Velepordaja Ep- program Steinel
Svetila in senzorji za dom!
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Že več kot 30 let se
ukvarjamo z avtomatsko
svetlobo

Skozi in skozi
kakovost STEINEL

Bodisi za dom, dvorišče, vrt ali teraso, za
zunanjo ali notranjo opremo – razvijamo in
izdelujemo inteligentne senzorske in svetilne
rešitve za vsako aplikacijo v naših evropskih
obratih. Naši izdelki vam nudijo več udobja,
varnosti in prihranka energije

Skozi in skozi STEINEL: Do elektronskih komponent razvijamo in
izdelujemo

Herzebrock- Clarholz
Leipzig
Liberec

Chisinau
Einsiedeln
Curtea
de Arges

LED reflektorji v testu trdote: Naš preskus splash vode
zagotavlja vremensko odpornost in zaščito razred IP44
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- Visoko frekvenčni ali
infrardeči senzorji
zanesljivo zaznajo vsak
premik
- inteligentni senzorski
razponi za optimalno
zaznavanje
- Nimgtmatic
zagotavlja zatemnjeno
nočno svetlobo za
varnost
- Mreženje več svetil
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Brezično
povezovanje

Bluetooth

Brezžična povezava
Tehnologija omrežja Bluetooth
S pomočjo tehnologije Bluetooth Mesh lahko zdaj priročno
povežete svetila skupaj, ne da bi bilo treba opraviti dodatno
instalacijo.. Nastavitve posameznih svetil in medsebojno
povezovanje več svetil v skupino je mogoče priročno
nadzorovati preko aplikacije

Če želite prepoznati
vse izdelke Bluetooth:

Die kostenloseSTEINEL
App ist verfügbar für:

L 830 LED iHF
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Spot ONE
Sensor Connect

L 810 LED iHF
Sensor Connect

XLED home 2
Sensor Connect

Nadzor aplikacije STEINEL prek povezave
Bluetooth
natančen meter nastavitev območja zaznavanja
senzorja
individualne nastavitve časa, somraka, nočne
svetlobe, glavne svetlobe in neprekinjene
svetlobe.
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Stenska in stropna svetila

Arhitektura postavljena v
realnost
Naše stenske in stropne luči določajo
spretne naglase. Zahvaljujoč brezžičnem
omrežju in priročnem nadzoru preko
pametnega telefona, se lahko razpoloženje
osvetlitve v trenutku prilagodi posameznim
željam, ne glede na to, ali je nepozabna
vrtna zabava ali lep večer na terasi
L 830 LED
iHF
12

13

Stenska svetila

Stenska svetila

L 800 LED iHF Downlight

L 810 LED iHF Up-/Downlight

Plemenita svetilka za vašo hišo.Nevidni visoko frekvenčni
senzor, neobvezna nočna svetloba in eleganten mehki zagon so
enaki za vsa svetila serije Na voljo tudi kot Bluetooth-Connect
različica za brezžično omrežje.

Kot optimalno dopolnilo led iHF L800 ta gor/dol svetilka z
enakim svetlobnim razpoloženjem zagotavlja enotno
razsvetljavo okoli hiše .Tudi na voljo kot Bluetooth Connect
različica za brezžično omrežje.

anthrazit

anthrazit

silber
silber

Tehnični podatki:611 lumenov, 10 W, 3000
Kelvin, senzor160°, domet max 1-5 m,
višina montaže 2 m, nevidni iHF senzor,
neobvezna nočna svetloba 10% in
neprekinjena svetloba 4 ure, električni
zagon mehke svetlobe, učinkovita
izpostavljenost navzdol; Connect varianta:
kabelsko omrežje več svetil preko Bluetooth,
nastavljivo preko brezplačne aplikacije
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Kode za naročila

Tehnični podatki

Kode za naročila

4007841 035747 anthrazit
4007841 671419 silber
4007841 065690 Connect anthrazit

858 lumnov, 12,5 w, 3000 Kelvin, senzor160°,
domet max 1-5 m, višina montaže 2 m, nevidni
iHF senzor, neobvezna nočna svetloba 10% in
neprekinjena svetloba 4 ure, električnI mehek
zagon svetlobe, učinkovito osvetlitev gor in
dol; Connect varianta: Brezžično omrežje več
luči prek Bluetootha, nastavljivo prek
brezplačne aplikacije

4007841 009847 anthrazit
4007841 671310 silber
4007841 065706 Connect anthrazit

E → A++

E → A++
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Stenska svetila

L 820 LED iHF
Z odlično postavitev vaše hišne številke je serija
zaokrožena: svetlejša, trpežnejši, hladnejši – nastavite
močan znak na vhodnih vratih Tudi na voljo kot
Bluetooth-Connect varianta za brezžično omrežje.

anthrazit

silber

Tehnični podatki
858 lomov, 12,5 W, 3000 Kelvin, senzor 160°, doseže največ 1-5 m, višina montaže
4007841 671327 srebro2 m, Nevidni senzor iHF, neobvezno Nočna svetloba in
neprekinjena svetloba, eleganten mehek svetlobni zagon, učinkovita osvetlitev hišne
številke, vključno z listom hišne številke; Varianta povezave:
Brezžično omrežje več svetil
Bluetooth, nastavitev preko brezplačne
aplikacije
16

E→
A++

L 810 LED
iHF
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Stenska
svetila

L 830 LED iHF

L 835 LED iHF

Pravi dragulji na vsaki steni hiše – svetlobne kocke s
priklopnim senzorjem, ki reagirajo izključno na človeške
gibe in ustvarjajo čudovito svetlobo.

Z enakimi tehničnimi funkcijami, kot je L 830 LED
iHF, ta svetilka, z delno pokritimi stranmi, proizvaja
prijetno obsežno svetlobo.

silber

silber

anthrazit

Tehnični podatki:max 542 lumnov, 9,5 W,
3000 Kelvin,Senzor 160°, domet max 1-5 m,
višina montaže 2 m, nevidni iHF senzor,
brezžično omrežje več luči prek Bluetootha,
nastavljivo preko brezplačne app,
neobvezna nočna svetloba 10-50%, glavna
svetloba 10-100% in neprekinjena svetloba 4
ure ,

anthrazit

Podatki za naročila
4007841 055493 anthrazit
4007841 055509 silber

E→A++
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Tehnični podatki:max 628 lumnov, 9,5 W,
3000 Kelvin,Senzor 160°, domet max 1-5 m,
višina montaže 2 m, nevidni iHF senzor,
brezžično omrežje več luči prek Bluetootha,
nastavljivo preko brezplačne app,
neobvezna nočna svetloba 10-50%, glavna
svetloba 10-100% in neprekinjena svetloba 4
ure ,

Podatki za naročila
4007841 055516 anthrazit
4007841 055523 silber

E→A++
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Stenska
svetila

L 840 LED iHF
Up-/downlight dokonča serijo popolnoma integrirano
v serijo, zagotavlja vertikalno osvetlitev fasade z
jasno obrnjeno svetlobo.

silber

anthrazit

Tehnični podatki max 845 lumnov, 9,5 W,
3000 Kelvin,Senzor 160°, domet max 1-5 m,
višina montaže 2 m, nevidni iHF senzor,
brezžično omrežje več luči preko Bluetootha,
nastavljivo preko brezplačne aplikacije,
izbirna nočna svetloba 10-50%, glavna
svetloba 10-100% in neprekinjena svetloba 4
ure , Eleganten mehek zagon.

Podatki za naročanje
4007841 055530 anthrazit
4007841 055547 silber

E → A++
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L 840 LEDiHF
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Stenska
svetila

Stenska
svetila

L 910 LED

L 920 LED

Učinkovita fotografija pripelje vaš dom do sevalnega
infrardečega senzorja v barvi ohišja, elegantnega
mehkega zagona, neobvezne neprekinjene svetlobe in
mreženja do 10 svetilk je kot nalašč za sodobno
arhitekturo

Osvetlitev z senzorjem in navpično osvetlitev Topla bela
svetloba ustvarja prijazno in vabljiv svetlobno vzdušje Svetila iz
visokokakovostnega aluminija se lahko med sebojtudi omrežijo

silber

silber

anthrazit

anthrazit

Up-/Downlight
Tehnični podatki755 lumenov, 11
W, 3000 Kelvin,Senzor 180°,
doseže 5 / 12 m, višina montaže 2
m, navzkrižna povezava preko
kabla, senzor skoraj nevidno
integriran, učinek svetlobe na
steno,Eleganten zagon mehke
svetlobe, neobvezna neprekinjena
svetloba 4 ure
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Up-/Downlight
Podatki za naročanje
4007841 576202 anthrazit
4007841 576219 silber

E → A++

Tehnični podatki:max 571 lumnov, 10
W, 3000 Kelvin,Senzor 140°,
doseže 5 / 12 m, višina montaže 2 m,
senzor v barvi ohišja, prečrtan preko
kabla, neobvezna nočna svetloba in
neprekinjena svetloba 4 ure, eleganten
zagon mehke svetlobe

Podatki za naročanje
4007841 056483 anthrazit
4007841 056490 silber

E → A++
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Stenska
svetila

L 710 LED
Futuristična oblika svetilke zagotavlja atmosfersko
svetlobno sliko na fasadah Inteligentni 360° infrardeči
senzor ima štiri senzorske programe – funkcijo nočne
svetlobe in vključen zagon mehke svetlobe

silber

anthrazit

Up-/Downlight
Tehnični podatki

Podatki za naročila

670 lumenov, 8,6 W, 3000 Kelvin,
senzor 360°, doseže max. 8 m, višina
montaže 2 m, infrardeči mini senzor s
4 programi, neobvezna nočna
svetloba 10% in neprekinjena
svetloba 4 ure ,Mehek zagon
svetlobe.

4007841 053185 anthrazit
4007841 053192 silber
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L 710 LED
E→A++
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Stenska svetila

Stenska svetila

L 220 LED

L 626 LED

Svetloba iz nerjavečega jekla v izrazni obliki z
integriranim 180° senzorjem ima kakovostenin
dolgo trajajoč LED sistem Ambientalna lučka
zagotavlja dodaten vrhunec v vašem vhodnem
prostoru

S svojim jasnim videzom in hitro nastavljivimi funkcijami
svetilka dosega točke na vsaki sprednji strani hiše
Senzor ima razpon 7 m in samodejno vklopi luč takoj, ko
je nekdo na vaši nepremičnini.

silber

Edelstahl
anthrazit

Enakomerna svetloba

Mini-Sensor

Tehnični podatki

Podatki za naročanje

550 lumenov, 7,5 W,3000
Kelvin,Senzor 180°, doseže max 10
m, višina montaže 2 m, elegantna
svetloba okolice, odporna na udarce
IK07, senzor 90° navpično vrti,
vključno s hišno številko.

4007841 010454 Edelstahl

E → A++
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Tehnični podatki595 lumenov, 9 W,
3000 Kelvin, senzor 360°, doseže
max. 7 m, višina montaže 2 m,
infrardeči mini senzor s 4 programi,
neobvezna nočna svetloba 10% in
neprekinjena svetloba4 ure , Mehek
zagon svetlobe

10
2

12
2

Podatki za naročanje
4007841 059941 anthrazit
4007841 053154 silber

E → A++
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Stenska
svetila

XSolar SOL-O senzor
Sončna svetloba, nadzorovana s senzorjem, z inteligentno
tehnologijo baterije in 60-dnevno svetilno rezervo za vso
celoletno brezžično svetlobo. Nastavljivi mini senzor ponujaštiri
programe, kot tudi neobvezno osnovno svetlobo

silber

anthrazit

Tehnični podatki140 lumenov, 1,5 w,
3000 Kelvin, senzor 360°, domet max 12
m, višina montaže 2 m, 365 dni svetlobe
na leto, brez priključka za napajanje,
neobvezna osnovna svetloba 3%,
eleganten mehek zagon svetlobe,
visokokakovostna monokristalna sončna
plošča
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Podatki za naročila
4007841 052959 anthrazit
4007841 052652 silber

XSolar SOL-O Sensor
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Stenska svetila

Stenska svetila

Spot ONE

Spot DUO

Spot ONE je lahko prilagodljivo poravnan na hišni steni.
Možnost prilagoditve senzorja.Bluetooth Connect različica za
brezžično omrežje.

Dva posamično zamaknjena mesta zaznata vsako gibanje in
osvetlita še več površine tudi kot senzor in Bluetooth-Connect
različico za brezžično omrežje.

180°
horizontal
90° vertikal

180°
horizontal
90° vertikal
Sensor Connect

Sensor Connect

Ambientna
svetloba

Tehnični podatki:520 lumenov, 7 W /
vključno z zamenljivo LED žarnico (GU 10),
3000 Kelvin,Senzor 90°, doseže največ 10
m,Višina montaže 2 m, točka 180°
vodoravna, 90° navpično vrtljiva, kabelska
medomrežna, Senzor Connect varianta:
Brezžično omrežje več svetil preko
Bluetootha, nastavljivo preko brezplačne
aplikacije
30

Ambientna
svetloba
Podatki za naročanje 4007841
058623 ohne Sensor
4007841 058616 Sensor
4007841 058630 Sensor Connect

E A++

Tehnični podatki:2 x 520 lumenov, 2 x 7W
/ vklj.LED žarnice (GU 10), 3000
Kelvin,Senzor 2 x 90°, doseže največ 10
m,Višina montaže 2 m, točka 180° vodoravna,
90° vertikalno vrteča, kabelska vrstica,
Senzor Connect varianta: Brezžično omrežje
več svetil preko Bluetootha, nastavljivo preko
brezplačne aplikacije

Podatki za naročanje 4007841
058647 Sensor
4007841 058654 Sensor Connect

E A++
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Stropna svetila

DL Vario Quattro LED
Na višini do 6 m lahko osvetli ta senzorska zunanja svetilka z
močnimi 1.000 lumeni. Za vrhunec, so integrirane senzorske
leče v pokrovu svetilke, kot tudi infrardeči senzorji, ki jih je
mogoče nastaviti v katerokoli smer.

anthrazit

silber

Razpon,
nastavljiv od 2
do 8 m v štirih
smereh
Tehnični podatki1000 omejev, 10 W,
3000 Kelvin, senzor 360°, dosežejo
2-8 m v vsako smer, višina montaže
največ 6 m,4 infrardeči senzorji,
nastavljivi v vsaki smeri,
integrirane senzorske leče v pokrovu
svetilke, odporni na udarce IK07,
eleganten zagon mehke svetlobe,
neobvezna nočna svetloba 15% in
neprekinjena svetloba 4 ure
32

Podatki za naročanje
4007841 035440 silber
4007841 057602 anthrazit

E → A++

2-8
m

2-8
m
2-8
m

2-8
m

DL Vario Quattro
LED
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Svetila z
kamero

Vedno vedi, kdo je na
tvojem pragu.
Z našimi novimi lučmi z senzorjem in kamero
lahko od kjerkoli natančno vidite, kaj se
dogaja okoli vaše hiše. Takoj ko Senzor
zazna gibanje, boste preko potisnega
sporočila prejeli sliko v živo na mobilni
napravi.
XLED CAM
1
34
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Svetila z
kamero

Svetila z
kamero

STEINEL vam zagotavlja več
varnosti doma

Vedno vedi kdo je.
Vhodna vrata so ne glede na
to, kje si.

Z visoko zmogljivostjo LED ploščo XLED CAM 1 za velika
območja ali opalo svetilko L 600 CAM, Imate pravo svetlobo
za osvetlitev vaših vhodnih vrat kot tudi okoli hiše. Integrirani
senzor zazna vsa gibanja katera vam potem kamera
nemudoma javi preko potisnega sporočila na vaš pametni
telefon v HD kvaliteti.
Podatki se shranjujejo na priloženi SD kartici.Vse to lahko hitro
pogledate preko vašega pametnega telefona. Svetila hitro in
enostavno povežete na vaš Wi-Fi.

Nastavitve
senzorja in
svetilk

Popolna slikapo
dnevu in
ponoči

Tipkaza
govor

Arhivposnetkov
Snemanje
Začniročno

Screenshot
Live-Kamera
zvok vklop in izklop

Potiskanje
sporočila ali alarmnega tona
Brezplačna aplikacija STEINEL CAM je na voljo za:

Delovan
je
senzorja
ali
nepreki
njena
svetloba

XLED CAM
1

Vse pod nadzorom Vse v eni aplikaciji
36

37

Svetila z
kamero

Svetila z
kamero

L 600 CAM

XLED CAM 1

Svetilka L 600 Cam , ki določa standarde visokokakovostnega
opalnega stekla, trpežno ohišje iz aluminija - spretna zasnova z
najmodernejšo tehnologijo: 180° IR senzor gibanja, natančno
nastavljiva kamera in WI-Fi prenos neposredno na pametni telefon
Vidite lahko, kaj se dogaja pred vhodnim območjem in se lahko
neposredno povežete z interkomom od kjerkoli na svetu

Reflektor senzorske kamere je idealen za osvetlitev vrta ali
sekundarnih površin okoli hiše.Ročno nastavljiva kamera prenaša
sliko v živo na pametni telefon prek WLAN - z neposredno
komunikacijo prek interkoma.

275

215

16
7

Tehnični podatki

Podatki za naročanje

Tehnični podatki

Podatki za naročanje

Z vrtljivo kamero in counter-intercomom,
komunikacijo od kjerkoli preko pametnega
telefona, 781 lumenov, 14,3 W, 3000
Kelvin, senzor 180°, doseže max 10 m,
višina montaže 2 m, nastavljiva preko
brezplačne aplikacije, neobvezna nočna
svetloba 0 - 40%, glavna luč 30 - 100 %,
eleganten zagon mehke svetlobe

4007841 052997 anthrazit

S kamero in proti-kontaktnim sistemom,
komunikacijo od kjerkoli preko pametnega
telefona, 2200 lumenov, 21 W,3000 Kelvin,
senzor 180°, maksimalni razpon10 m,
višina montaže 2 m, vrtljiva LED plošča,
nastavljiva preko brezplačne aplikacije,
izbirna nočna luč 0 - 40%, glavna luč 30 100%

4007841 065294 anthrazit
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E → A++

E → A++
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Dobrodošli na
pravi svetlobi

L 600
CAM

40

Na ta način povečate varnost in hkrati
impresivno uprizorite vhod v hišo za vaše
obiskovalce: svetilke STEINEL od vrat do
vrat se lahko odlično prilagodijo
oblikovalskem jeziku in arhitekturi vašega
doma, uporabljajo inteligentno senzorsko
tehnologijo in so opremljene s številnimi
uporabnimi funkcijami
41

Svetila za vhod

Svetila za vhod

L 600 CAM

L 605 LED

Svetilka L 600 Cam , ki določa standarde visokokakovostnega
opalnega stekla, trpežno ohišje iz aluminija - spretna zasnova z
najmodernejšo tehnologijo: 180° IR senzor gibanja, natančno
nastavljiva kamera in WI-Fi prenos neposredno na pametni telefon
Vidite lahko, kaj se dogaja pred vhodnim območjem in se lahko
neposredno povežete z interkomom od kjerkoli na svetu

Popoln optični dodatek k L 600 CAM zagotavlja toplo svetlobo na
vseh straneh vašega doma .Z zanesljivim infrardečim senzorjem so
vsi gibi zanesljivo zaznani in območja okoli vaše hiše so osvetljena.

Tehnični podatki

Podatki za anročanje

Tehnični podatki

Podatki za naročanje

Z vrtljivo kamero in counter-intercomom,
komunikacijo od kjerkoli preko pametnega
telefona, 781 lumenov, 14,3 W, 3000
Kelvin, senzor 180°, doseže max 10 m,
višina montaže 2 m, nastavljiva preko
brezplačne aplikacije, neobvezna nočna
svetloba 0 - 40%, glavna luč 30 - 100 %,
eleganten zagon mehke svetlobe

4007841 052997 anthrazit

600 lumenov, 9,5 W, 3000 Kelvin, senzor
180°, doseže max 10m, višina montaže
2m, infrardeči mini senzor s 4 programi,
neobvezna nočna svetloba 10% in
neprekinjena svetloba 4 ure, eleganten
zagon mehke svetlobe, se prilega optično
idealno za L 600 CAM

4007841 065287 anthrazit

42

E → A++

E → A++
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Svetila za vhod

Svetila za vhod

L 240 LED

L 244 LED

Ploščata in elegantna svetilka v vertikalni zasnovi proizvaja mehko
ambientalno svetlobo .Integriran senzor ponuja kot zaznavanja
180° in zagotavlja, da se luč samodejno in zanesljivo vklopi in
izklopi.

Poleg LED L 240 je ta svetilka v žlahtno jekleno napi vključila še
dodatke prečnega elementa. Tudi napa, odporna na udarce,
zagotavlja enakomerno, homogeno porazdelitev svetlobe na vaši
fasadi.

Edelstahl

Edelstahl

anthrazit

anthrazit

Enakomerna svetloba

Enakomerna svetloba

Tehnični podatki

Podatki za naročanje

Tehnični podatki

Podatki za anročanje

570 lumenov, 7,5 w, 3000 Kelvin,

4007841 056506 anthrazit
4007841 010461 Edelstahl

500 lumenov, 7,5 W, 3000 Kelvin,

4007841 033248 anthrazit
4007841 033255 Edelstahl

Senzor 180°, doseže največ 10 m,
višina montaže 2 m, elegantna
ambientalna svetloba, odporna na
udarce IK07, senzor 90° navpično
pivotable

E→
A++
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Senzor 180°, doseže največ 10 m,
višina montaže 2 m, elegantna
ambientalna svetloba, odporna na
udarce IK07, senzor 90° navpično
pivotable

E→
A++
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Svetila za vhod

Svetila za vhod

L 631 LED

L 260 LED

Minimalistična zasnova za prefinjeno arhitekturo Svetilka je pod
nadzorom integriranega infrardečega mini senzorja,ki jih je mogoče
enostavno sprejeti za nastavitev štirih inteligentnih programov

Zahvaljujoč enotni osvetlitvi stekla in območju senzorja 12 m ta
svetilka ustvarja udobje, varnost in energetsko učinkovitost za vaš
dom Eleganten mehek zagon in nastavljiva neprekinjena svetloba
sta integrirana

anthrazit

Edelstahl

Vključena led sijalka

Enakomerna svetloba

Tehnični podatki

Podatki za naročanje

Podatki za naroanje

Podatki za naročanje

663 omejev, 8,2 W, 3000 Kelvin,

4007841 020392 anthrazit

700 lumenov, 8,6 w, 3000
Kelvin,Senzor 240°, doseže max 12
m, višina montaže 2 m, vključno z LED
žarnico (E27), eleganten zagon mehke
svetlobe, neobvezna neprekinjena
svetloba 4 ure, visokokakovostno
opalno steklo

4007841 007874 Edelstahl

Senzor 360°, doseže max 8 m, višina
montaže 2 m, infrardeči mini senzor s
4 programi, odporen na udarce IK07,
neobvezna osnovna svetloba 10% in
neprekinjena svetloba 4 ure,
eleganten zagon mehke svetlobe
46

E→
A++

E→
A++
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Svetila za vhod

Svetila za vhod

L22

L12

anthrazit

anthrazit

Edelstahl

Tehnični podatki

Podatki za naročanje

max 60 W / E27, senzor 180°,
doseže max 10 m, višina montaže 2
m, elegantna ambientalna svetloba,
odporna na udarce IK07, senzor
90° navpično navpično

4007841 035709 anthrazit
4007841 009816 Edelstahl

Tehnični podatki:max 60 W / E27,
senzor 180°, doseže največ 10
m, višina montaže 2 m, senzor
90° navpično pivotable

aluminium

Podatki za naročanje
4007841 657819 anthrazit
4007841 657918 aluminium

Primerno za LED žarnice

Primerno za LED žarnice
E → A++

L20

E → A++

L190 S

anthrazit

Edelstahl
weiß

schwarz

Tehnični podatki

Podatki za naročanje

Tehnični podatki

Podatki za naročanje

max 60 W / E27, senzor 180°,
doseže max 10 m, višina montaže 2
m, elegantna ambientalna svetloba,
odporna na udarce IK07, senzor
90° navpično navpično

4007841 035693 anthrazit
4007841 566814 Edelstahl

max 100 W / E27, senzor 180°,doseže 5
/ 12 m, višina montaže 2 m, neobvezna
nočna svetloba 0 - 50 % in neprekinjena
svetloba 4 ure , Eleganten zagon mehke
svetlobe Primeren za LED sijalke

4007841 644512 weiß
4007841 644413 schwarz

Primerno za LED žarnice
E→
A++
48

E→
A++
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L 15S

L 560S

weiß
weiß

schwarz

schwarz

Tehnični podatki

Podatki za naročanje

Tehnični podatki

Podatki za naročanje

max 60 W / E27, senzor180°,
doseže največ 10 m, višina
montaže 2 m, senzor 90°
navpično pivotable

4007841 617912 weiß

max 60 W / E27, senzor 140°,
doseže največ 12 m, višina
montaže 2 m, senzor 90°
navpično,180°vodoravno,
visokokakovostno,kristalno
steklo.Primerno za LED žarnice

4007841 634315 weiß

4007841 617813 schwarz

Primerno za LED žarnice

4007841 634216 schwarz

E → A++

L 115 S

E → A++

L 585S

weiß

anthrazit

weiß

schwarz

anthrazit

Tehnični podatki

Podtaki za naročanje

Tehnični podatki

Podatki za naročanje

max 60 W / E27, senzor240°, doseže
največ 12 m, namestitev

4007841 657413 weiß

max 60 W / E27, senzor 180°,
doseže max 12 m, višina montaže 2
m, senzor 70° navpično pivoting,
visokokakovostno kristalno steklo
Primerno za LED sijalke

4007841 005917 weiß

višina 2 m, Neobvezna nočna svetloba
0-50% in neprekinjena svetloba 4 ure,
Eleganten mehek svetlobni zagon,
kakovostno kristalno steklo Primerno za
LED sijalke
50

4007841 059880 anthrazit

E → A++

4007841 005535 schwarz
4007841 035723 anthrazit

E → A++
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Svetilke za hišno številko

Na ta način naslov
postane svetilna
izjava!

L 820 LED
iHF
52

Osvetljene hišne številke so obvezne v
nekaterih zveznih državah in zagotavljajo
orientacijo za obiskovalce od daleč Ne glede
na to, ali je pica dostava ali rešilec –
z Steinelovo svetilko z hišno številko boste
našli z gotovostjo!
53

Svetila z hišno številko

Svetila z hišno številko

L 820 LED iHF

L 630 LED

Z odlično osvetlitvijo vaše hišne številke je serija zaokrožena:
svetlejša, trpežnejša, hladnejša – nastavite močan znak na
vhodnih vratih. Tudi na voljo kot Bluetooth-Connect varianta za
brezžično omrežje.

Kot dodatek k L 631 LED (S 34) imamo tukaj primerno svetilko s hišno
številko.Opremljen z istimi tehničnimi funkcijami, imate tukaj dodatno
hišno številko ploščo.

anthrazit

silber

Vključene nalepke

tehnični podatki:858 lomov, 12,5 w, 3000 Kelvin, senzor160°, doseže največ 1-5 m,
višina montaže 2 m, Nevidni senzor iHF, neobvezno.Nočna svetloba in neprekinjena
svetloba, eleganten mehek svetlobni zagon, učinkovita osvetlitev hišne številke,
vključno z listom hišne številke; Varianta povezave:

Brezžično omrežje več luči prek Bluetootha,
nastavljivo prek brezplačne aplikacije
54

E → A++

Tehnični podatki

Podatki za naročila

663 omejev, 8,2 W, 3000
Kelvin,Senzor 360°, doseže max 8 m,
višina montaže 2 m, infrardeči mini
senzor s 4 programi, odporen na
udarce IK07, neobvezna osnovna
svetloba 10% in neprekinjena svetloba
4 ure, eleganten zagon mehke
svetlobe, vključno z listomhišne
številke

4007841 020378 anthrazit

E → A++
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Svetila z hišno številko

Svetila z hišno številko

L 220 LED

L1

Svetloba iz nerjavečega jekla v izrazni obliki z integriranim
180° senzorjem ima kakovosten in dolgo trajajoč LED sistem
Ambientalna lučka zagotavlja dodaten vrhunec v vašem
vhodnem prostoru

Material, odporen na udarce, kot zaščita pred naključno
poškodbo, senzor z dosegom do 10 m in priloženim listom hišne
številke so značilnosti tega funkcionalnega svetila

schwarz

weiß

Vključene nalepke

Tehnični podatki 550 lumenov, 7,5 W, 3000
Kelvin,Senzor 180°, doseže največ 10 m,
višina montaže 2 m, elegantna ambientalna
svetloba, odporna na udarce IK07, senzor
90° navpično vrti,

Vključene nalepke
Podatki za naročanje

Tehnični podatki

Podatki za naročanje

4007841 010454 Edelstahl

max 60 W / E27, senzor180°,
doseže max 10 m, višina
montaže 2 m, odporna na udarce
IK07, senzor 90° navpično
navpično, vključno s hišno
številko lista

4007841 650513 weiß

Vključene nalepke
E→
A++
56

4007841 650612 schwarz

E→
A++
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Svetila z hišno številko

Svetila z hišno številko

L 625 LED

LN 1 LED

Ta svetilka odlično uprizori vašo hišno številko s pomočjo nastavljivega
360° senzorja in inovativna LED svetlobna tehnologija, udobje, varnost
in energetska učinkovitost že prihajajo pred vhodna vrata

Nočna neprekinjena osvetlitev zahvaljujoč integriranemu stikalom
somraka Bodisi vodoravno ali vertikalno, na steno ali strop, se ta
svetilka lahko namesti hitro in enostavno

anthrazit

Vključene nalepke

Vključene nalepke

Tehnični podatki

Podatki za naročanje

Tehnični podatki

655 lumenov, 10 vatov, 3000 Kelvin,

4007841 059934 anthrazit

350 ljumenov, 4,5 vatov, 3000
Kelvin, s stikalom za somrak, višina
montaže 2 m, svetloba zvečer
avtomatsko vklopljena, jutranji
odklop, odporen na udarce IK07,
vključno z listom hišne številke

Senzor 360°, domet max 7 m, višina
montaže 2 m, infrardeči mini senzor s 4
programi, neobvezna osnovna svetloba
10% in neprekinjena svetloba 4 ure ,
Elegantna mehka svetloba začetek,
vključno s hišno številko list
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E → A++

Podatki za
naročanje
4007841 649715

E → A++
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XSolar LH-N

XSolar SOL-O

Opremljen tudi z vgrajenim avtomatskim somrakom, samodejni vklop
svetlobe hišne številke za vaše vhodno območje Zahvaljujoč sončni
energiji med vgradnjo ni potreben priključek za napajanje Zdaj je
individualno prilagodljiv pod www steinel de/myLHN

Vgradni avtomatski somrak zvečer samodejno vklopi luč in jo zjutraj
znova izklopi. Tako je vaša hišna številka osvetljena vso noč zaradi
sončne energije in
60 dni lahka rezerva 365 dni na leto, brez kablov

silber

Edelstahl

anthrazit

anthrazit

Monokristalni solarni panel

Tehnični podatki

Podatki za naročila

Tehnični podatki

Podatki za naročila

0.03 W, 4000 Kelvin,Somrak

4007841 035730 anthrazit
4007841 007140 Edelstahl

0.07 W, 3000 Kelvin,Somrak

4007841 052966 anthrazit
4007841 052676 silber

stikalo, višina montaže 2 m, 365 dni
svetlobe na leto, brez električnega
priključka, lučka zvečer samodejno
vklopljena, jutranji izklop, vključno z listom
hišne številke,Visokokakovostni
monokristalni sončni panelil
60

stikalo, višina montaže 2 m, 365 dni
svetlobe na leto, brez priključka za
elektriko, luč zvečer samodejno
vklopljena, jutranji izklop, hišna številka
osvetlitev čez noč, eleganten mehek
zagon svetlobe, visokokakovostna
monokristalna sončna plošča.
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Vrtna in svetila za osvetlitev poti

Naredi
svetlobo na
vrtu
Naslednje svetilke zagotavljajo
popolno osvetlitev poti – zahvaljujoč
integriranemu senzorju kadarkoli je
svetloba potrebna.Poskrbite, da ste
bolj varni in za veliko osvetlitev na
vašem vrtu.
62

L 835 LED iHF und Spot
Garden

63

Vrtna svetila

Spot WAY

Spot Garden

Revolucionarno v vsakem pogledu: vrtljiva reflektorska glava na
višini 57cm naredi to mesto pravo pašo za oči kot NightAutomatic in
Bluetooth Connect varianta za brezžično omrežje na voljo.

180°horizontal
90° vertikal

Popolna uprizoritev po hiši. Z zemeljskim nabodalnikom lahko
postavite pikne poudarke na vrtu ali na hišni steni. Vizualno
odlično integrirani v našo spot serijo prepriča seveda z enakimi
tehničnimi funkcijami Kot NightAutomatic in Bluetooth-Connect
varianta za brezžično omrežje na voljo.

180°horizontal
90° vertikal

Sensor Connect

Sensor Connect

Tehnični podatki

Šifra za naročila

Tehnični podatki

Šifra za naročila

520 lumenov, 7 W / uključ. LED žarnica (GU
10), 3000 Kelvin,Sen- sor 90°, dosegni
max 10 m, možnost povezave večih svetilk
preko bluetootha nastavljivo preko
brezplačne aplikacije, 180° horizontal, 90°
vertical, z 2,5 m priklopnim kablom,
možnost konstantne osvetlitev 4 ure.

4007841 058678 NightAutomatic
4007841 058661 Sensor Connect

520 lumenov, 7 W / uključ. LED žaruljka (GU
10), 3000 Kelvin, Sen- sor 90°, dosegni max
10 m, možnost povezave večih svetilk preko
bluetootah nastavljivo preko brezplačne
aplikaciej, 180° horizontal, 90° vertical, z
2,5 m priklopnim kablom, možnost
konstantne osvetlitev 4 ure.

4007841 058692 NightAutomatic
4007841 058685 Sensor Connect

64

E A++

E A++
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Vrtana svetila

GL 80 LEDiHF

GL 60LED

Ta svetilka je vedno korak naprej zahvaljujoč nevidnem
visoko frekvenčnega senzorja prek Bluetooth. Izbirna
nočna svetloba zagotavlja varno pot do hiše v mraku.

Zahvaljujoč popolni 360° detekciji ta inovativna svetilka
vklopi svojo atmosfersko LED svetlobo in se glede na
nastavljen čas lahko tudi znova skrajša.

silber

anthrazit

Variabilana
višina

Tehnični podatki max 632 lumens, 9,5 W,
3000 Kelvin,Senzor 160°, domet max 1-5
m, Nevidni iHF senzor, brezžično
omrežje več luči prek Bluetootha,
nastavljivo preko brezplačne aplikacije,
izbirna nočna svetloba 10-50%, glavna
svetloba 10- 100% in neprekinjena
svetloba 4 ure , Elegantna mehka
svetloba.

Podatki za naročila

Tehnični podatki

Podatki za naročila

4007841 055479 anthrazit
4007841 055486 silber

812 lumenov, 8,6 w, 3000 Kelvin,

4007841 007881 Edelstahl

E →A++

Senzor 360°, doseže največ 12 m,
vključno z LED žarnico, elegantnim
zagonom mehke svetlobe, izbirno
nočno svetlobo 0-50% in
neprekinjeno svetlobo 4 ure ,
Skrajšljivo stopalo, visokokakovostno
opalno steklo

E → A++
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Vrtna svetila

XSolar GL-S
Kjerkoli je treba poti osvetliti, vendar ni elektrike, XSolar
GL-S je najboljša izbira Do 20 m2 svetlo LED svetla
zahvaljujoč senzorski tehnologiji seveda, vendar le, če je
svetloba res potrebna

weiß

silber

m
c
0
0
1

3 možne višine

Tehnični podatki

Podatki za naročanje

150 lumenov, 1,2 W, 4000 Kelvin,

4007841671204 weiß
4007841 671211 silber

Senzor 140°, doseže 5 m, 365 dni
svetlobe na leto, brez električnega
priključka, neobvezne nočne svetlobe,
baterije s 60 dni svetlobne rezerve,
sončno ploščo in LED ploščovodoravno
zamahne, 3 višine nastavljive,
visokokakovostne monokristalne sončne
plošče

XSolar GL-S
69

Solarne svetilke

Z močjo
sonca

70

Naše solarne svetilke zagotavljajo
senzorsko nadzorovano svetlobo 365 dni
na leto.
Zahvaljujoč visokokakovostni sončni plošči
in rezervi baterijske svetlobe do 60 dni
svetilke ne zahtevajo napajanja, so hitro
nameščene in pripravljene za takojšnjo
uporabo

71

Solarna
svetila

Nič več težav glede neuporabnih sončnih luči: Z
XSolar lučmi je STEINEL razvil prve solarne luči, ki
vedno delujejo .Kombinacija najboljših komponent jih
naredi najboljše solarne luči 365 dni na leto

Monokristalna solarna
plošča
največja učinkovitost v
primerjavi s polikristalnimi ali
amorfnimi sončnimi paneli
Polnjenje je mogoče tudi v
primeru oblačnegavremena

XSolar LH-N
Opremljen tudi z vgrajenim avtomatskim somrakom, samodejno
svetilnimi hišnimi številkami za vaše vhodno območje
Zahvaljujoč sončni energiji med vgradnjo ni potreben priključek
za napajanje Zdaj je individualno prilagodljiv pod www steinel
de/myLHN

Edelstahl

Zelo učinkovit LED sistem 150
lumenov na 1,2 W
osvetljuje 30 kvadratnih m2
osvetljene površine
Najvišja učinkovitost 124 lm/W
Močan infrardeči senzor
140° senzor s Fresnel objektivom
senzor se popolnoma vklaplja v
zasnovo
Luč se vklop se samopri
zaznavanju gibanja

anthrazit

Litij-Ferrum baterija 60-dni lahka
rezerva
Tmperaturno odporna od -20 do +40 °C
Zmogljivost 2500 mAh
Vključene nalepke

Inteligentni nadzor
STEINEL Software , samodejna
analiza potreb
Upoštevanje okoljskih dejavnikov EB
Nadzor nad rezervami

Tehnični podatki

Podatki za naročanje

0.03 W, 4000 Kelvin, Somrak

4007841 035730 anthrazit
4007841 007140 Edelstahl

stikalo, višina montaže 2 m, 365 dni
svetlobe na leto, brez električnega
priključka, lučka zvečer samodejno
vklopljena, jutranji izklop, vključno z listom
hišne številke,
Visokokakovostni sončni panelil
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Solarna
svetila

XSolar L-S

XSolar GL-S

Vremenski neodvisni funkcionalni zmogljiv senzor in
temperaturno odporna baterija s 60-dni svetilnega rezerve –
pomeni: 365 dni svetle LED svetlobe brez stroškov elektrike

Kjerkoli je treba poti osvetliti, vendar ni elektrike, XSolar GLS je najboljša izbira Do 20 m2 osvetlitve,s svetlo LED
svetlobo zahvaljujoč senzorski tehnologiji seveda, vendar le,
če je svetloba res potrebna.

weiß

weiß

silber

silber

m
c
0
0
1

3 možne višine

Tehnični podatki

Podatki za naročanje

Tehnični podatki

Podatki za naročanje

150 lumenov, 1,2 W, 4000 Kelvin,Senzor
140°, doseže 8 m, višina montaže 1,8 m, 365
dni svetlobe na leto, brez električnega
priključka, neobvezna nočna svetloba,
baterija s 60-dnevno rezervo
svetlobe,Sončna plošča in LED plošča
vodoravno zamahnita, visokokakovostna
monokrystalna plošča.

4007841 671013 silber
4007841 671006 weiß

150 lumenov, 1,2 W, 4000 Kelvin,Senzor
140°, doseže 5 m, 365 dni svetlobe na
leto, brez električnega priključka,
neobvezne nočnesvetlobe, baterije s 60
dni svetlobne rezerve,
sončno ploščo in LED ploščovodoravno
zamahne, v3 višine nastavljive,
visokokakovostne monokrystalline
sončne plošče

4007841671204 weiß
4007841 671211 silber
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Solarna
svetila

XSolar SOL-O

XSolar SOL-O Sensor

Vgradni avtomatski somrak zvečer samodejno vklopi luč in jo
zjutraj znova izklopi. Tako je vaša hišna številka osvetljenavso
noč zaradi sončne energije in 60 dni lahka rezerva 365 dni na
leto, brez kablov.

Kot nadaljnji razvoj sol-O tukaj senzorsko nadzorovana
svetloba Nastavljivi mini-senzor ponuja štiri programe,kot
tudi neobvezno osnovno svetlobo dokazano solarno
ploščo in inteligentno tehnologijo baterije za vso leto
brezžično svetlobo.

silber

silber

anthrazit
anthrazit

MonokristallinesSolarpanel

MonokristallinesSolarpanel

Tehnični podatki

Podatki za naročila

Tehnični podatki

Podatki za naročila

0.07 W, 3000 Kelvin,Somrak

4007841 052966 anthrazit
4007841 052676 silber

140 lumenov, 1,5 W, 3000 Kelvin,
senzor 360°, domet max 12 m, višina
montaže 2 m, 365 dni svetlobe na leto,
brez priključka za napajanje, neobvezna
osnovna svetloba 3%, eleganten mehek
zagon svetlobe, visokokakovostna
monokrystalna sončna plošča

4007841 052959 anthrazit
4007841 052652 silber

stikalo, višina montaže 2 m, 365 dni
svetlobe na leto, brez priključka za
elektriko, luč zvečer samodejno
vklopljena, jutranji izklop, hišna številka
osvetlitev čez noč, eleganten mehek
zagon svetlobe, visokokakovostna
monoklistična sončna plošča
76
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Reflektorji

Svetilka za
vaš dom
Z najnovejšo led tehnologijo za varčevanje z
viri in visoko natančnostmi senzorji, lepo
prilagojeni senzorski reflektorji arhitekturi
zagotavljajo zamik na prostem Prihranite
stroške energije in preprosto izberite pravi
izdelek iz STEINEL reflektorjev.
XLED home 2 XL
78

79

Strahler

Strahler

XLED home 2

XLED home 2 XL

Prosto vrtljiva LED plošča osvetli vsak kot popolnoma.
Zanesljiv infrardeči senzor in enakomerno ravna svetloba
zagotavljata do 150 m2 varnosti okoli hiše. Tudi na voljo kot
Bluetooth connect varianta za brezžično omrežje.

Še več svetlobe v različici XL ta reflektor na do 300 m2
zagotavlja popolno osvetlitev dovozov, dvorišč in vrtov.
Senzor ima razpon do 14 m

weiß
weiß

schwarz

schwarz

silber

graphit

graphit

180°

180°

180°

180°

Tehnični podatki

Podatki za naročila 4007841

Tehnični podatki

Podatki za naročila

1184 Im, 14,8 w, 4000 K, senzor 140°,

033088 weiß

1608 Im, 20 Watt, 4000 K, Senzor 140°,

4007841 030070 weiß

Doseg max 14 m, višina montaže 2 m,
inteligentni hladilni sistem, popolnoma
vrtljiva LED plošča, na voljo tudi kot
suženjska različica, izbirni kotni stenski
držali, Senzor Connect varianta: Brezžično
omrežje več svetilk prek Bluetootha,
nastavljivo preko brezplačne aplikacije

4007841
4007841
4007841
4007841
4007841

033071 schwarz
033064 graphit
033057 silber
065447 schwarz Connect
065454 weiß Connect
E →A++

Domet max 14 m, višina montaže 2 m,
inteligentni hladilni sistem, popolnoma
zamahni LED plošča, na voljo tudi kot
suženjska različica, neobvezni kotni
stenski nosilci

4007841 030049 schwarz
4007841 030056 graphit

E → A++

Strahler

Strahler

XLED ONE

XLED ONE XL

Stenska in stropna reflektorja z zelo učinkovitim LED
Sistemom. Zaradi prilagodljivih možnosti montaže je
reflektor s svojimi 2550 lumeni idealno primeren za
osvetlitev na garaži ali dovozih.

Največji sevanje v velikem obsegu V različicahXL, XLED ONE s
4400 lumeni zagotavlja dnevno svetlobo tudi na največjih
območjih. Z življenjsko dobo 30 let, reflektorzagotavlja odlično
storitev, ko se uporablja okoli hiše in vrta.

weiß
weiß

graphit

graphit

1000

195

229

Stropna
montaža

259

202

316

1000

215

Stropna
montaža

222

356

Tehnični podatki

Podatki za naročila

Tehnični podatki

Podtaki za naročila

2550 lumenov, 23 W, 3000 Kelvin,

4007841 065249 anthrazit
4007841 065256 weiß

4400 lumenov, 43 w, 3000 Kelvin,

4007841 065263 anthrazit
4007841 065270 weiß

Senzor 180°, doseže največ 12 m,
Višina montaže max 3 m, 180° swivel
LED plošča, stropna montaža možna, na
voljo tudi kot suženjska različica

Višina montaže max 3 m, 180° swivel
LED plošča, stropna montaža možna, na
voljo tudi kot suženjska različica
E→A++

82

Senzor 180°, doseže največ 12 m,

E→A++
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Strahler

Strahler

XLED curved

XLED slim

Srednje velika območja, kot so od vrat do vrat ali dostopne
poti, ta reflektor zanesljivo osvetli. Senzor v barvi ohišja se
brezhibno prilega v zasnovo svetilke.

Analogno XLED ukrivljeni, motna LED plošča zagotavlja
homogeno svetlobo zahvaljujoč ozki obliki reflektorja ima
načrtno zadržano obliko.

weiß
weiß

anthrazit
anthrazit

30° horizontal

30° horizontal

Tehnični podatki

Podtaki za naročila

Tehnični podatki

Podtaki za naročila

1125 lumenov, 9 W, 4000
Kelvin,

4007841 012076 anthrazit
4007841 012083 weiß

660 Im, 10.5 W, 4000 Kelvin,

4007841 012052 anthrazit
4007841 012069 weiß

Senzor 160°, doseže max 8 m,
višina montaže 2 m, inteligentni
hladilni sistem, reflektor se
zamahuje z +/- 30° vodoravno
E → A++
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Senzor 160°, doseže največ 8 m,
višina montaže 2 m, inteligentni
hladilni sistem, reflektorji se
zamahujejo z +/- 30° vodoravno (z
namestitvenim klinom)

E → A++
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Strahler

XLED CAM 1

LS 150 LED

Reflektor senzorske kamere je idealen za osvetlitevvrta ali
sekundarnih površin okoli hiše

Robustno ohišje iz aluminija je idealno primerno za ekstremne
aplikacije Vrtilna reflektorska glava oskrbuje tudi velika območja
z visoko svetlobno izhodno močjo Infrardeči senzor 240°
reagira na vsako gibanje z dosegom 12 m

Ročno nastavljiva kamera prenaša sliko v živo na pametni
telefon prek WLAN - z neposredno komunikacijo prek
interkoma

schwarz

weiß

275

215

167

Tehnični podatki

Podatki za naročila

Tehnični podatki

Podatki za anročila

S kamero in proti-kontaktnim sistemom,
komunikacijo od kjerkoli preko pametnega
telefona, 2200 lumenov, 21 W,3000 Kelvin,
senzor 180°, maksimalni razpon 10 m, višina
montaže 2 m, vrtljiva LED plošča, nastavljiva
preko brezplačne aplikacije, izbirna nočna
luč 0 - 40%, glavna 100%

4007841 065294 anthrazit

1760 lumenov, 20,5 W, 4000 Kelvin,

4007841 052553 weiß

Senzor 240°, doseže max 12 m, višina
montaže 2 m, inteligentni hladilni
sistem, neobvezno kotno stensko
držalo
E → A++

4007841 052546 schwarz

E → A++
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Svetilke nadzorovane dan/noč

Tako preprosto
prineseš svetlobo
v temo.

LN 1 LED
88

Nekatera področja preprosto nikoli ne
smejo biti temna. Da to ne bi imelo
nenadzorovanega učinka na računu za
elektriko, obstaja dokazana tehnologija
somraka STEINELAutomatic Light, brez
kompromisa.
89

Svetilke z luksomatom

LN 1LED

Spot Way
NightAutomatic

180°horizontal
90° vertikal

Podatki za

Tehnični podatki
350 ljumenov, 4,5 W, 3000 Kelvin,
s stikalom za somrak, višina
montaže 2 m, svetloba zvečer
avtomatsko vklopljena, jutranji
odklop, odporen na udarce IK07,
vključno z listom hišne številke

Tehnični podatki

naročila

520 lomov, 7 W / vklj. zamenljiva LED
žarnica (GU 10), 3000 Kelvin, s
stikalom za somrak, lučka zvečer
samodejno vklopljena, zjutraj off,

4007841 649715

Podatki za

naročila
4007841 058678

180° vodoravno, 90° navpično vrtilno, z
2,5m priključek kabel
E A++

E →A++

LN710LED

Spot Garden
NightAutomatic

180°horizontal
90° vertikal
anthrazit

silber

Tehnični podatki

Podatki za naročila

Tehnični podatki

670 lomov, 8,6 W, 3000 Kelvin, s
stikalom za somrak, višina
montaže 2 m, svetloba zvečer
samodejno vklopljena, zjutraj brez,

4007841 053161 anthrazit
4007841 053178 silber

520 lomov, 7 W / vklj. zamenljiva LED
žarnica (GU 10), 3000 Kelvin, s stikalom
za somrak, lučka zvečer samodejno
vklopljena, zjutraj off, 90° navpično vrti, z
2,5 m priključek kabel

z izbirnim nočnim načinom
varčevanja, eleganten mehek
svetlobni zagon
90

E →A++

Podatki za
naročila
4007841 058692

E A++
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Senzorji gibanja

Tukaj je tisto,
kar se
premika
Ne glede na to, ali so znotraj ali zunaj, bodisi
zaradi varnosti ali pravočasnega vklopa
svetlobe za dobrodošle obiskovalce –
inteligentni detektorji gibanja in najnovejša
senzorska tehnologija so Steinelovi osnovni
viri že več kot 30 let.
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Senzorjigibanja

IS 1

IS 130-2

Preprosta in sodobna zasnova, enostavno in hitronameščena
na steno ali strop za ciljno spremljanje območij pred hišami in
dovozi. Zahvaljujoč visoki gibljivosti, je senzor lahko
popolnoma prilagojen.

Stenski senzor z dokazano funkcionalnostjo in brezčasno
zasnovo. Izberite med štirimi barvami pravi senzor za vaš
dom. Zaradi odlične kakovosti zaznavanja mu nihče ne uide.

schwarz

schwarz

silber

anthrazit

weiß

weiß

120°, max�10m

130°, max�12m

Tehnični podatki

Podatki za naročila

Tehnični podatki

Podatki za naročila

max 500 W, max 4x LED (največje
preklopne obremenitve glejte S 112),

4007841 600310 weiß

max 500 W, max 4x LED (največje
preklopne obremenitve glejte S 112),

4007841 660314 weiß

4007841 600419 schwarz

Senzor 120°, doseže največ 10 m,

Senzor 120°, doseže največ 10 m,

Višina montaže 2 m, IP54, senzor
180° navpično, 60° vodoravno vrtljiv
Za stensko in stropno montažo

Višina montaže 2 m, IP54, senzor
180° navpično, 60° vodoravno vrtljiv
Za stensko in stropno montažo ...
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4007841 660215 schwarz
4007841 660116 silber
4007841 035761 anthrazit
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Senzorjigibanja

IS 140-2

IS 180-2

Senzor z velikim kotom nastavitev, večjim obsegomin
še boljšim zaznavanje se prilega kjerkoli.Z
neobveznim kotom stensko držalo tudi na hišnih
vogalih

Enostavna zasnova, robustna montaža in enostavna
montaža. Vključno z držalom za steno. Za zunanje
kote hiše ali notranjo vogalno montažo.

schwarz

schwarz

silber

weiß

weiß

140°, max�14m

Telektronski podatki
max 1000 watt, max 6x LED (max
preklopne obremenitve glejte S 112),
senzor 140°, doseže največ 14 m,
namestitev
višina 2 m, IP54, senzor 90° navpično,
180° vodoravno pivotable

anthrazit

180°, max�12m
Podatki za naročila

Tehnični podatki

Podatki za anročila

4007841 608910 weiß

max 1000 watt, max 6x LED (max
preklopne obremenitve glejte S 112),
senzor 180°(2 pirozinzorja), dosežejo
5/12 m, višina montaže 2 m, IP54,
vključno z držalom za kotno steno

4007841 603212 weiß

4007841 608811 schwarz

4007841 603113 schwarz
4007841 603618 silber
4007841 034580 anthrazit

Za stensko in kotno montažo

Za stensko in kotno montažo
96
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Senzorjigibanja

IS 240 DUO

IS 360-3

Vključena sta dva zelo občutljiva infrardeča detektorja v
kombinaciji z zunanjim vogalom, ki zanesljivo in brezhibno
spremljata območje dveh hišnih sten kotni stenski nosilec

Infrardeči stropni senzor 360° za enostavno vgradnjo S tremi
piro-senzorji doseže vklop do 12 m na zahtevo zahvaljujoč
pokrovnim ploščam.

schwarz
schwarz

weiß

weiß

240°, max�12m

360°, max�12m

Tehnični podatki

Podatki za naročila

Tehnični podatki

Podatki za naročila

max 1000 watt, max 6x LED (največje
preklopne obremenitve glejte S 112),

4007841 602819 weiß

max 2000 watt, max 8x LED
(največja obremenitev preklopa
glej S 112), senzor 360° (3
pirocenzorji), doseže največ 12
m, višina montaže 2,5 m, IP54,
vključno s pladnjami za pokrove

4007841 006532 weiß

Senzor 240° (2x 120° pirocenzorji),
doseže max 12 m, višina montaže 2
m, IP54, senzor lahko zaviti za ± 80°,
vključno s kotnim stensko držalo za
stensko in kotno montažo
98

4007841 602710 schwarz

4007841 006525 schwarz

Za vgradnjo stropa
99

Senzorjigibanja

IS 360-1 DE

IR 180 UP easy

Kot nalašč za vgradnjo v nadstrešnice in spuščene stropne
4 m območje in 360° pokrivanje zazna vsako gibanje in
preklop do šest LED svetilk.

Inteligenten senzor za enostavno zamenjavo običajnih stikal
na dotik. Ne glede na to, ali so hodnik, stopnišče, sosednji
prostor ali klet – ta senzor je življenje mnogihljudi že naredil
udobnejše, račun za elektriko pa bolj znosen.

schwarz

inox

weiß

360°, max�4m

180°, max�8m

Tehnični podatki

Podatki za naročila

Tehnični podatki

max 1000 W, max LED (največje
obremenitve preklopa glejte S
112),

4007841 032845 weiß

max 200 W, max 4x LED (max preklopne
obremenitve glejte S 112), senzor 180°,
doseg max 8 m, višina montaže 1,1 m,
IP20, Za 2- in 3-žice instalacije,
integrirano stikalo za ročno preklapljanje,
preklapljanje vsake žarnice

Senzor 360°, doseže največ 4 m,
višina montaže 2,5 m, IP54,
vključno s pladnjem
Za vgradnjo stropa
100

4007841 032852 schwarz
4007841 034917 inox

Podatki za naročila
4007841 055790 weiß

Za stensko montažo v zaprtihprostorih
101

Luksomati

NightMatic 2000

NightMatic 3000 Vario

Zahvaljujoč prosto določljivem pragu somraka, imate v svojih
rokah, kdaj naj detektor vklopi vašo zunanjorazsvetljavo.
Zanesljivo tudi v dežju, nevihti ali snegu.

Poleg NightMatic 2000 ima to stikalo za somrak inteligentni
način nočnega varčevanja. To ugasne svetlobo po
nastavljenem času in se znova vklopi v zgodnjih jutranjih
urah med 4.m. in 5. uro .m.

weiß
schwarz

schwarz

Light ON
OFF

weiß

Light ON

Light

Lig
Light OFF

eco-mode

Tehnični podatki

Podatki za naročila

Tehnični podatki

Podatki za naročila

max 1000 watt, max 4x LED
(max preklopne obremenitve
glejte S 112), prag somraka

4007841 550318 schwarz
4007841 550417 weiß

max 1000 watt, max 4x LED
(max preklopne obremenitve
glejte S 112), prag somraka

4007841 550516 schwarz
4007841 550615 weiß

2-30 Lux nastavljiv, IP54 Za

0.5-10 Lux nastavljiv, IP54

stensko montažo

Za stensko montažo
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Notranje svetilke

Zanesljiva svetloba
brez stikala
Notranje luči STEINEL z nevidnim senzorjem
ponujajo več udobja in hkrati nižje stroške
energije. Avtomatska svetloba je primerna za
številne sobe: stopnišča, podokna, hodniki,
pralnice, sosednji prostori in celo garaže Če
želite življenje narediti udobneje in račun za
elektriko bolj znosen, se zanašajte na izvirnik
v tehnologiji senzorsko-svetlobne tehnologije

104
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Notarnje svetilke

RS LED D2

RS LED M1

Tehnološko identični D1 smo ustvarili še eno varianto
klasične stenske in stropne svetilke z mat steklom,
sodobnim okvirjem iz krtačenega nerjavečega jekla.

Čudovita svetilka se lahko namesti na steno ali strop Tako
so sobe ali hodniki opremljeni z prijetno ambientalno
svetlobo in sodobno senzorsko tehnologijo

Tehnični podatki

Podatki za naročanje

Tehnični podatki

Podatki za naročanje

795 lumenov, 9,5 w, 3000 Kelvin,

4007841 052539 Edelstahl

560 lumenov, 9,5 W, 3000
Kelvin,

4007841 052492 Edelstahl

Senzor 360°, razpon 3 - 8 m,
neobvezna nočna svetloba 10% in
neprekinjena svetloba 4 ure ,
plemenit ambientt

Senzor 360°, razpon 3 - 8 m,
neobvezna nočna svetloba10%

E →A++
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in neprekinjena svetloba 4 ure ,
plemenita ambientalna svetloba

E → A++
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Notranje svetilke

FRS 20 LED
Zasnovana za komunalne sobe, kot so klet, garaža ali grelni prostor,
senzor se zanesljivo vklopi z vsakim gibanjem. Material, odporen na
udarce, dodatno povečuje življenjsko dobo.

Tehnični podatki
700 omejev, 12,5 W,

Podatki za
naročila
4007841 747619

3000 Kelvin, senzor 360°,
Razpon 1 - 5 m, IK07,
IP54
E →A++
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Notranje svetilke

RS 16 LGlas

RS 16 LED Glas
V hodnikih, podnih deskah, stopniščnih stopnicah in
kopalnicah, ti svetilke v klasični zasnovi z integriranim
visoko frekvenčni senzorjem zagotavljajo prijetno belo
svetlobo.

Tehnični podatki
max 60 watt / E27, senzor 360°,
doseg 3 - 8 m, visokokakovostno
opalno steklo

Podatki za

naročila
4007841 738013

Primerno za LED žarnice

E →A++

RS 100 LGlas

310

310

Tehnični podatki
840 omejev, 9,5 W, 3000 Kelvin,
Senzor 360°, razpon 3 - 8 m,
neobvezna neprekinjena svetloba
4 ure, povezava za zunanji
ventilator možna, kakovostno
opalno steklo

Podatki za

Tehnični podatki

naročila

max 100 W/ E27, senzor 360°,
doseg 1 - 8 m, visokokakovostno
opalno steklo

4007841 035105

naročila
4007841 730116

Primerno za LED žarnice

E →A++
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Podatki za

E →A++
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Smart Friends

Smart FriendsBox

Smart Home vrhunskega
proizvajalca
STEINEL. Senzor luči in reflektorji postanejo del
intuitivnega in izjemno varnega sistema
pametnega doma s pametnimi izdelki. S
sodelovanjem z močnimi partnerji blagovne
znamke STEINEL razhaja nova tla v razvoju
funkcij po domu.

Osrednji vmesnik v konceptu Smart Friends je Smart
Friends Box To je integrirano v obstoječe lokalno omrežje
prek omrežnega kabla. Dostop do škatle in več kot 80
pametnih prijateljev izdelkov poteka
samo z eno
Bestelldaten
aplikacijo
4007841 029876

MotionSwitch LED Z-Wave
Senzor gibanja

Prednosti pametnih prijateljev
Upravljanje vseh izdelkov z eno aplikacijo
in lokalno shranjevanje podatkov brez oblaka
več kot 80 izdelkov Smart Friends je mogoče
vključiti kakovost trg znanih proizvajalcev
Telefonska služba za stranke
+386 59 365 752
Tehnični podatki

"Pametni prijatelji" je sodelovanje med štirimi podjetji blagovnih
znamk:

1.5 W, senzor 180°, max 20
m, orientacijsko svetlobo
nad

Podatki za
naročila
4007841 035402

Senzor ali gumb za preklop
Sestavljanje vtičnice
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SmartFriends

Smart Friends

XLED home 2 Z-Wave

RS LED D2 Z-Wave

Senzorski reflektor

Notranja svetilka

Tehnični podatki

Podatki za naročila

Tehnični podatki

1184 Im, 14,8 W, 4000 K,

4007841 029821 weiß

795 lumenov, 9,5 w, 3000 Kelvin,

Senzor 140°, doseže max 14 m,
višina montaže 2 m, inteligentni
hladilni sistem, popolnoma zamahni
LED plošča

4007841 029845 schwarz
4007841 033996 graphit
4007841 029838 silber

neobvezni kotni stenski nosilci

Senzor 360°, razpon 3 - 8 m,
neobvezna nočna svetloba 10%in
neprekinjena svetloba 4 ure ,
plemenita ambientalna svetloba

E →A++

Podatki za

naročila
4007841 029852

E → A++

L 810 LED iHFZ-Wave

IS 140-2 Z-Wave

Zunanja senzorskasvetilka

Senzor gibanja

Tehnični podatki

Podatki za naročila

Tehnični podatki

Podatki za naročila

612 lumenov, 12,5 w, 3000 Kelvin,

4007841 029869 silber

max 1000 W, max 6x LED,
senzor 140°, doseže max 14 m,
višina montaže 2 m, IP54,

4007841 029814 weiß

Senzor 160°, doseže največ 1-5 m,
Višina montaže 2 m, Nevidno
iHF senzor, neobvezna nočnasvetloba
10% in neprekinjena svetloba 4 ure,
eleganten zagon mehke svetlobe,
učinkovita osvetlitev gor in dol.
114

4007841 029807 schwarz

Senzor 90° navpično,
180° vodoravno zamahovanje
E →A++

Za stensko in kotnomontažo
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Www.veleprodaja-ep.si

Vaš partner Steinel

Veleprodaja EP d.o.o
Srednje bitnje 70
4209 Žabnica
059 365 752 / 750

