
1 Projector (8 W)
LUXA 102-140 LED 8W WH (branco) 1020971 PVP  €   72,20 

LUXA 102-140 LED 8W BK (preto) 1020972 PVP €   72,20 

LUXA 102 FL LED 8W WH (branco, sem detector) 1020771 PVP €   61,70

LUXA 102 FL LED 8W BK (preto, sem detector) 1020772 PVP €   61,70 

2 Projector (16 W) 
LUXA 102-140 LED 16W WH (branco) 1020973 PVP € 108,40

LUXA 102-140 LED 16W BK (preto) 1020974 PVP € 108,40 

LUXA 102 FL LED 16W WH (branco, sem detector) 1020773 PVP €   92,50

LUXA 102 FL LED 16W BK (preto, sem detector) 1020774 PVP €   92,50

4 Projector (32 W) 
LUXA 102-180 LED 32W WH (branco) 1020975 PVP € 173,10

LUXA 102-180 LED 32W BK (preto) 1020976 PVP € 173,10 

LUXA 102 FL LED 32W WH (branco, sem detector) 1020775 PVP € 161,30

LUXA 102 FL LED 32W BK (preto, sem detector) 1020776 PVP € 161,30

Só com um clique. 
Números de artigo e preços.

Projector LED com
detector de movimentos
LUXA 102 LED

Porquê o LED LUXA da Theben?
. Estrutura compacta 

. Maior poder de iluminação dos LED

. Vida útil maior (aprox. 25.000 horas)

. Baixo consumo de energia 
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Theben AG 
Hohenbergstraße 32
72401 Haigerloch 
Telefon +49 7474 692-0 
Telefax +49 7474 692-150
info@theben.de
www.theben.de

Transformam a noite em dia, iluminando a cada passo pátios,  

terraços e quintais: O novo projector LED LUXA com detector  

de movimento integrado da Theben. 

 

O poder de iluminação não é o único ponto forte destes projec- 

tores. Os 8 W dos LED equivalem a cerca de 100 W de uma lâmpada 

de halogéneo convencional. Também no que toca a poupança de 

energia o desempenho dos projectores LUXA é difícil de suplantar: 

com apenas 0,3 W de consumo em modo stand-by* este detector 

trabalha com excepcional eficiência. 

Mais segurança. Mais conforto. 
Projector LED LUXA com  
detector de movimentos.

* 0,5 W quando LUXA 102-180 LED 32W.



Expansível: LUXA 102-180 32 W
A saída de relé adicional dos projectores de 32 W, 
com detector de movimento permite a ligação a 
vários aparelhos, como, por exemplo, ao projector 

LED sem detector. A área a iluminar pode ser consideravelmente 
ampliada a partir da ligação de dois aparelhos como Mestre-Mestre.

Por trás da estrutura compacta dos projectores LED do LUXA 
residem uma série de factores: comprove-o você mesmo.

Dimensões mínimas Efeito máximo.
O LUXA e as suas vantagens.

Operação simples
Os valores limite do atraso 
na comutação e da luminosidade são 
ajustáveis, sem recurso a ferramentas, 
na parte inferior do aparelho.

Rápida montagem
Graças à tomada de base, aos 
terminais integrados e espaço alargado 
de fi xação, o LUXA pode ser instalado
de forma fácil e cómoda.
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Faixa de detecção óptima
Com uma faixa de detecção de até 
12 m e protecção contra movi-
mentos dissimulados o LUXA cobre 
uma grande área com fi abilidade.
(Apresentação: LUXA 102-180 LED)

12m

LUXA 102-180 LED 32W

- 32 W do LED equivalem a 400 W de uma lâmpada de halogéneo
- Ângulo de detecção de 180° com 12 m de alcance
-  Protecção contra movimentos dissimulados a 220° com 1 m de alcance
- Detector pode ser rodado a 90° na horizontal
- Projector pode ser rodado 90° na horizontal e 55° na vertical
- Na 2ª saída de relé podem ser ligados mais projectores
- Disponível em branco, preto ou na versão sem detector de movimento

LUXA 102-140 LED 16W

- 16 W do LED equivalem a 200 W de uma lâmpada de halogéneo
- Ângulo de detecção de 90° com 10 m de alcance
-  Protecção contra movimentos dissimulados a 140° com 

2 m de alcance
- Detector pode ser rodado a 90° na horizontal
-  Projector pode ser rodado 40° na horizontal e 90° na vertical
-  Disponível em branco, preto ou na versão sem detector de movimento

Em qualquer dos casos: uma grande família.
Visão geral do Projector LED LUXA da Theben

LUXA 102-140 LED 8W

-  8 W do LED equivalem a cerca de 100 W de uma lâmpada de 
halogéneo

- Ângulo de detecção de 90° com 10 m de alcance
-  Protecção contra movimentos dissimulados a 140° com 

2 m de alcance
- Detector pode ser rodado a 90° na horizontal
- Projector pode ser rodado 40° na horizontal e 90° na vertical
-  Disponível em branco, preto ou na versão sem detector de 

movimento


