
Nog nooit was automatisch licht zo intelligent. En zo mooi. 
Met zijn onmiskenbare vormen, de harmonische lijnen en de 
hoogwaardige oppervlakken schrijven de nieuwe LED-stralers 
theLeda P van Theben een nieuw hoofdstuk op het gebied van 
automatische lichtregeling. Door de bijzondere constructie van 
de LED-panelen wordt ook licht naar opzij afgegeven en verlicht 
zo ook de wand waarop theLeda P is geïnstalleerd. Door dit 
aura-effect lijkt zijn heldere licht nog vriendelijker en zachter. 
Geen fel licht, maar een verblindingsvrij, stralend licht. 

De LED-stralers overtuigen niet alleen door hun elegante 
buitenkant en het bijzondere lichtvermogen, maar ook door 
hun krachtige functies zoals oriëntatielicht, beschermingsgraad 
IP 55, schemeringsfunctie en de intelligente parallelschakeling.

Esthetisch, intelligent, onmiskenbaar
Verlichting in zijn mooiste vorm

Veelzijdig
theLeda P wordt met of zonder bewegingsmelder 
aangeboden. Met een of met twee lichtpanelen. In de 
kleuren wit of aluminium. Zo mooi kan veelzijdig zijn.

Accessoires

Type Kleur Artikelnr.

Hoekstuk theLeda P WH Wit 9070969**

Hoekstuk theLeda P AL Aluminium 9070970**

Afstandsraam theLeda P WH Wit 9070971*

Afstandsraam theLeda P AL Aluminium 9070972*

Gebruikersafstandsbediening the Senda S - 9070911

Serviceafstandsbediening the Senda P - 9070910

Afstandsraam* Hoekstuk**

* Worden bij alle modellen meegeleverd
** Worden bij P24 & P24L meegeleverd

Mooi, helder, intelligent
LED-straler theLeda P
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Technische wijzigingen en verbeteringen voorbehouden.

Slimme aanvulling
Accessoires voor elk geval



theLeda P – elegant, krachtig, onmiskenbaar
LED-straler met en zonder bewegingsmelder

theLeda P12 en theLeda P24
LED-stralers met bewegingsmelder

-  Groot detectiebereik van max. 12 m met 
180° detectiehoek en onderkruipbeveiliging

-  Oriëntatielicht en zelfl erende nachtuitschakeling
-  Lichtstroom 900 lm bij theLeda P12 resp. 2x 900 lm 

bij theLeda P24
- Snelle wandmontage, grote aansluitruimte en montageplaat
- Zwenk- en draaibaar LED-paneel
- Op afstand bedienbaar met theSenda S en theSenda P
- Energie-effi ciencyklasse A+
-  Eenvoudige bediening door gemakkelijk toegankelijke 

potentiometers
- Inleerfunctie, testfunctie, schemeringsfunctie
- IP 55 voor de montage buiten

theLeda P12L en theLeda P24L
LED-stralers zonder bewegingsmelder

-  Lichtstroom 900 lm bij theLeda P12 resp. 
2x 900 lm bij theLeda P24

- Snelle wandmontage, grote aansluitruimte en montageplaat
- Zwenk- en draaibaar LED-paneel
- Energie-effi ciencyklasse A+
- IP 55 voor de montage buiten

Eenvoudigere montage en bediening
Veilig en comfortabel in gebruik

Geschikt voor 
inbouwdozen

Eenvoudige 
instelling

Grote 
montage-
plaat

Onopvallend 
regenbestendig

Handige
testfunctie 

Handmatig
inschakelen

Flexibel 
richtbaar 
led-paneel

Helder 
verblindingsvrij 
licht

Comfortabele 
onderkruip-
beveiliging

Slimme 
inleer-
functie

Functies van alle theLeda P LED-stralers

Functies van alle theLeda P LED-stralers met bewegingsmelder

Oriëntatielicht

Energiezuinige
nacht-
uitschakeling

Bereiksbeper-
king met 
afdekclips

Comfortabele
afstands-
bediening

Intelligente
parallelschakeling

Schemerings-
functie

Met bewegingsmelder

Type Vermogen LED Kleur Artikelnr.

theLeda P12 WH 900 lm Wit 1020941

theLeda P12 AL 900 lm Aluminium 1020942

theLeda P24 WH 2 x 900 lm Wit 1020943

theLeda P24 AL 2 x 900 lm Aluminium 1020944

Zonder bewegingsmelder

Type Vermogen LED Kleur Artikelnr.

theLeda P12L WH 900 lm Wit 1020741

theLeda P12L AL 900 lm Aluminium 1020742

theLeda P24L WH 2 x 900 lm Wit 1020743

theLeda P24L AL 2 x 900 lm Aluminium 1020744


