
Mais bonito, mais claro, 
mais inteligente
Focos LED theLeda P



Nunca a iluminação automática foi tão inteligente. E tão bela. Com 
as suas formas distintas, a silhueta harmoniosa e as superfícies de 
elevada qualidade, os novos focos LED theLeda P da Theben 
representam um novo capítulo do controlo automático da luz. 

Da forma construtiva especial do painel LED também irradia luz 
lateral e ilumina também desse modo a parede na qual o theLeda P 
se encontra instalado. Este efeito de aura confere à sua luz clara um 
aspeto mais agradável e suave. Sem feixe de luz forte, mas uma luz
indireta e radiante. 

Os focos LED convencem não só devido ao seu exterior elegante e 
à especial luminosidade, como também devido às suas funções de 
elevado desempenho como, por exemplo, a luz de orientação, 
classe de proteção IP 55, função atenuadora e a ligação paralela 
inteligente.

Estático, inteligente,
distinto
A iluminação na sua 
forma mais elegante

Diversidade
theLeda P é oferecido com ou sem detetor de movimentos. 
Com um ou dois painéis de iluminação. Nas cores branco ou 
alumínio. Quão bela pode ser a diversidade.





theLeda P – Elegante, brilhante, distinto
Foco LED com e sem detetor de movimentos

Com detetor de movimentos

Tipo Potência do LED Cor N.º de artigo

theLeda P12 WH 900 lm Branco 1020941

theLeda P12 AL 900 lm Alumínio 1020942

theLeda P24 WH 2 x 900 lm Branco 1020943

theLeda P24 AL 2 x 900 lm Alumínio 1020944

Sem detetor de movimentos

Tipo Potência do LED Cor N.º de artigo

theLeda P12L WH 900 lm Branco 1020741

theLeda P12L AL 900 lm Alumínio 1020742

theLeda P24L WH 2 x 900 lm Branco 1020743

theLeda P24L AL 2 x 900 lm Alumínio 1020744

* Sem IVA.



theLeda P – Elegante, brilhante, distinto
Foco LED com e sem detetor de movimentos

theLeda P12L e theLeda P24L
Foco LED sem detetor de movimentos

-  Luminosidade 900 lm no caso do theLeda P12 ou 
2x 900 lm no caso do theLeda P24

-  Montagem rápida na parede, maior espaço para grampos e base de 
encaixe

- Painel LED inclinável e rotativo
- Classe de efi ciência energética A+
- IP 55 para montagem na área exterior



theLeda P12 e theLeda P24
Foco LED com detetor de movimentos

-  Maior área de deteção até 12 m com ângulo de deteção 
de 180° e cobertura vertical

-  Luz de orientação, função atenuadora e desconexão à noite 
auto-programável

-  Luminosidade 900 lm no caso do theLeda P12 ou 
2x 900 lm no caso do theLeda P24

-  Montagem rápida na parede, maior espaço para grampos 
e base de encaixe

- Painel LED inclinável e rotativo
- Comandado à distância através do theSenda S e theSenda P
- Classe de efi ciência energética A+
- Operação simples através de potenciómetro facilmente acessível
- Função Teach-In e função de teste 
- IP 55 para montagem na área exterior



Mais fácil de montar e operar
Mais seguro e confortável de usar

Adequado  
para tomadas 
UP

Regulação  
simples

Base de 
encaixe  
ampla

Simples  
à prova de 
chuva

Função de 
teste  
prática 

Ligação 
manual

Painel LED  
orientável de 
forma flexível

Luz  
indireta clara

Cobertura 
vertical  
confortável

Função  
Teach-In mais 
inteligente

Funções de todos os focos LED theLeda P

Funções de todos os focos LED theLeda P com detetor de movimentos

Luz de  
orientação

Desconexão à  
noite energetica- 
mente eficiente

Limitação da 
área com clipes 
de cobertura

Comando à 
distância 
confortável

Ligação  
paralela 
inteligente

Função de  
crepúsculo



Acessórios

Tipo Cor N.º de 
artigo

Moldura distanciadora theLeda P WH Branco 9070971*

Moldura distanciadora theLeda P AL Alumínio 9070972*

Ângulo de canto theLeda P WH Branco 9070969**

Ângulo de canto theLeda P AL Alumínio 9070970**

Comando à distância de utilizador the Senda S - 9070911

Comando à distância de serviço the Senda P - 9070910

Moldura distanciadora* Braçadeira de canto**

* São incluídas no volume de fornecimento em todos os modelos
** Incluídas no volume de fornecimento do P24 & P24L

Inteligente em complemento
Acessórios para qualquer 
eventualidade
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