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L 400 S musta

Valvontakulma 360°

Ulkonäkö ja toiminta

STEINELin 400-sarjan tunnistinvalaisi-
met ovat markkinoiden huippua.
Niissä yhdistyvät uusi tekniikka, huo-
lellinen työ ja kaunis muotoilu. Ne
ovat omiaan paikkoihin, joissa asete-
taan suuret vaatimukset ulkonäölle ja
luotettavuudelle.
L 400 -sarjan Studioline-designille
ominaista ovat selkeät linjat, korkea-
laatuiset materiaalit ja harmonisesti
valaisimeen liittyvä, luotettava tunnis-
tintekniikka.

Kaukonäköinen turvavalaistus

L 400 -sarjan monilinssitunnistin val-
voo suurta aluetta 360° kulmassa.
Tämä tarkoittaa, että se havaitsee
liikkeen myös valaisimen takaa. Valo
kytkeytyy heti, kun astut ulos ovesta.
Silloin huomaat mahdolliset kulkues-

teet ja vältyt onnettomuuksilta. Pisin
tunnistusetäisyys on 12 m, mutta se
voidaan lyhentää jopa 1 metriksi.
Valvonta-alue määrätään kääntämällä
linssiyksikköä, joka kääntyy kaikkiin
suuntiin.

Monipuoliset säätömahdollisuudet

L 400 -sarjan tunnistinvalaisimen toi-
minnalle on paljon säätömahdolli-
suuksia. Esimerkiksi jatkuvasti kyt-
kettynä olevan valaisimen valotehoa
voidaan säätää. Kun valo kytketään
yöksi palamaan alemmalla teholla,
liikkeen havaitseminen kytkee täyden
tehon ennalta asetetuksi ajaksi.
Tämän ajan päätyttyä valaisin jatkaa
taas alemmalla teholla niin kauan
kuin pimeää riittää. Kirkkaus valitaan
portaattomasti väliltä 1 - 100 %.
Valotehon alentaminen säästää ener-
giaa. 

Tunnistin-
valaisimet

noin 180 m2

valvonta-alue
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L 400 S valkoinen L 410 S valkoinen L 430 S valkoinen

L 400 S musta L 410 S musta L 430 S musta 

Hämäräkytkimen asetusalue on 
2 - 2000 luksia. Tällä säädöllä määri-
tellään se hämäryysaste, jossa tun-
nistinvalaisimen valon tulee syttyä ja
sammua.

Tietenkin on myös mahdollista mää-
rätä, miten kauan valon tulee palaa
sen jälkeen, kun liiketunnistin on kyt-
kenyt sen.  Asetusalue on 10 sekun-
nista noin 15 minuuttiin.

Tyylikästä muotoilua

Näissä valaisimissa yhdistyvät huip-
putekniikka ja suurenmoinen käsityö-
taito. Lasikuvut tehdään käsityönä
kristalli- tai opaalilasista.
Valaisinrunkoa valmistetaan mustana
ja valkoisena säänkestävästä materi-
aalista. 

Saksalaista laatua

Saksalaiset ja kansainväliset hyväk-
synnät todistavat STEINEL-tunnistin-
valaisinten korkean laadun.

Tekniset tiedot 

Mitat: (k x l x s)
L 400 S / L 410 S 335 x 215 x 250 mm
L 430 S 358 x 212 x 248 mm 

Teho: max. 60 W / E 27 
(ei energiansäästölamppuja)

Verkkojännite: 230 - 240 V, 50 Hz

Valvontakulma: 360°

Tunnistusetäisyys: 1 - 12 m säädettävissä 
kaikkiin suuntiin

Tunnistusalue: 6 tunnistustasoa
276 kytkentävyöhykettä

Hämäräkytkin: 2 - 2000 luksia

Kytkentäaika: 10 s - 15 min

Kirkkaudensäätö: 1 - 100 %

Kotelointiluokka: IP 44

Ean / Snro:
L 400 S: 4007841611019 / 3515212 musta

4007841611118 / 3515209 valkoinen
L 410 S: 4007841612412 / 3515216 musta

4007841612511 / 3515215 valkoinen
L 430 S: 4007841612818 / 4111127 musta

4007841612917 / 4111125 valkoinen

Tunnistin kääntyy
kaikkiin suuntiin

Tunnistusetäisyyden
säätö 1 - 12 m

Kytkentäajan asetus

Hämäryysasteen 
asetus

Kirkkauden säätö


