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Dostępne od teraz w

Mam cię!
Nie daj włamywaczom szansy.

Goobay
Reflektor zewnętrzny LED, 50 W, Slim Classic
rozwiązanie oświetleniowe do zastosowania przy wejściu do domu, garażu, przy wiacie 
dla samochodu i drodze dojazdowej

•  niezwykle płaski kształt i wysoka wydajność energetyczna
•  bardzo długa żywotność dzięki zintegrowanemu, niewymiennemu źródłu światła LED
•  odznacza się jasnym, naturalnie białym światłem o szerokim kącie świecenia 120°
•  IP65 – nadaje się do zastosowania na zewnątrz (-25 ~ 40°C)
•  solidna obudowa z aluminium chroni przed wpływem warunków atmosferycznych
•  regulowany uchwyt do montażu ściennego i przewód przyłączeniowy o długości ok. 

30 cm z tulejkami końcowymi

Napięcie robocze 230 V (AC)

Kolor świecenia neutralna biel

Temperatura barwowa 4000 K

Kąt świecenia 120 °

50 W 39009 Retail Box 210 x 180 x 30 mm odpowiada żarówce o mocy 290 W 4000 Lm

100 W 39010 Retail Box 280 x 250 x 35 mm odpowiada żarówce o mocy 580 W 8000 Lm



www.wentronic.comGoobay® by Wentronic GmbH  |  Pillmannstraße 12  |  38112 Braunschweig  |  Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 
Podobne do zdjęć produktu i opakowania. Z zastrzeżeniem zmian i omyłek.

Goobay 
Reflektor zewnętrzny LED, 50 W, Slim Design
nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe do zastosowania przy wejściu do domu, garażu, 
przy wiacie dla samochodu i drodze dojazdowej

•  niezwykle płaski kształt, najnowocześniejsze wzornictwo i wysoka wydajność energetyczna
•  bardzo długa żywotność dzięki zintegrowanemu, niewymiennemu źródłu światła LED
•  odznacza się bardzo jasnym, naturalnie białym światłem o szerokim kącie świecenia 110°
•  IP65 – nadaje się do zastosowania na zewnątrz (-40 ~ 50°C)
•  odporna na uderzenia obudowa tłoczona z aluminium i szkło bezpieczne chronią przed 

wpływem warunków atmosferycznych
•  bardzo stabilny, regulowany uchwyt do montażu ściennego i przewód przyłączeniowy o 

długości ok. 30 cm z tulejkami końcowymi

Napięcie robocze 230 V (AC)

Kolor świecenia neutralna biel

Temperatura barwowa 4000 K

Kąt świecenia 110 ° 50 W 38705 Retail Box 205 x 46 x 146 mm odpowiada żarówce o mocy 290 W 4000 Lm

Goobay 
Reflektor zewnętrzny LED, 50 W, Slim Classic, z czujnikiem ruchu
Rozwiązanie oświetleniowe z czujnikiem ruchu PIR do zastosowania przy wejściu do domu, 
garażu, przy wiacie dla samochodu i drodze dojazdowej

•  niezwykle płaski kształt i wysoka wydajność energetyczna
•  bardzo długa żywotność dzięki zintegrowanemu, niewymiennemu źródłu światła LED
•  odznacza się jasnym, naturalnie białym światłem o szerokim kącie świecenia 120°
•  IP44 – ochrona przed rozpryskami wody (-25 ~ 40°C)
•  solidna obudowa z aluminium chroni przed wpływem warunków atmosferycznych
•  regulowany uchwyt do montażu ściennego i przewód przyłączeniowy o długości ok. 30 cm 

z tulejkami końcowymi
•  Obszar działania czujnika PIR: maks. 8 m w zakresie 100°, regulacja opóźnienia wyłączenia 

(10–300 s), światłoczułości (3–2000 lx) i zasięgu

Napięcie robocze 230 V (AC)

Kolor świecenia neutralna biel

Temperatura barwowa 4000 K

Kąt świecenia 120 °

Napięcie robocze 230 V (AC)

Kolor świecenia neutralna biel

Temperatura barwowa 4000 K

Kąt świecenia 110 °

50 W 39014 Retail Box 210 x 254 x 30 mm odpowiada żarówce o mocy 290 W 4000 Lm

50 W 38709 Retail Box 205 x 52 x 146 mm odpowiada żarówce o mocy 290 W 4000 Lm

Goobay 
Reflektor zewnętrzny LED, 50 W, Slim Design, z czujnikiem ruchu
nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe z czujnikiem ruchu PIR do zastosowania przy 
wejściu do domu, garażu, przy wiacie dla samochodu i drodze dojazdowej

•  niezwykle płaski kształt, najnowocześniejsze wzornictwo i wysoka wydajność energetyczna
•  bardzo długa żywotność dzięki zintegrowanemu, niewymiennemu źródłu światła LED
•  odznacza się bardzo jasnym, naturalnie białym światłem o szerokim kącie świecenia 110°
•  IP64 – pyłoszczelność i ochrona przed rozpryskami wody (-40 ~ 50°C)
•  odporna na uderzenia obudowa tłoczona z aluminium i szkło bezpieczne chronią przed 

wpływem warunków atmosferycznych
•  bardzo stabilny, regulowany uchwyt do montażu ściennego i przewód przyłączeniowy o 

długości ok. 30 cm z tulejkami końcowymi
•  Obszar działania czujnika PIR: maks. 10 m w zakresie 110°, regulacja opóźnienia 

wyłączenia (20–420 s) i światłoczułości (20–2000 lx)
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Goobay 
Solarny kinkiet LED z czujnikiem ruchu, 3,2 W
idealne rozwiązanie oświetleniowe do zastosowania przy wejściu do domu, wiacie 
garażowej, schodach i drogach doprowadzających

•  modny i nietypowy opływowy kształt lampy połączony z pięknym efektem świetlnym
•  nie generuje kosztów zużycia energii – maksymalna efektywność energetyczna (A++) 

dzięki wysokiej jakości wbudowanemu monokrystalicznemu krzemowemu panelowi 
fotowoltaicznemu 2,3 Wp

•  inteligentny czujnik ruchu PIR – 4 tryby, automatyczne włączanie przy ≤30 luksach
•  bardzo jasne światło dzięki innowacyjnej technologii solarnej LED (SMD2835, 28 diod 

z przodu, 2 z tyłu)
•  wymienny akumulator Li-Ion o długiej żywotności (18650) 3,7 V/2000 mAh
•  IP65 – idealna ochrona przed działaniem deszczu, śniegu i słońca (-20~50°C)
•  tworzywo ABS+PC+odporne na promieniowanie UV – bardzo wytrzymałe, odporne 

na odkształcanie i przyjazne środowisku

Napięcie robocze 3,7 V (DC)
Kąt świecenia 90 °
Wymiary 144,5 x 96 x 79 mm

Napięcie robocze 3,7 V (DC)
Kąt świecenia 120 °
Wymiary 212 x 140 x 109,2 mm

Napięcie robocze 3,7 V (DC)
Kąt świecenia 90 °
Wymiary 300 x 215 x 35 mm

Biały 45802 Retail Box

neutralna 
biel 4000 K

odpowiada żarówce 
o mocy 24 W 220 lm

Czarny 45807 Retail Box

neutralna 
biel 4000 K

odpowiada żarówce 
o mocy 38 W 400 lm

Biały 45808 Retail Box

neutralna 
biel 4000 K

odpowiada żarówce 
o mocy 38 W 400 lm

Czarny 55488 Retail Box

neutralna 
biel 4000 K

odpowiada żarówce 
o mocy 82 W 1080 lm

Goobay
Solarny kinkiet LED z czujnikiem ruchu, 1,5 W
idealne rozwiązanie oświetleniowe do zastosowania przy wejściu do domu, wiacie 
garażowej, schodach i drogach doprowadzających

•  modny i nietypowy opływowy kształt lampy połączony z pięknym efektem świetlnym
•  nie generuje kosztów zużycia energii – maksymalna efektywność energetyczna (A++) 

dzięki wysokiej jakości wbudowanemu polikrystalicznemu krzemowemu panelowi 
fotowoltaicznemu 0,7 Wp

•  inteligentny czujnik ruchu PIR – 3 tryby, automatyczne włączanie przy ≤30 luksach, 
kąt detekcji 120°, zasięg 2–6 m, wysokość montażu ≤4 m

•  bardzo jasne światło dzięki innowacyjnej technologii solarnej LED (SMD2835, 12 diod 
z przodu, 2 z tyłu), zasięg widzenia 5-6 m

•  wbudowany na stałe akumulator Li-Ion o długiej żywotności (18650) 3,7 V/1200 mAh
•  IP65 – idealna ochrona przed działaniem deszczu, śniegu i słońca (-20~50°C)
•  tworzywo ABS+PC+odporne na promieniowanie UV – bardzo wytrzymałe, odporne 

na odkształcanie i przyjazne środowisku

Goobay 
Solarny kinkiet LED z czujnikiem ruchu, 10 W
idealne rozwiązanie oświetleniowe do zastosowania przy wejściu do domu, wiacie 
garażowej, schodach i drogach doprowadzających

•  modny i nietypowy opływowy kształt lampy połączony z pięknym efektem świetlnym
•  ie generuje kosztów zużycia energii – maksymalna efektywność energetyczna (A+) 

dzięki wysokiej jakości wbudowanemu polykrystalicznemu krzemowemu panelowi 
fotowoltaicznemu 6 Wp

•  inteligentny czujnik ruchu PIR – 4 tryby, automatyczne włączanie przy ≤ 30 luksach
•  bardzo jasne światło dzięki innowacyjnej technologii solarnej LED (60 x SMD2835)
•  4 wymienne akumulatory Li-Ion o długiej żywotności (18650) 3,7 V/1800 mAh
•  IP65 – idealna ochrona przed działaniem deszczu, śniegu i słońca (-20~50°C)
•  tworzywo ABS+PC+aluminium+odporne na promieniowanie UV – bardzo 

wytrzymałe, odporne na odkształcanie i przyjazne środowisku
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Goobay
Naświetlacz zewnętrzny LED z bolcem do wbijania w 
grunt, 20 W
rozwiązanie oświetleniowe do zastosowania przy wejściu do domu, na podjeździe, 
w ogrodzie itp

•  technologia LED dla zapewnienia maksymalnej efektywności energetycznej (A+)
•  nadzwyczaj długa żywotność dzięki zintegrowanemu, niewymiennemu źródłu 

światła LED
•  odporna na uderzenia i niewymagająca konserwacji obudowa z cynkowego 

odlewu ciśnieniowego
•  nadaje się do zastosowania na zewnątrz (IP65)
•  niewielka ilość wytwarzanego ciepła, brak ryzyka odniesienia obrażeń
•  regulowany uchwyt do montażu ściennego lub mocowania na statywie
•  długość kabla 1,4 m

Napięcie robocze 230 V (AC)

Kąt świecenia 100 °

Wymiary 145 x 332 x 57 mm 59004 Retail Box zimna biel 6500 K
odpowiada żarówce 
o mocy 105 W 1650 Lm

Goobay 
Latarka LED Super Bright 1500
idealna do pracy i wypoczynku, na kempingu, podczas uprawiania sportu, 
wędkowania, polowania, w przypadku awarii na drodze

•  wyjątkowo jasne diody 20 W LED Cree XHP50.2 o dużej mocy
•  1500 lm, zasięg świecenia do 300 m
•  klasa IPX7 – zabezpieczenie przed silnym deszczem i chwilowym zanurzeniem
•  3 tryby świecenia: 100% światła, 20% światła oraz SOS; wystarczy delikatnie 

nacisnąć przycisk, aby zmienić tryb
•  głowica latarki z pierścieniem regulacji ogniskowej do płynnego ustawiania 

wiązki światła
•  odporna na korozję obudowa aluminiowa oraz praktyczny pasek do  

zawieszenia na ręce
•  zasilanie bateryjne (6x baterie AA, do kupienia osobno)

Goobay 
Latarka LED High Bright 300
idealna podczas wypoczynku, na kempingu, podczas uprawiania sportu, 
wędkowania, polowania, w przypadku awarii na drodze

•  bardzo jasne 5 W diody LED Cree XPG2 o dużej mocy
•  300 lm o zasięgu świecenia do 150 m
•  klasa IPX4 – zabezpieczenie przed zachlapaniem
•  3 tryby świecenia: 100% światła, 20% światła oraz SOS; wystarczy delikatnie 

nacisnąć przycisk, aby zmienić tryb
•  głowica latarki z pierścieniem regulacji ogniskowej do płynnego ustawiania 

wiązki światła
•  odporna na korozję obudowa aluminiowa oraz praktyczny pasek do  

zawieszenia na ręce
•  zasilanie bateryjne (3x baterie AAA, do kupienia osobno)
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Goobay 
Latarka czołowa LED High Bright 240
idealna podczas wypoczynku, uprawiania sportu, wędkowania, polowania,  
na kempingu lub w przypadku awarii samochodu

•  duża moc światła 240 lumenów, zasięg świecenia do 100 m i niewielka waga 
zapewniająca duży komfort noszenia

•  7 trybów świecenia: prawy przełącznik – światło punktowe i białe światło ogólne 
100% (czas świecenia ok. 2 godz.), światło punktowe 100% (ok. 4 godz.), światło 
punktowe 50% (ok. 7 godz.) i stroboskopowe światło punktowe (ok. 5 godz.);

•  lewy przełącznik – białe światło ogólne 100%, czerwone światło ogólne 100%, 
zielone światło ogólne 100% (czas świecenia w każdym trybie ok. 3,5 godz.)

•  z praktycznymi funkcjami dodatkowymi: haczyk do zawieszania, gwizdek 
do sytuacji awaryjnych i czerwone tylne światło bezpieczeństwa z 2 trybami 
świecenia (światło ciągłe, światło migające)

•  zabezpieczenie przed zachlapaniem zgodnie z klasą IPX4
•  regulowana taśma na głowę i możliwość przechylenia latarki  

czołowej pod kątem do 65° umożliwia idealne oświetlenie drogi
•  zasilanie bateryjne: 3 x bateria AAA (LR03, do nabycia osobno) i  

1 x bateria CR2032 (bateria litowa 3 V, w zestawie)

Goobay
Listwa zasilająca; bryzgoszczelna
3 gniazd ze stykiem ochronnym z klapkami ochronnymi do użytku na 
zewnątrz budynku

•  wytrzymała obudowa z solidną ramą i otworami do montażu na ścianie
•  z klapkami ochronnymi i podświetlanym włącznikiem
•  zabezpieczenie przed dziećmi / zabezpieczenie przed dotknięciem
•  wtyk prosty ze stykiem ochronnym
•  gniazda umieszczone pod kątem 45°
•  stopień ochrony IP44

45193 Sleeve3,00 m
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Goobay 
Gniazdo ogrodowe poczwórne
nadaje się specjalnie do użytku na zewnątrz budynku – bryzgoszczelne IP44

•  podwójne gniazdo z praktycznymi klapkami ochronnymi
•  wytrzymałe i bryzgoszczelne zgodnie ze standardem IP 44
•  mocowanie w ziemi za pomocą kołka
•  w zestawie przewód zasilania sieciowego (2 m)

Goobay 
Gniazdo ogrodowe podwójne ze zdalnym sterowaniem 
radiowym
nadaje się specjalnie do użytku na zewnątrz budynku – bryzgoszczelne IP44 z  
pilotem zdalnego sterowania

•  sterowanie pilotem zdalnego sterowania
•  podwójne gniazdo z praktycznymi klapkami ochronnymi
•  wytrzymałe i bryzgoszczelne zgodnie ze standardem IP 44
•  gniazdo wyposażone we włącznik/wyłącznik
•  mocowanie w ziemi za pomocą kołka
•  w zestawie przewód zasilania sieciowego (2 m)

Goobay 
Gniazdo ogrodowe podwójne z zegarem sterującym
nadaje się specjalnie do użytku na zewnątrz budynku – bryzgoszczelne IP44 z 
funkcją wyłącznika czasowego

•  możliwość precyzyjnego zaprogramowania gniazdka dzięki analogowemu 
zegarowi sterującemu

•  podwójne gniazdo z praktycznymi klapkami ochronnymi
•  wytrzymałe i bryzgoszczelne zgodnie ze standardem IP 44
•  możliwość przełączenia na tryb pracy ciągłej
•  mocowanie w ziemi za pomocą kołka
•  w zestawie przewód zasilania sieciowego (2 m)
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Goobay
Analogowy zegar sterujący
precyzyjne i łatwe sterowanie urządzeniami elektronicznymi

•  włącza lub wyłącza urządzenia 96 razy dziennie co 15 minut
•  możliwy tryb pracy ciągłej przy użyciu przełącznika
•  z lampka kontrolna LED

1 szt. 51276 Retail Box

2 szt. 55538 Retail Box

3 szt. 55539 Retail Box

5 szt. 55540 Retail Box

Goobay
Analogowy zegar sterujący
precyzyjne i łatwe sterowanie urządzeniami elektronicznymi

•  włącza lub wyłącza urządzenia nawet 96 razy dziennie co 30 minut
•  możliwy tryb pracy ciągłej przy użyciu przełącznika

Goobay
Analogowy zegar sterujący IP44
precyzyjne i łatwe sterowanie urządzeniami elektronicznymi;  
do użytku na zewnątrz budynku

•  włącza lub wyłącza urządzenia nawet 48 razy dziennie co 30 minut

1 szt. 73289 Retail Box

2 szt. 55547 Retail Box

3 szt. 55548 Retail Box
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Goobay
Cyfrowy zegar sterujący IP44
precyzyjne i komfortowe sterowanie urządzeniami elektronicznymi; nadaje się 
do zastosowań na zewnątrz budynku

•  idealny w przypadku powtarzających się zadań, np. do sterowania pracą rolet, 
akwariów i tablic reklamowych

•  10 programów sterujących w krokach co 1 minutę
•  16 różnych kombinacji dni tygodnia
•  wyświetlanie czasu w trybie 12- lub 24-godzinnym
•  gniazdo wtykowe z zabezpieczeniem przed dziećmi
•  możliwy tryb pracy ciągłej
•  z akumulatorem do zasilania awaryjnego na ok. 4 dni, w przypadku braku 

prądu lub odłączenia gniazda nie ma konieczności ponownego programowania

Goobay
Cyfrowy zegar sterujący
precyzyjne i komfortowe sterowanie urządzeniami elektronicznymi

•  idealny w przypadku powtarzających się zadań, np. do sterowania pracą rolet, 
akwariów i tablic reklamowych

•  10 programów sterujących w krokach co 1 minutę
•  16 różnych kombinacji dni tygodnia
•  wyświetlanie czasu w trybie 12- lub 24-godzinnym
•  gniazdo wtykowe z zabezpieczeniem przed dziećmi
•  możliwy tryb pracy ciągłej
•  z akumulatorem do zasilania awaryjnego na ok. 4 dni, w przypadku braku 

prądu lub odłączenia gniazda nie ma konieczności ponownego programowania

Goobay
Cyfrowy zegar sterujący
precyzyjne sterowanie urządzeniami elektronicznymi i dyskretne wzornictwo

•  idealny w przypadku powtarzających się zadań, np. do sterowania pracą rolet, 
akwariów i tablic reklamowych

•  10 programów sterujących w krokach co 1 minutę
•  16 różnych kombinacji dni tygodnia
•  wyświetlanie czasu w trybie 12- lub 24-godzinnym
•  gniazdo wtykowe z zabezpieczeniem przed dziećmi
•  możliwy tryb pracy ciągłej
•  z akumulatorem do zasilania awaryjnego na ok. 4 dni, w przypadku braku 

prądu lub odłączenia gniazda nie ma konieczności ponownego programowania

1 szt. 51301 Retail Box

2 szt. 55545 Retail Box

3 szt. 55546 Retail Box

1 szt. 93256 Retail Box

2 szt. 55541 Retail Box

3 szt. 55542 Retail Box

1 szt. 51277 Retail Box

2 szt. 55543 Retail Box

3 szt. 55544 Retail Box
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Goobay 
Czujnik rucHu na podczerwień/akustyczny
do zamontowania w ścianie; 160°Wykrywanie, zasięg 9 m, do wnętrz (IP20), 
zdatność do LED

•  czujnik reaguje zarówno na ruch, jak i na odgłosy
•  doskonale nadaje się do włączania/wyłączania lamp, lampek, diod LED w 

korytarzu lub w domu
•  precyzyjne wykrywanie ludzi i zwierząt w ciemności i w półmroku
•  przeznaczony do łatwego i szybkiego montażu podtynkowego

Goobay 
Kompaktowy czujnik ruchu na podczerwień
montowany na ścianie zewnętrznej 180 °Wykrywanie, zasięg 12 m, montaż 
napowietrzny/wyłączania(IP44), zdatność do LED

•  doskonale nadaje się do włączania/wyłączania lamp, lampek, diod LED na 
zewnątrz budynku

•  precyzyjne wykrywanie ludzi i zwierząt w ciemności i w półmroku
•  obracany i nachylany czujnik umożliwiający optymalne wykrywanie  

nawet w trudno dostępnych miejscach
•  przeznaczony do łatwego i szybkiego montażu natynkowego na ścianie
•  stopień ochrony IP44 zapewniający ochronę przed wodą rozpryskową

Czarny 96000 Retail Box

Biały 95174 Retail Box

Czarny 96001 Retail Box

Biały 95175 Retail Box

Goobay 
Kompaktowy czujnik ruchu na podczerwień, montowany 
na ścianie zewnętrznej
montowany na ścianie zewnętrznej; 180°Wykrywanie, zasięg 12 m,  
montaż napowietrzny/wyłączania(IP44), zdatność do LED

•  doskonale nadaje się do włączania/wyłączania lamp, lampek, diod LED na 
zewnątrz budynku

•  precyzyjne wykrywanie ludzi i zwierząt w ciemności i w półmroku
•  obracany i nachylany czujnik umożliwiający optymalne wykrywanie  

nawet w trudno dostępnych miejscach
•  przeznaczony do łatwego i szybkiego montażu natynkowego na ścianie
•  stopień ochrony IP44 zapewniający ochronę przed wodą rozpryskową
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71362 Retail Box

95173 Retail Box

96006 Retail Box

96005 Retail Box
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Goobay 
Czujnik ruchu na podczerwień
do montażu sufitowego;360°Wykrywanie, zasięg 8 m, do wnętrz (IP20), 
zdatność do LED

•  doskonale nadaje się do włączania/wyłączania lamp, lampek, diod LED 
wewnątrz pomieszczeń

•  precyzyjne wykrywanie ludzi i zwierząt w ciemności i w półmroku
•  regulowany czujnik umożliwiający optymalne ustawienie wykrywania
•  przeznaczony do łatwego i szybkiego montażu podtynkowego w suficie

Goobay 
Czujnik ruchu na podczerwień
do montażu sufitowego;360°Wykrywanie, zasięg 6 m, do wnętrz (IP20), 
zdatność do LED

•  doskonale nadaje się do włączania/wyłączania lamp, lampek, diod LED 
wewnątrz pomieszczeń

•  precyzyjne wykrywanie ludzi i zwierząt w ciemności i w półmroku
•  regulowany czujnik umożliwiający optymalne ustawienie wykrywania
•  przeznaczony do łatwego i szybkiego montażu podtynkowego w suficie

Goobay 
Miniczujnik ruchu na podczerwień
do montażu sufitowego;360°Wykrywanie, zasięg 6 m, do wnętrz (IP20), 
zdatność do LED

•  niewielki rozmiar umożliwia niemal niewidoczny montaż w sufitach 
podwieszanych/lampach

•  doskonale nadaje się do włączania/wyłączania lamp, lampek, diod LED 
wewnątrz pomieszczeń

•  precyzyjne wykrywanie ludzi i zwierząt w ciemności i w półmroku
•  regulowany czujnik umożliwiający optymalne ustawienie wykrywania
•  przeznaczony do łatwego i szybkiego montażu podtynkowego w suficie

Goobay 
Czujnik ruchu na podczerwień
do zamontowania w ścianie; 160°Wykrywanie, zasięg 9 m, do wnętrz (IP20), 
zdatność do LED

•  doskonale nadaje się do włączania/wyłączania lamp, lampek, diod LED w 
korytarzu lub w domu

•  precyzyjne wykrywanie ludzi i zwierząt w ciemności i w półmroku
•  przeznaczony do łatwego i szybkiego montażu podtynkowego
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96011 Retail Box

95172 Retail Box
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Goobay 
Czujnik ruchu na podczerwień
do montażu sufitowego; 360°Wykrywanie, zasięg 6 m, do wnętrz (IP20), 
zdatność do LED

•  potrójny czujnik zapewniający większy zasięg i bardzo dokładne wykrywanie
•  doskonale nadaje się do włączania/wyłączania lamp, lampek, diod LED 

wewnątrz pomieszczeń
•  precyzyjne wykrywanie ludzi i zwierząt w ciemności i w półmroku
•  regulowany czujnik umożliwiający optymalne ustawienie wykrywania
•  przeznaczony do łatwego i szybkiego montażu natynkowego na suficie

Goobay 
Czujnik ruchu do wykorzystujący mikrofale/
technikę radarową
Montaż podtynkowy;360°Wykrywanie, zasięg 8 m, do wnętrz (IP20), 
zdatność do LED

•  niewielki rozmiar umożliwia niemal niewidoczny montaż w sufitach 
podwieszanych/lampach

•  czujniki wysokiej częstotliwości wykrywają ruchy nawet przez szkło, 
drewno, ścianki lekkiej zabudowy itp.

•  doskonale nadaje się do włączania/wyłączania lamp, lampek, diod LED 
wewnątrz pomieszczeń

•  precyzyjne wykrywanie ludzi i zwierząt w ciemności i w półmroku
•  regulowany czujnik umożliwiający optymalne ustawienie wykrywania
•  przeznaczony do łatwego i szybkiego montażu podtynkowego

Goobay 
Czujnik ruchu na podczerwień do montażu sufitowego
do montażu sufitowego; 360°Wykrywanie, zasięg 6 m, do wnętrz (IP20), zdatność 
do LED

•  doskonale nadaje się do włączania/wyłączania lamp, lampek, diod LED 
wewnątrz pomieszczeń

•  precyzyjne wykrywanie ludzi i zwierząt w ciemności i w półmroku
•  regulowany czujnik umożliwiający optymalne ustawienie wykrywania
•  przeznaczony do łatwego i szybkiego montażu natynkowego na suficie
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Goobay
Lampka nocna LED z czujnikiem ruchu
do wnętrz (IP20), 120 °wykrywanie, zasięg 9 m,zimna biel

•  gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym zapewniające bezpieczne 
i łatwe użytkowanie

•  automatyczne wyłączenie, gdy przestanie być wykrywany ruch
•  domyślnie ustawiona czułość, zasięg i czas wyłączenia

Goobay
Kompaktowa lampka nocna LED z czujnikiem ruchu
do wnętrz (IP20), 120 °wykrywanie, zasięg 9 m,zimna biel

•  gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym zapewniające bezpieczne i łatwe 
użytkowanie

•  automatyczne wyłączenie, gdy przestanie być wykrywany ruch
•  domyślnie ustawiona czułość, zasięg i czas wyłączenia

Goobay
Lampa sufitowa LED
z czujnikiem ruchu; rejestrowanie 360 °, zasięg 6 m, do wnętrz (IP20), 
wbudowane diody LED ciepła biel

•  ciepłe białe światło o temperaturze 2700 K i duża oszczędność 
energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami

•  z funkcją wykrywania ludzi/zwierząt w ciemności i w półmroku
•  regulowana światłoczułość i czas wyłączenia umożliwiające  

optymalne ustawienie czujnika
•  przeznaczona do łatwego montażu natynkowego na suficie  

w korytarzu, przedpokoju, łazience, na klatce schodowej itp.
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Goobay 
Zestaw 3 oprawek żarówek E27 ze zdalnym sterowaniem 
bezprzewodowym
idealne do pomieszczeń gospodarczych, strychów, piwnic, garaży, korytarzy lub 
klatek schodowych

•  nie jest wymagana instalacja – urządzenie gotowe do użycia
•  działa przez drzwi, szyby, cienkie ściany i meble
•  niezależne włączanie i wyłączanie 3 oprawek za pomocą zdalnego sterowania 

bezprzewodowego
•  możliwość łączenia z diodami LED E27 (maks. 20 W), świetlówkami 

energooszczędnymi (maks. 20 W) lub żarówkami (maks. 60 W)
•  maks. zasięg wykrywania 30 m (na wolnej powierzchni), kąt detekcji 360°
•  częstotliwość transmisji 433,92 MHz

Goobay 
Oprawka żarówki E27 z czujnikiem dźwięku i czujnikiem 
światła
idealne do pomieszczeń gospodarczych, strychów, piwnic, garaży, korytarzy lub 
klatek schodowych

•  nie jest wymagana instalacja – urządzenie gotowe do użycia
•  automatyczna aktywacja funkcji o zmierzchu (<10 luksów)
•  automatyczne włączanie przy detekcji hałasu (od 60 dB), np. głosy, klaskanie, 

odgłosy kroków itp.
•  automatyczne wyłączenie w ciszy
•  możliwość łączenia z diodami LED E27 (maks. 20 W), świetlówkami 

energooszczędnymi (maks. 20 W) lub żarówkami (maks. 60 W)
•  kąt detekcji 360°

Goobay 
Oprawka żarówki E27 z czujnikiem mikrofalowym i  
czujnikiem światła
idealne do pomieszczeń gospodarczych, strychów, piwnic, garaży, korytarzy lub 
klatek schodowych

•  działa przez drzwi, szyby okienne i cienkie ściany
•  automatyczna aktywacja funkcji o zmierzchu (≤ 3 luksów)
•  automatyczne włączanie przy detekcji ruchu, możliwość ustawienia intensywności 

wykrywania
•  możliwość ustawienia opóźnienia wyłączenia w zakresie 15–300 s
•  brak zakłóceń działania w wyniku oddziaływania temperatury otoczenia latem
•  możliwość łączenia z diodami LED E27 (maks. 20 W), świetlówkami 

energooszczędnymi (maks. 20 W) lub żarówkami (maks. 60 W)
•  wysokość instalacji 2-3,5 m, zakres wykrywania 3–7 m, kąt detekcji 360°


