 
a všechny prostory, ve kterých je kladen velký
důraz na hygienu, čistotu a bezpečnost elektrického
systému.

Senzorový spínač NF 50 je vybaven funkcí senzorového
vypínače z bezprostřední blízkosti, reaguje na pohyb
ruky v bezprostřední blízkosti snímací plochy (vzdále-
nost max. 5 cm). Tak lze i vlhkýma nebo špinavýma
rukama bezpečně a hygienicky zapínat a vypínat světlo
na pracovišti.

German Quality

DIY_sensor_Inhalt_CZ_4.qxd  21.12.2005  21:47 Uhr  Seite 73



IR 180 UP HF 360 UP NF 50 UP

74

Sklopný ozdobný krytTrvalé osvětlení/trvalé vypnutí IR 180 UP:
soumrakové a časové 
nastavení

HF 360 UP:
nastavení dosahu, 
soumraku a času

Č. zboží

Rozměry (vxšxh)

Výkon

Připojení k síti

Úhel záchytu

Dosah

Soumrakové nastavení

Časové nastavení

Trvalé osvětlení

Trvalé vypnutí

LED

Krytí

Příslušenství

750114

81 x 81 x 58 mm

max. 1000 W
(např. žárovky) 
max. 500 VA
(např. zářivky)

230 – 240 V, 50 Hz
3vodičové připojení (L,L’,N)
možné paralelní zapojení

180° při otvorovém úhlu 90°

max. 8 m

2 – 2000 lx

10 s – 30 min

4 hod. spínatelné

nastavitelné

ano, trvalé osvětlení, trvalé vypnutí

IP 20

včetně krycího rámečku

751111

81 x 81 x 55 mm

max. 1000 W
(např. žárovky) 
max. 500 VA
(např. zářivky)

230 – 240 V, 50 Hz
3vodičové připojení (L,L’,N)
možné paralelní zapojení

360° s otvorovým úhlem 140°

max. 1 – 8 m, plynule nastavitelný

2 – 2000 lx

10 s – 30 min

4 hod. spínatelné

nastavitelné

ano, trvalé osvětlení, trvalé vypnutí

IP 20

včetně krycího rámečku 

752118

81 x 81 x 55 mm

max. 1000 W
(např. žárovky) 
max. 500 VA
(např. zářivky)

230 – 240 V, 50 Hz
3vodičové připojení (L,L’,N)
bez přepínání

v bezprostřední blízkosti

max. 5 cm

–

–

–

–

orientační světlo

IP 20

včetně krycího rámečku

Hlásiče pohybu pro vnitřní prostory

IR 180 UP HF 360 UP NF 50 UP

Senzor IČ Úhel záchytu 180° Senzor VF Úhel záchytu Senzor NF Dosah

180° 360° max. 5 cm

čistě bílá čistě bílá čistě bílá

IR 180 UP / HF 360 UP

■ Infračervený senzor, montáž
pod omítku, ideální na chodbu,
do kuchyně a WC pro hosty

■ Vysokofrekvenční senzor,
montáž pod omítku, 
ideální pro schodiště, 
halu a koupelnu

■ Senzorový vypínač z bez-
prostřední blízkosti, montáž
pod omítku, ideální pro
kuchyň, koupelnu, 
dílnu a praxi
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German Quality

IR 180 AP HF 360 AP

Senzorové snímače k montáži pod a na omítku

75

Č. zboží

Rozměry (vxšxh)

Výkon

Připojení k síti

Úhel záchytu

Dosah

Soumrakové nastavení

Časové nastavení

Trvalé osvětlení

Trvalé vypnutí

LED

Krytí

750213 

82 x 72 x 66 mm

max. 1000 W
(např. žárovky) 
max. 500 VA
(např. zářivky)

230 – 240 V, 50 Hz
3vodičové připojení (L,L’,N)
možné paralelní zapojení

180° při otvorovém úhlu 90°

max. 8 m

2 – 2000 lx

10 s – 30 min

4 hod. spínatelné

nastavitelné

ano, trvalé osvětlení, trvalé vypnutí

IP 54

751210 šedá

82 x 72 x 64 mm

max. 1000 W
(např. žárovky) 
max. 500 VA
(např. zářivky)

230 – 240 V, 50 Hz
3vodičové připojení (L,L’,N)
možné paralelní zapojení

360° s otvorovým úhlem 140°

max. 1 – 8 m, plynule nastavitelný

2 – 2000 lx

10 s – 30 min

4 hod. spínatelné

nastavitelné

ano, trvalé osvětlení, trvalé vypnutí

IP 54

IR 180 AP HF 360 AP

Senzor IČ Úhel záchytu 180° Senzor VF Úhel záchytu

180° 360°

šedá šedá

■ Infračervený senzor chráněný
proti stříkající vodě, montáž
na omítku, ideální do sklepa,
garáže, nad vrata garáže a do
venkovních oblastí

■ Vysokofrekvenční senzor
chráněný proti stříkající
vodě, montáž na omítku,
ideální na schodiště, do
sklepa a vnitřních prostor
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Aby se spínače již dnes, od zítřka počí-
naje, hodily do každého bytu, má firma
STEINEL k dispozici atraktivní rámeč-
kový program pro senzorové spínače: 

Obsáhlá řada elegantních zásuvek 
a spínačů se postará o jednotný vzhled
inteligentních senzorů a původních
instalačních prvků.

Kryty jsou vyrobeny z plastu a dle
výběru v čistě bílé barvě nebo jako 
nalakovaný hliník.

76

016319 

jednoduchý

Krycí rámeček

016418

dvojitý

Krycí rámeček

016517

trojitý

Krycí rámeček

016616 

jednoduchý

Krycí rámeček

016715

dvojitý

Krycí rámeček

016814 

trojitý

Krycí rámeček

Č. zboží

Provedení

Rámečkový program pro senzorové spínače

Hlásiče pohybu pro vnitřní prostory

čistě bílá čistě bílá čistě bílá

hliníkový lak hliníkový lak hliníkový lak
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Technika instalace

017316

10/16 A, 250 V

2pólová, s dětskou ochranou 

Zásuvka SCHUKO

018214

10/16 A, 250 V

2pólová, s uzemňovacím kolí-
kem a dětskou ochranou

Systémová zásuvka
belg.-franc.

017019 

10 A, 230 V

–

Sériový přepínač 
pro 2 světla

017118

10 A, 230 V

pro přípojku se 2 přepínači

Křížový spínač

017217

10 A, 230 V

1pólové, zapínací kontakt

Tlačítko

016913

10 A, 230 V

vypínač/přepínač

Univerzální spínač

017415

TAE 3 x 6 NFN

Telefonní zásuvka

017514 

47 – 2400 Mhz

3otvorová odbočková 
krabice 

Anténní zásuvka

017613

60 – 400 W, 230 V

s tlačítkem k vypnutí / 
přepínačem

Stmívač pro žárovky

017712

20 – 315 W, 230 V

s tlačítkem k vypnutí / 
přepínačem

Stmívač pro elektro-
nický transformátor

Č. zboží

Připojení

Provedení

Č. zboží

Připojení

Provedení

German Quality
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čistě bílá čistě bílá čistě bílá čistě bílá čistě bílá

čistě bílá čistě bílá čistě bílá čistě bílá čistě bílá
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Přehled senzorové techniky

7

2

3

6

4

5

1

7

31 Infračervené senzory

2 Soumrakové spínače

3 Senzorové lampy

4 Zahradní senzorové lampy

5 Lampy osvětlující 
domovní čísla

6 Halogenové senzorové lampy

7 senzorové lampy

IS 180-2

IS 130

IS 140

IS 240 DUO

IS 360 D TRIO

1000 W

600 W

1000 W

1000 W

1000 W

180° při otvorovém 
úhlu 90°
130° s ochranou proti
podlezení
140° s ochranou proti
podlezení
240°, při otvorovém
úhlu 180°
360° s otvorovým 
úhlem 180°

max. 12 m
nebo 5 m
max. 12 m

max. 12 m

max. 12 m

max. 12 m

10 s – 
15 min
10 s – 
15 min
10 s – 
15 min
10 s – 
15 min
10 s – 
15 min

2 – 2000 lx

2 – 2000 lx

2 – 2000 lx

2 – 2000 lx

2 – 2000 lx

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Techn. parametry

Výrobek

Max. 
výkon Oblast záchytu

Dosah 
senzoru

Časové 
nastavení

Soumrakové 
nastavení Watt-o-matic

Trvalé 
osvětlení

Pozvolné rozja-
sňování světla Minisenzor

Hlásič pohybu

4 hod./h
0 100 %S
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IR 180 UP/AP

HF 360 UP/AP

NF 50 UP

1000 W

1000 W

1000 W

180° při otvorovém 
úhlu 90°
360° kolem dokola

–

max. 8 m

1 – 8 m

max. 5 cm

10 s – 
30 min
10 s – 
30 min

–

2 – 2000 lx

2 – 2000 lx

–

–

–

–

max.4 hod.

max.4 hod.

–

–

–

–

–

–

–

L 305 S/
L 306 S
GL 60 S

GL 61 S

L 260 S /
L 261 S
GL 16 S

AL 602 S

Řada 860

L 850 S

L 270 S/
L 271 S
DL 750 S

L 870 S

L 170 S /
L 180 S
L 190 S
L 191 S
Řada 705

Řada 706

Řada 905

L 560 S /
L 562 S
L 535 S

L 100 S

L 112 S /
L 122 S
L 902 S/L 932 S/
L 972 S
HS150 /
HS 300
HS 500

HS 5140

100 W

včetně 
3xG9/120 W

včetně
2 x G9/80 W

včetně
2 x G9/80 W

100 W

100 W

100 W

60 W

včetně
2 x G9/80 W

100 W

100 W

100 W

100 W

100 W

100 W

100 W

60 W

100 W

60 W

100 W

60 W

150 W
300 W
500 W

500 W

360° s ochranou proti
podlezení
360° při otvorovém 
úhlu 20°
360° při otvorovém 
úhlu 20°
360° s otvorovým 
úhlem 180°
180° s ochranou proti
podlezení
360° při otvorovém 
úhlu 120°
180° při otvorovém 
úhlu 90°
180° při otvorovém 
úhlu 90°
360° s ochranou proti
podlezení
360° s otvorovým 
úhlem 180°
180° při otvorovém 
úhlu 90°
180° při otvorovém 
úhlu 90°
180° při otvorovém 
úhlu 90°
360° s ochranou proti
podlezení
360° s ochranou proti
podlezení
360° s ochranou proti
podlezení
140° s ochranou proti
podlezení
180° s ochranou proti
podlezení
360° při otvorovém 
úhlu 120°
140°, při otvorovém
úhlu 110°
360° při otvorovém 
úhlu 120°
240°, při otvorovém
úhlu 180°
240°, při otvorovém
úhlu 180°
140° s ochranou proti
podlezení

max. 8 m

max. 12 m

max. 12 m

max. 12 m

max. 12 m

max. 12 m

max. 12 m

max. 12 m

max. 8 m

max. 12 m

max. 12 m

max. 12 m

max. 12 m

max. 8 m

max. 8 m

max. 8 m

max. 12 m

max. 12 m

max. 12 m

max. 12 m

max. 12 m

max. 12 m

max. 20 m

max. 12 m

5 s – 
15 min
5 s – 

15 min
5 s – 

15 min
5 s – 

15 min
10 s – 
15 min
10 s – 
15 min
5 s – 

15 min
10 s – 
15 min
5 s – 

15 min
5 s – 

15 min
5 s – 

15 min
5 s – 

15 min
5 s – 

15 min
5 s – 

15 min
5 s – 

15 min
5 s – 

15 min
10 s – 
15 min
10 s – 
15 min
10 s – 
15 min
10 s – 
15 min
10 s – 
15 min
10 s – 
15 min
10 s – 
15 min
10 s – 
15 min

2 – 2000 lx

2 – 2000 lx

2 – 2000 lx

2 – 2000 lx

2 – 2000 lx

2 – 2000 lx

2 – 2000 lx

2 – 2000 lx

2 – 2000 lx

2 – 2000 lx

2 – 2000 lx

2 – 2000 lx

2 – 2000 lx

2 – 2000 lx

2 – 2000 lx

2 – 2000 lx

2 – 2000 lx

2 – 2000 lx

2 – 2000 lx

2 – 2000 lx

2 – 2000 lx

2 – 2000 lx

2 – 2000 lx

2 – 2000 lx

0 nebo 
25 %

0 – 50 %

0 – 50 %

–

–

0 – 50 %

0 – 50 %

0 – 100 %

0 nebo 
25 %

0 – 50 %

0 – 50 %

0 – 50 %

0 – 50 %

0 nebo 
25 %

0 nebo 
25 %

0 nebo
25 %

–

–

0 – 50 %

–

0 – 50 %

–

–

–

max. 4 hod.

max. 4 hod.

max. 4 hod.

max. 4 hod.

–

–

max.4 hod.

–

max. 4 hod.

max.4 hod.

max.4 hod.

max.4 hod.

max.4 hod.

max. 4 hod.

max. 4 hod.

max. 4 hod.

–

–

–

–

–

–

–

–

ano

ano

ano

ano

–

–

ano

–

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

–

–

–

–

–

–

–

–

ano

–

–

–

–

–

–

–

ano

–

–

–

–

ano

ano

ano

–

–

–

–

–

–

–

–

Techn. parametry

Výrobek

Max. 
výkon Oblast záchytu

Dosah 
senzoru

Časové 
nastavení

Soumrakové 
nastavení Watt-o-matic

Trvalé 
osvětlení

Pozvolné rozja-
sňování světla Minisenzor

Řada RS 10/20 L

Řada RS 100 L

75 W
RS16L= 60W

100 W

360° při otvorovém 
úhlu 160°
360° při otvorovém 
úhlu 160°

1 – 8 m 
plynulé
1 – 8 m 
plynulé

5 s – 15 min
5 s – 15 min

2 – 2000 lx

2 – 2000 lx

–

–

–

–

–

–

–

–

Senzorové lampy pro venkovní prostory

Senzorové lampy pro vnitřní prostory

Senzorové spínače

4 hod./h
0 100 %S

NightMatic 2000

NightMatic 3000
Vario

1000 W

1000 W

–

–

–

–

– 2 - 10 lx

0,5 - 10 lx

–

–

–

–

–

–

–

–

Soumrakový spínač

German Quality

s nočním
úsporným

programem
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Modulární regálové koncepty 

80

Prezentační systémy

Váš úspěch při prodeji

I ty nejlepší výrobky se neprodají, pokud je zákazník na místě
nevidí. Proto STEINEL již předem podporuje prezentaci znač-
kových výrobků ze svého sortimentu. K tomu patří jednotné 
a charakteristické obaly rovněž i informativně vytvořená regá-
lová prezentace a propagace prodeje.

Vaše výhody
■ Inovovaný, modulárně sestavený systém prezentace.
■ Akční reklama zaměřená na zákazníka a podporující prodej
■ Extrémně krátké doby přestavění na základě fixních a

připravených, předběžně smontovaných prezentačních
modulů.

■ Flexibilní rastrové velikosti.
■ Uchopitelné demonstrační výrobky.
■ Podrobné informace a pomůcka při rozhodování přímo 

na výrobku.

Rychlá orientace na první 
pohled:
Automatické rozsvěcování světla

Váš zákazník rychle pochopí:
Funkce schopné výrobkové
moduly zaujmou přesvědčivou
technikou a atraktivním desig-
nem. Modulární koncepty 
usnadňují a urychlují změnu 
sortimentu a přestavby.

Samozřejmost: Výrobky jsou
prezentovány v obsahově
vhodných blocích.

➊

➋

➌

➊ ➋ ➌
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German Quality
81

Infračervené senzory pro venkovní prostory

My poskytujeme jednoduše všechno. Bohatý program STEINEL
nabízí každému zákazníkovi vhodný výrobek v každé cenové 
hladině pro každý vkus.
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Pro vaše poznámky
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Filozofie společnosti STEINEL

Design a funkce

Produkty STEINEL mají výbornou formu. Kreativitu a nejmodernější
počítačovou techniku používáme k tomu, aby se funkce spojila 
s designem a design s funkcí. A úspěch nám dává za pravdu:
Produkty STEINEL byly několikrát oceněny za vynikající design.

Garantovaná bezpečnost

Se STEINELem jste vždy v bezpečí. Neboť naše produkty jsou vyro-
beny podle nejnovějších poznatků a předpisů. To od nás dostanete
černé na bílém: produkty firmy STEINEL získaly všechny relevantní
certifikační značky.

Stvrzená jakost

German Quality je pro nás výzvou a povinností. A tento požadavek se
netýká jen produktů samotných, ale i servisu. Ne náhodou je STEINEL
certifikován podle aktuální normy k řízení jakosti.

Pokusy a dlouhodobé testy

Na kvalitu značky STEINEL se můžete spolehnout. Dříve než produkt
přejde do sériové výroby, musí při rozsáhlých a nákladných testech
prokázat svou každodenní způsobilost a stálost.

Systém řízení jakosti

DQS-certifikováno
podle 
DIN EN ISO 9001: 2000
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