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A1 (21) 381717 (22) 2007 02 08

(51) F21S 2/00 (2006.01)
 F21V 21/15 (2006.01)

(71) ES-SYSTEM S.A., Kraków
(72) Pilszczek Bogusław, Zawadzki Artur

(54) Sposób i układ zdalnego sterowania oświetleniem

(57) Układ zdalnego sterowania oświetleniem składający się z ru-
chomej oprawy oświetleniowej oraz wskaźnika, charakteryzujący 
się, tym że oprawa oświetleniowa (i) jest wyposażona w źródło 
światła (2) połączone z zasilaczem źródła światła (3) i elektronicz-
ny układ sterujący (4) połączony z kamerą (5), z czujnikiem akty-
wującym oprawę (6) i z zespołem napędowym (7). Przedmiotem 
wynalazku jest również sposób zdalnego sterowania oświetleniem. 
Przedmiotem wynalazku jest również sposób zdalnego sterowania 
oświetleniem.

(14 zastrzeżeń)

A1 (21) 382408 (22) 2007 05 14

(51) F21S 4/00 (2006.01)

(31) 07    100087 (32) 2007 02 06 (33) AU

(75) Tsai Nai-chen, Chung Ho City, TW

(54) Sznur świecący

(57) Wynalazek dotyczy sznura świecącego, składającego się 
co najmniej z dwóch przewodów elektrycznych z zainstalowanymi 
wieloma punktami świetlnymi (10). Punkt świetlny (10) tworzy kost-
ka (1) diody LED, usytuowana na jednym przewodzie elektrycznym, 
którą z drugim przewodem elektrycznym łączy cienki drut metalo-
wy (11). Kostka (1), metalowy drut (11) i przewody elektryczne (2, 3) 
są osłonięte izolacją, tworzącą oprawkę (4).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 382482 (22) 2007 05 23

(51) F23B 10/00 (2006.01)
 F24H 1/22 (2006.01)

(23) 2007 02 12  ENEX X Międzynarodowe Targi Energetyk 
i Odnawialnych Źródeł Energiii

(75) Koniuch Wacław, Nowy Wiśnicz; Śliwiński Łukasz, 
Wrocław; Koniuch Filip, Warszawa

(54) Komora paleniskowa

(57) Komora charakteryzuje się tym, że utworzona jest z trzech, 
występujących po sobie w następującej kolejności komór przelo-
towych: pierwszej komory (1), o przekroju prostokąta wyposażo-
nej u wylotu w zwisającą przegrodę (4), korzystnie zakrzywioną 
w jej dolnej części, drugiej komory przelotowej (2) o przekroju 
owalnym, wyposażonej w płyty (6) ułożone na dnie komory, w któ-
rej następuje wstępne zgazowanie paliwa oraz trzeciej komory (3) 
o przekroju zbliżonym do owalu z podwójnymi ścianami, w któ-
rej następuje zżarzanie paliwa, przy czym komora ta jest otwarta 
od góry a jej wylot przysłonięty jest ruchomo osadzoną bezwład-
nościowo klapą (5) połączoną z urządzeniem sterującym podawa-
nie paliwa.

(4 zastrzeżenia)


