
theLeda E10
 › 1 LED reflektor s příkonem 10 W, svítivost cca 700 lm
 › Rozsah snímání 12 m, úhel pokrytí 180°
 › Hlava čidla je otočná vodorovně ±90° a dolů o 90°
 › Reflektor je otočný svisle o 45° dolů a 60° nahoru
 › Nastavitelná prahová hodnota spínání a doba svícení 
 › Barva černá nebo bílá 
 › S nebo bez pohybového čidla

theLeda E20
 › 1 LED reflektor s příkonem 20 W, svítivost cca 1300 lm
 › Rozsah snímání 12 m, úhel pokrytí 180°
 › Hlava čidla je otočná vodorovně ±90° a dolů o 90°
 › Reflektor je otočný svisle o 45° dolů a 60° nahoru
 › Nastavitelná prahová hodnota spínání a doba svícení 
 › Barva černá nebo bílá 
 › S nebo bez pohybového čidla

theLeda E30
 › 1 LED reflektor s příkonem 30 W, svítivost cca 2300 lm
 › Rozsah snímání 12 m, úhel pokrytí 180°
 › Hlava čidla je otočná vodorovně ±90° a dolů o 90°
 › Reflektor je otočný svisle o 45° dolů a 60° nahoru
 › Nastavitelná prahová hodnota spínání a doba svícení 
 › Barva černá nebo bílá 
 › S nebo bez pohybového čidla

Krytí IP55

theLEDA E
Jasnější, zářivější a úsporný  
LED reflektor s čidlem pohybu

Silný LED reflektor, zajišťující 100% jas ihned po zapnutí, je 

ideální pro boční a zadní vchody, příjezdové cesty i parkovací 

stání. Spolehlivě a rychle osvítí prostor, a tím pomáhá chránit 

vás i váš majetek. Má velký prostor pro zapojení a integrova-

nou funkci testování, což maximálně zjednodušuje instalaci. 

Díky velmi nízké spotřebě energie ve třídě A+  
(theLEDA E30) chrání životní prostředí i vaši  
peněženku!

Jednoduché zapojení 
Bezpečné použití

Jednoduché nastavení

Praktická testovací  
funkce

Otočná hlava čidla

Možnost manuálního  
ovládání

Rychlá instalace

Snadno přístupné 
nastavení

Objednací čísla

theLeda E10 WH (bílá) 1020911

theLeda E10 BK (černá) 1020912

theLeda E10L WH (bílá, bez pohyb. č.) 1020711

theLeda E10L BK (černá, no detector) 1020712

Objednací čísla

theLeda E20 WH (bílá) 1020913

theLeda E20 BK (černá) 1020914

theLeda E20L WH (bílá, bez pohyb. č.) 1020713

theLeda E20L BK (černá, bez pohyb. č.) 1020714

Objednací čísla

theLeda E30 WH (bílá) 1020915

theLeda E30 BK (černá) 1020916

theLeda E30L WH (bílá, bez pohyb. č.) 1020715

theLeda E30L BK (černá, bez pohyb. č.) 1020716
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Možnost rozšíření theLEDA E30:
Spínaný výstup (relé 230 V AC) pro připojení dalšího 
reflektoru bez čidla


