Kirkkaampi, lämpimämpi, valaisevampi
Uudet LED-valaisimet miellyttävällä
päivänvalon valkoisella tai lämpimän
valkoisella valolla

Ne muuttavat yön päiväksi, valaisevat pihan sisäänajoteitä, terasseja ja
kulkuteitä luotettavasti kaikkialla: theLeda S LED-valaisin integroidulla
liiketunnistimella. Suositussa valaisinsarjassa on 4000 K päivänvalon
valkoiset tai miellyttävän lämpimän valkoiset LEDit. Valon noin 3000
kelvinin värilämpötila on lämmin ja sen vuoksi monet ihmiset kokevat
sen miellyttäväksi.

Näppärästi laajennettavissa
Lisävarusteet mitä erilaisimpiin
tarpeisiin
Asennuskehykset helpottavat asennusta kaikissa tilanteissa,
joissa tarvitaan lisätilaa johtojen asennukselle. Ne ovat myös
käytännöllisiä, kun johtoja liitetään sivulta, ylhäältä tai alhaalta.
Kulmatuet mahdollistavat asennuksen sisä- ja ulkotilojen
alueella oleviin kulmiin.

LED-valaisimien LEDien suuri 10 W valoteho vastaan suunnilleen yhden
perinteisen halogeenilampun 140 wattia. Energiansäästön suhteen
LUXA-valaisimet ovat vertaansa vailla: Vain 0,4 watin valmiustilan
kulutuksella tunnistin toimii erittäin tehokkaasti.

Laji

Kulmatuki

Miksi Thebenin theLeda S?
.Miellyttävän lämpimän valkoinen tai päivänvalon

Asennuskehys

Väri

Malli

Tuotenro

valkoinen

theLeda S kulmatuki WH

9070969

musta

theLeda S kulmatuki BK

9070987

valkoinen

theLeda S asennuskehys WH

9070971

musta

theLeda S asennuskehys BK

9070988

valkoinen valo

.Huipputekniikkaa edustava LED-matriisi suurella valoteholla
.Orientoitumisvalo säädettävällä himmennystasolla

.Manuaalinen ohjaus (lyhyt- ja pitkäaikais-toiminto)
mahdollisia

.LEDien pitkä käyttöikä (L80/B10 50 000 h)
.Vähäinen energiankulutus
.Pienikokoinen rakenne
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LED-valaisin
liiketunnistimella
theLeda S

LED-valaisin liiketunnistimella
theLeda S10
-	Vain 10 watin LED-teholla theLeda S
tuottaa vaikuttavat 840 lumenia
Erittäin suuri valoteho vähäisellä kulutuksella
(+95 % enemmän kuin LUXA LED), CRI 80
-	Direct-LED maksimaaliselle valoteholle
(huipputekniikkaa edustava LED-matriisimoduuli)
-	Seinän valaisu mahdollinen 180° kääntyvyyden ansiosta
-	Orientoitumisvalo säädettävällä himmennystasolla
-	Manuaalinen ohjaus (lyhyt- ja pitkäaikaistoiminto) mahdollista
-	Valonväri: 3000 K ja 4000 K
- Tunnistuskulma 180° 10 m ulottuvuudella
- Ohitussuoja
- Valaisinta voi kääntää vaakasuunnassa +/- 40° ja pystysuunnassa
+70° alaspäin ja -45° taaksepäin

theLeda S10 liiketunnistimella
Värilämpötila
4000 K
(päivänvalo)
3000 K
(lämpimän valkoinen)

Väri

Malli

Tuotenro

valkoinen

theLeda S10 WH

1020921

musta

theLeda S10 BK

1020922

valkoinen

theLeda S10 W WH

1020931

musta

theLeda S10 W BK

1020932

theLeda S10 ilman liiketunnistinta
Värilämpötila
4000 K
(päivänvalo)

Väri

Malli

Tuotenro

valkoinen

theLeda S10L WH

1020721

musta

theLeda S10L BK

1020722

LED-valaisin liiketunnistimella
theLeda S20
-	LEDien 20 W vastaa noin 1680 lumenia
Erittäin suuri valoteho vähäisellä kulutuksella
(+95 % enemmän kuin LUXA LED), CRI 80
-	Direct-LED maksimaaliselle valoteholle
(huipputekniikkaa edustava LED-matriisimoduuli)
-	Orientoitumisvalo säädettävällä himmennystasolla
-	Manuaalinen ohjaus (lyhyt- ja pitkäaikaistoiminto) mahdollista
-	Valonväri: 3000 K ja 4000 K
- Tunnistuskulma 180° 10 m ulottuvuudella
- Ohitussuoja
-	Valaisin käännettävissä vaakasuunnassa +/-45° (+45°/-21° ilman
asennuskehystä, +45°/-40° asennuskehyksellä) ja pystysuunnassa +70°

theLeda S20 liiketunnistimella
Värilämpötila
4000 K
(päivänvalo)
3000 K
(lämpimän valkoinen)

Väri

Malli

Tuotenro

valkoinen

theLeda S20 WH

1020923

musta

theLeda S20 BK

1020924

valkoinen

theLeda S20 W WH

1020933

musta

theLeda S20 W BK

1020934

theLeda S20 ilman liiketunnistinta
Värilämpötila
4000 K
(päivänvalo)

Väri

Malli

Tuotenro

valkoinen

theLeda S20L WH

1020723

musta

theLeda S20L BK

1020724

