Intelligentes Licht in seiner schönsten Form
LED-Strahler theLeda P
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Uusi monikäyttöinen valaisimemme
Laadukas pisaramuotoiltu valaisin

Luo miellyttävän vaikutelman sisäänkäyntialueille, terasseille ja ulko-oville.
Ihanteellinen ratkaisu kaikille, jotka
haluavat yhdistää valaistuksen muotoiluun: theLeda P – energiatehokas,
automaattinen valaistus hotelleihin,
omakotitaloihin ja liikerakennuksiin.

theLeda P on kaunis ja monikäyttöinen. Tähän Thebenin uuteen laadukkaaseen LED-valaisimeen liitettävien toimintojen määrä etsii vertaistaan. Siksi se on todellinen monikäyttövalaisin jokaisella seinällä – ja se on myös ulkonäöltään vaikuttava.
theLeda P on saatavilla yhdellä tai kahdella valopaneelilla, valkoisena tai alumiininvärisenä,
liiketunnistimella tai ilman sitä. Minkä tahansa theLeda P mallin valitsetkin tulet ihastumaan
sen miellyttävään, viihtyisään valoon ja ainutlaatuiseen valokeilaan, jonka taustavalo luo
ympärilleen.
Ensiluokkaisen muotoilunsa lisäksi theLeda P LED-valaisin on toiminnallisten ja teknisten
ominaisuuksien ansiosta aito Theben-tuote. Monipuolisten toimintojensa lisäksi sen virrankulutus on valmiustilassa erittäin alhainen energiatehokkuusluokalla A+. Tehokasta, automaattisesti toimivaa ulkovalaistusta parhaimmillaan.

Muotoilussa kysymys on tyylistä: theLeda P on
tyylikäs. Liiketunnistimella varustettu theLeda P
on muotoiltu pisaran muotoiseksi kuten kaikki
muutkin Thebenin läsnäolo- ja liiketunnistimet
thePrema, theRonda, theLuxa, thePiccola ja
theMova.
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theLeda P
Aina oikea valaistustaso
Tarvitsemamme valon määrä ja voimakkuus vaihtelee, toisinaan tarvitaan enemmän, toisinaan
vähemmän valoa, toisinaan kirkasta, joskus taas himmennettyä valoa. Toisinaan tarvitaan valoa pitkään,
tai vain lyhyen ajan. Jotkut meistä haluavat sammuttaa valot yöksi, toiset taas pitävät parempana jatkuvaa valaistusta. Valaistukselle asetettavat vaatimukset ovat yhtä erilaisia kuin sitä käyttävät ihmiset.
Saat kulloinkin haluamasi valaistuksen helposti säätämällä theLeda P valaisimen asetuksia.
Sillä tämä LED-valaisin mukautuu aina juuri sinun tarpeisiisi.
Toimintatapa – aika – luksit: Milloin valon pitää syttyä? Miten kauan sen tulee palaa? Ja kuinka kirkas
sen pitää olla? theLeda P valaisinta käyttäessäsi voit säätää nämä kolmella toiminnolla. Tämän helpompaa automaattinen ulkovalaistus ei voi olla.
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theLeda P
havaitsee liikkeen
Sitä varten sinun on luonnollisesti valittava liiketunnistimella varustettu theLeda P. Liiketunnistimen
avulla valo syttyy juuri silloin kun sitä tarvitaan ja sammuu taas automaattisesti valitun jälkitoiminta-ajan kuluttua. Liiketunnistus toimii sekä valoisuuden mittauksella että ilman sitä. Toisin sanoen
theLeda P syttyy tässä tapauksessa myös päiväsaikaan. Se on käytännöllistä paikoissa, joissa valaistusolosuhteet ovat ongelmalliset, esimerkiksi kellarikerrosten sisäänkäynneissä, pysäköintitaloissa tai
takapihoilla.

Lux

Liiketunnistustoiminto

yö

LED-valo
100 %

12

24

12

Liiketunnistimella varustettu theLeda P havaitsee jokaisen liikkeen
tulo-alueella ja kytkee automaattisesti valaistuksen päälle sekä
päivällä, yöllä että myös hämärän
aikaan.

liike

theLeda P
huolehtii kulkuvalaistuksesta
Siten se parantaa turvallisuutta, esimerkiksi hotellien ja puistojen alueilla, asuin- ja senioritaloissa sekä
myös pysäköintitaloissa. theLeda P valaisimien tarjoama kulkuvalaistus on asetettu peruskirkkauteen
10 % - 60 % täydestä tehosta, mikä antaa himmennetyn valaistuksen käytäville ja sisäänajoteille sekä
sisäänkäynteihin, kun ilta alkaa hämärtyä. Kun theLeda P havaitsee liikettä, LED-valo kirkastuu täydelle
teholle (100 %) ja himmenee sen jälkeen määritetyn jälkitoiminta-ajan mukaisesti asetettuun valaistusvoimakkuuden arvoon.

Lux

Kulkuvalaistus

yö

LED-valo
100 %
30 %

12

liike

24

12

theLeda P valaisimen perusvalaistustason voi määrittää pelkästään
asetuksilla. Voit itse valita, himmenevätkö valaisimet miellyttävästi
30 %:iin vai pysyvätkö valot jatkuvasti päällä vai syttyvätkö ne vain
öisin.
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theLeda P
kytkeytyy itseoppivasti öisin pois päältä
Yleensä ihmiset nukkuvat öisin, theLeda P ottaa sen huomioon. Tämä on erittäin käytännöllistä, kun
LED-valaisin sijaitsee esimerkiksi lähellä makuuhuoneita. Itseoppiva yökytkentätoiminto määräytyy
vaihtelevien hämärän aikojen mukaisesti ja kytkee valaistuksen puolen yön jälkeen usean tunnin ajaksi
pois päältä. Kesän ja talven erilaiset hämärän ajat theLeda P säätää automaattisesti. theLeda P auttaa
näin säästämään tehokkaasti energiaa ja vähentämään valosaastetta.

Lux

yökytkentätoiminto

LED-valo
100 %

12

liike
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Itseoppiva
yökytkentätoiminto

yö

24

12

Vaikka käytät liiketunnistustoimintoa, hämäräkytkintä tai kulkuvalaistusta, joinakin aikoina et tarvitse
valoa lainkaan: theLeda P oppii
itse havaitsemaan, milloin valoa
ei tarvita, silloin valo ei kytkeydy
ollenkaan päälle.

theLeda P
syttyy illan hämärtyessä
Kun aurinko laskee, theLeda P herää. LED-valaisimemme hämärätoiminto huolehtii siitä, että valo
syttyy heti, kun valaistusvoimakkuus laskee tietyn arvon alapuolelle – siitä riippumatta, havaitseeko
theLeda P liikettä vai ei.

Lux

Hämärätoiminto

yö

LED-valo
100 %

D-mode
12

24

12

theLeda P syttyy, kun ilta alkaa
hämärtyä ja pysyy päällä yön yli
asetetulla valaistusvoimakkuuden
arvolla, joka voi olla 100 % tai jopa
vain 30 % – käyttäjän toiveen
mukaisesti.

liike
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Helppo käyttää
ja asentaa

Kaikkien läsnäolo- ja liiketunnistimiemme tapaan the Leda P on varustettu siten, että se on helppo asentaa ja sen käyttö on vaivatonta. Voit helposti kiinnittää LED-valaisimet seinään tai mallista riippuen
myös nurkkaan, jos haluat valaista kaksi seinäpintaa yhdella kertaa.

Tilava asennusalusta
Aika on rahaa.
theLeda P valaisimen avulla voit
säästää molempia. LED-valaisimissa on asennusalusta, jossa
on paljon tilaa liittimille. Se helpottaa ja nopeuttaa asennusta.
Ruuvaat vain asennusalustan
kiinni seinään, kytket johdot ja
painat valaisimen asennusalustaan. Asennus on valmis.

Käytännöllinen
testaustoiminto
Testaustoiminnon avulla voit
heti asennuksen jälkeen määrittää, asettaa ja optimoida tunnistusalueen. Voit tehdä sen
päivänvalossa ja auringonpaisteella.

Kaikilla säillä

theLeda P on sateenpitävä
kotelointiluokalla IP 55. LEDvalaisimen voi asentaa kaikkialle
ulkoalueilla.

Helppo
tunnistusalueen
rajaus
Tunnistusalueen voi rajata
yksilöllisesti käytännöllisillä
peiteliuskoilla. Siten voidaan
välttää virhekytkennät esimerkiksi naapuritontilla tai kävelytiellä liikkumisen vuoksi.

Näppärä
opetustoiminto

Riittävästi
asennustilaa

Et tarvitse mitään erikoistietoja
valitsemaasi valaistusta varten,
vain kätevät kädet. Opetustoiminnolla voit tallentaa ajankohdan luksisarvon nopeammin
kuin valaistusolosuhteet muuttuvat.

Asetusten
tekeminen
on helppoa
Kannen alapuolella kaikilta
sääolosuhteilta hyvin suojattuna
ovat potentiometrit, jotka voit
helposti säätää ruuvitaltalla suoraan tunnistimessa tai teettää
asetukset kaukosäätimellä
theSenda P.

Asennuskehykset kuuluvat aina
toimitukseen. Ne helpottavat
asennusta tilanteissa, joissa
tarvitaan enemmän tilaa
johtojen asennukselle.

Helppokäyttöiset
kaukosäätimet
theSenda kaukosäätimen avulla
asetukset voi tehdä mukavasti
ja niitä voi muuttaa helposti
alhaalta käsin. Asetusten tekeminen on nopeaa, joten asennusajat lyhenevät ja kustannukset pienenevät. Ja lisäksi se on
turvallista. theSenda S kaukosäätimellä LED-valaisimet voi
himmentää myös manuaalisesti,
jos valaistusteho tuntuu liian
suurelta.

Erittäin herkkä
tunnistus
PIR-anturit reagoivat liikkeeseen haluamallasi tavalla:
Voimakkaasti tai heikosti, aina
kuitenkin tarkasti käyttäjän yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

(vas.) Huollon kaukosäädin theSenda P
(oik.) Käyttäjän kaukosäädin theSenda S
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Päälaite-päälaitekytkentä
Älykästä kahden tai useamman
laiteyksikön rinnankytkentää
käyttäen voit laajentaa tunnistusaluetta toivomustesi ja tarpeidesi mukaan.

Selkeästi näkyvät
liittimien merkinnät
Liittimien merkinnät ovat selkeästi näkyvillä varsinaisten
liitäntöjen yläpuolella. Siten
johdot eivät peitä niitä. Selkeät
ja helposti havaittavat merkinnät parantavat myös turvallisuutta.
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Kaunis ja energiatehokas
käyttöratkaisu
theLeda P valaisimelle ominainen muoto ja erityinen valokeila syntyvät valopaneelien vaakasuuntaiset
ulkoreunat hieman ylittävästä läpinäkyvästä pinnoitteesta. Se miellyttää varmasti jokaista, joka pitää
valaistusta muunakin kuin välttämättömyystoimintona ja haluaa tehdä vaikutuksen suunnittelemallaan
valaistuksella. theLeda P ei ole pelkästään miellyttävä silmälle vaan myös energiatehokas, kuten sen
energiatehokkuusluokka A+ osoittaa.
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Kääntyvät ja kallistuvat
LED-paneelit
Voit kääntää ja kallistaa valopaneelin haluamaasi asentoon –
mallista ja rakenteesta riippuen
theLeda P tarjoaa paljon
vaihtoehtoja kauniiden valoefektien luomiseen, esimerkiksi arkkitehtonisten ominaispiirteiden
korostamiseen tai kahden seinäalueen valaisemiseen samalla
kertaa.

Manuaalinen
kytkentä
Liiketunnistimella varustetun
theLeda P valaisimen voi kytkeä
myös manuaalisesti päälle.
Tämä on esimerkiksi silloin
käytännöllistä, jos kuulet ääniä
tunnistusalueen ulkopuolelta.
Valon sytyttäminen luo rauhoittavan turvallisuuden tunteen.

Kirkas ja
häikäisemätön
valo
Valopaneelin 900 lumenin
valovirta ja 4000 kelvinin
värilämpötila takaavat korkean
valotehon. Lisäksi 88 LEDiä
paneelia kohden sekä huipputekniikkaa edustava linssi luovat
miellyttävän tasaisen ja häikäisemättömän valokentän. Kaikki
tämä saavutetaan vain 30 000 34 000 nitin (luminanssi) pinnan
kirkkaudella.

Soveltuu
kiinnitettäväksi
uppoasennusrasioihin
Hyvä tietää: Jos liitäntöjä on jo
käytössä, theLeda P:lle ei tarvitse porata uusia reikiä. Valaisimen voi kiinnittää uppoasennusrasiaan (60 mm). Se vain
ruuvataan kiinni ja asennus on
valmis.

Valaistu
talonumero
Hyödyllinen oikeaa osoitetta
pimeän aikaan etsittäessä.
theLeda P valaisimen avulla talonumerot on helppo valaista.
Tämä ilahduttaa myös lehdenjakajia ja tyydyttää viranomaisia, sillä esimerkiksi Suomessa
talonumeron valaistus on
pakollinen.

Mukava
ohitussuoja
theLeda P tarjoaa
käytännöllisen ohitussuojan,
joka kattaa myös sen alla tai
jopa hieman sen takana olevat
alueet. Tämän ansiosta valo
syttyy heti, kun sitä tarvitaan eikä
vasta, kun olet jo kompastunut.

Kestävästi
energiatehokas
Energiansäästön suhteen
theLeda P on alan huipputuote:
0,4 W maksimikulutuksella valmiustilassa tämä LED-valaisin
on erittäin energiatehokas.

YHTEENVETO
theLeda P näyttää kaikki aina oikeassa valossa
theLeda P on luultavasti markkinoiden älykkäin LED-valaisin. Tärkeintä on, että theLeda P valaisimessa voit yhdistellä
lähes kaikki toiminnot tarpeidesi mukaisesti. Esimerkiksi
automaattisen toiminnan voi yhdistää yökytkentään
kuten myös kulkuvalaistuksen ja hämärätoiminnon. Siten
theLeda P ei jätä sinua koskaan pimeään – paitsi, jos olet
itse ohjelmoinut LED-valaisimesi tekemään niin.
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Hohtava valokeila
theLeda P valaisimen erityinen hohde
LED-paneelien erikoismuotoilun ja korkealaatuisten linssien ansiosta
valaisin säteilee valoa myös sivusuunnassa ja valaisee siten myös
seinän läheisyydessä olevan alueen. Tuloksena on paljon viihtyisämpi
vaikutelma kuin tavallisilla kohdennetuilla valaisimilla.

theLeda P12 (oikealla)
Erittäin joustava: theLeda P12
valaisimen voi aina kääntää 35°
vasemmalle tai oikealle ja 60°
eteenpäin. Valopaneelin kääntyminen 180° rakennuksen
seinän suhteen (ennen asennusta) mahdollistaa julkisivun
optimaalisen valaisemisen.
theLeda P24 (vasemmalla)
Optimaalinen valaistus ja
valaistavien kohteiden korostus.
theLeda P24 valaisinta voi
kääntää 60° eteenpäin ja
asennustavasta riippuen 22° 35° taaksepäin.

Valon jakaantumiskäyrät
-/+180

-/+180
150

-150

-120

-120

120

0

-90

120

0

-90

90

120
60

180
240
-30

cd/1000 lm

12

300
0

90

110

60

-60

150

-150

30
CO/180
C30/210
C60/240
C90/270

theLeda P12

220
-60

CO/180
C30/210
C60/240
C90/270

60

330
440
-30

cd/1000 lm

550
0

30
CO/180
C30/210
C60/240
C90/270

theLeda P24
CO/180
C30/210
C60/240
C90/270
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Valikoimakooste
theLeda P valikoima

theLeda P12 AL

theLeda P12 WH

theLeda P12L AL

theLeda P12L WH

Tekniset tiedot
theLeda P12
Käyttöjännite

theLeda P24
230 V AC ± 10 %

Taajuus

50 - 60 Hz

Valon ominaiskulutus: Päällä

11 W

20 W

Valmiustilan teho

maks. 0,4 W

Teho LED (valovirta)

900 lm

Kotelointiluokka

900 lm x 2
IP 55 standardin EN 60598-1 mukaan

Suojausluokka

II standardin EN 60598-2-1 mukaan

Käyttölämpötila

-25 °C … +45 °C

Valaistusvoimakkuuden asetusalue

5 - 800 lx

Kytkennän kesto

10 s – 20 min

Tunnistuskulma

180°

Tunnistusalue poikittain/edestä

maks. 12 m / maks. 5 m

Asennuskorkeus

1,8 m - 2,5 m

Energiatehokkuusluokka

A+

Tuotenumero
Liiketunnistimella

Ilman liiketunnistinta

theLeda P12 WH

Tuote-nro 1020941

Snro 45 197 18

theLeda P12L WH

Tuote-nro 1020741

Snro 45 197 14

theLeda P12 AL

Tuote-nro 1020942

Snro 45 197 19

theLeda P12L AL

Tuote-nro 1020742

Snro 45 197 15

theLeda P24 WH

Tuote-nro 1020943

Snro 45 197 20

theLeda P24L WH

Tuote-nro 1020743

Snro 45 197 16

theLeda P24 AL

Tuote-nro 1020944

Snro 45 197 21

theLeda P24L AL

Tuote-nro 1020744

Snro 45 197 17
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theLeda P24 WH

theLeda P24L WH

theLeda P24 AL

theLeda P24L AL

Tunnistusalue
12 m

1,8 m−2 m

261,6
118,6

5m

219,2

1,5 m

1,5 m
5m
12 m

6m

Mittapiirustus
118,6

261,6

159,6

219,2

77,7
70,7
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Fiksua täydennystä
Varusteet lisätarpeisiin

the Leda P on laadukas ja käyttötarkoituksiltaan monipuolinen LED-valaisin, jonka esteettinen muotoilu kätkee sisäänsä lukemattoman määrän toimintoja. Se erottuu edukseen
erinomaisen valotehonsa ja ainutlaatuisen valokeilansa ansiosta. theLeda P on saatavilla
kahdeksana eri mallina: Yhdellä (P12) tai kahdella (P24) valopaneelilla, valinnaisesti ilman
liiketunnistinta (P12L/P24L), valkoisina tai alumiininvärisinä.

theSenda P/S
Lisävarusteina theLeda P valaisimen kaukosäätöä varten on saatavilla huollon kaukosäädin theSenda P sekä käyttäjän kaukosäädin theSenda S. Himmennykseen
tarvitset ainoastaan kaukosäätimen
theSenda S.

theSenda S

theSenda P

theSenda S

Tuote-nro 9070911

Snro

26 076 07

theSenda P

Tuote-nro 9070910

Snro

26 076 08

Asennuskehys ja kulmakehys
Asennuskehykset helpottavat asennusta
tilanteissa, joissa tarvitaan enemmän tilaa
johtojen asennukselle. Ne ovat myös
käytännöllisiä, kun johtoja liitetään sivulta,
ylhäältä tai alhaalta. Nurkkaan asentamista
varten on saatavilla kulmakehys kahden seinäalueen tunnistusta varten.
Asennuskehys theLeda P
(sisältyy kaikkien mallien toimitukseen)
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Kulmakehys theLeda P

(sisältyy theLeda P24:n toimitukseen)

Asennuskehys theLeda P WH

Tuote-nro 9070971

Snro

45 197 24

Asennuskehys theLeda P AL

Tuote-nro 9070972

Snro

45 197 25

Kulmakehys theLeda P WH

Tuote-nro 9070969

Snro

45 197 22

Kulmakehys theLeda P AL

Tuote-nro 9070970

Snro

45 197 23
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Valovoimainen tuoteperhe
theLuxa ja theLeda

theLeda E

theLeda S

theLeda P12

--LED-valaisin liiketunnistimella tai
ilman liiketunnistinta
--Saatavana 10 W, 20 W tai 30 W
--Saatavana myös mustana

--LED-valaisin liiketunnistimella tai
ilman liiketunnistinta
--Päivänvalon valkoiset tai
lämpimän valkoiset LEDit
--10 W tai 20 W
--Saatavana myös mustana

--LED-valaisin liiketunnistimella tai
ilman liiketunnistinta
--Kulkuvalo, hämärätoiminto ja itsearvioiva
yökytkentä
--Valoteho 900 lm (11 W)
--Saatavana myös alumiininvärisinä

Theben-valaisimet
valovoimaa, energiatehokkuutta ja
kattavuutta
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theLeda P24

theLuxa

--LED-valaisin liiketunnistimella tai ilman liiketunnistinta
--Kulkuvalo, hämärätoiminto ja itsearvioiva yökytkentä
--Valoteho 2x 900 lm (20 W)
--Saatavana myös alumiininvärisinä

--Liiketunnistin enimmäistunnistusalueella 16 m
--Soveltuu LEDeille
--theLuxa S360 ja theLuxa P myös
seinä- ja kattoasennukseen
--Saatavana myös mustana

theLeda P kuuluu ulkoalueiden LED-valaisimien ja liiketunnistimien suuren tuoteperheeseen: Siihen lukeutuvat theLuxa, theLeda E ja theLeda S. Jokainen näistä parantaa turvallisuutta. Luotettava valaistus ei jätä sinua koskaan pimeään hapuilemaan. Valaistus, joka on
kaikille tervetulleille kutsuva, mutta varoittava niille, jotka pyrkivät aiheettomasti sen tunnistusalueelle. Kaikki valikoiman tuotteet ovat helppo asentaa, toiminnoiltaan tehokkaita ja
käytössä luotettavia.
Lisätietoa Theben LED-valaisimista ja liiketunnistimista löydät verkkosivustoltamme osoitteesta www.theleda.com/en tai www.theben.fi
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4317

Theben Oy
Liikkalankuja 6
00950 Helsinki
Puhelin +358 9 4242 7877
www.theben.fi

Oikeus teknisiin muutoksiin ja parannuksiin pidätetään.

Theben on jäsen:

