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LED-spot med
bevegelsesmelder
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theLeda S10 W WH 1020931
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theLeda S20 W WH 1020933
theLeda S20 W BK 1020934
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1. Grunnleggende sikkerhetsregler
ADVARSEL

Livsfare på grunn av elektrisk støt eller brann!
¾¾
Montasje skal kun utføres av autorisert
elektroinstallatør!

!!Kun tiltenkt for montering utenfor håndrekkevidden.
!!Høy temperatur! Ikke berør metalldelene på apparatet.
LLLED-spoten med bevegelsesmelder (PIR) er i henhold til
EN 60598-1 og EN 60669-2-1 ved korrekt montering
LLIP 55 iht. EN 60529
LLLeveres med hjørnevinkler (9070969/9070987) og
avstandsramme (9070971/9070988) som tilleggsutstyr

2. Tiltenkt bruk

••LED-spoten brukes til belysning, avhengig av tilstedeværelse og lysstyrke
••Apparatet er beregnet på veggmontering innen- eller
utendørs
••For inngangsområder, garasjer, hager, korridorer, parker, osv.
••Brukes under normale omgivelsesforhold

LLLyspæren kan ikke byttes.
Ved feil må alle lampene byttes!
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Avfallshåndtering

Apparatet skrotes på miljømessig korrekt måte

3. Tilkopling
ADVARSEL

Livsfare på grunn av elektrisk støt eller brann!
¾¾
Montasje skal kun utføres av autorisert
elektroinstallatør!

Koble fra spenning!

Må sikres mot gjeninnkopling!

Kontroller at det ikke er spenning!

Jorde og kortslutte

Tilstøtende deler, eller deler som står under spenning, må

tildekkes eller skjermes.

N

L

N
L
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4. Montering
Installasjonsveiledning
10 m

ADVARSEL

Livsfare på grunn av elektrisk støt eller brann!
¾¾
Montasje skal kun utføres av autorisert
elektroinstallatør!
3m

LLOverhold anbefalt monteringshøyde på 1,8 m - 2,5 m!
1m
10 m
3.5 m

3m

1m

1m
3.5 m

3 m
10 m

Siden LED-spoten reagerer på temperatursvingninger, bør
følgende situasjoner unngås:
LLLED-lampen må ikke rettes mot gjenstander med sterkt
reflekterende overflater som speil osv.
1m

LLLED-lampen
3 m må ikke installeres i nærheten av varmekilder
10 m
som f. eks. varmeåpninger, klimaanlegg, lamper osv.
LLLED-lampen må ikke rettes mot gjenstander som beveger
seg i vinden, som f. eks. forheng, store planter osv.
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LLVær oppmerksom på bevegelsesretningen under testingen.


Koble fra spenning
1
230V

0FF


Bruk avstandsramme eller hjørnevinkel (tilleggsutstyr)
2

Cut out
Knock out hole here

OR
Cut out
Knock out hole here

OR
Cut out
Knock out hole here


Løsne låsene med en skrutrekker og ta LED-spoten av

sokkelen

6

3


Sett på markeringene for hullene og bor opp hullene
4


Før ledningen gjennom tetningen i sokkelen; Fest sokkelen

til veggen

5

φ 6mm

CAUTION:

MOUNTING
SCREW x 2

60mm


Koble de enkelte lederne til tilsvarende klemmer og trekk til

skruene

7

6

Tighten the screws.


Sett LED-spoten på sokkelen og la den gå i inngrep
7


Koble LED-spoten til strømnettet
8

The device need 30
seconds to warm up.

LLMelderen trenger ca. 40 s på å varmes opp.
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5. Beskrivelse
Bevegelig
LED-spot

Sensorhode
med 3
potensiometer

LED-spoten har 3 potensiometere for å stille inn tid (min),
lysstyrke (Lux) og funksjonsmodus.

6. Innstilling

LLPotensiometer-innstillinger blir overført etter 15 sek.
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Innstilling av lysstyrke (LUX)


Still potensiometeret i retning „Måne“; LED-spoten kobles

først inn når det er relativt mørkt.


Still potensiometeret i retning „Sol“; LED-spoten kobles

først inn når det er relativt lyst.


Still potensiometeret på „Sol“ for å få apparatet til å arbeide

uavhengig av lysstyrken.

Innstilling av tid (Timer funksjon)


Still inn potensiometeret på ønsket tid (2 sek – 30 min)

Funksjonsmodus (MODE)


Still potensiometeret på „auto“; LED-spoten kobles inn ved

bevegelse i mørket


Still potensiometeret på „10 %“: LED-spoten kobler til

innstilt dimmeverdi (10 % - 50 %) når det blir mørkt og til
100 % ved bevegelse.
10

Manuell betjening
Belysningen kan til en hver tid kobles inn manuelt ved å åpne
en bryter.
LLDen må kobles til en bryter som kan åpnes.
LLFunksjonen kan bare brukes om natten

N

L

N
L


Trykk kort på 2 x på bryteren som åpner kretsen (i løpet av 2 s)

▻▻Belysningen forblir påslått i 6 timer.


For å slå av belysningen, og gå tilbake til auto-modus, tryk-

ker du kort på bryteren som åpner kretsen (i løpet av 2 s)


Hvis bryteren som åpner kretsen aktiveres 2 x i løpet av de

seks timene innkoplingstiden varer, slås belysningen på i
enda 6 timer (kan kobles i ettertid)
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7. Gåtest
Gangtesten benyttes til å teste og evt. begrense
registreringsområdet.

Sett potensiometeret „Lysstyrke“ på „Sol“.

Still potensiometeret for tid (TIMER FUNKSJON) på „test“.
▻▻Bevegelsesmelderen reagerer nå alltid på bevegelser
(uavhengig av lysstyrke).

Gå på tvers av registreringsområdet. Etter at
bevegelsesmelderen har registrert en bevegelse, kobles
den inn i 2 sekunder.
LLVær oppmerksom på gåretningen ved gjennomføringen av
testen.
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8. Justere LED-spoten
theLeda S10
Down 60°
Down 70°

Left & Right 40° (limited by wall )

40°

40°

Left: 90° (limited by corner) & Right: 45°
- with corner bracket

45°

45°

Left: 210° & Right: 45° - with spacer

210°

45°

Left: 210° & Right: 45° - with corner bracket

210°

45°
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theLeda S20
70°

Pan Outward 40° (limited by wall)
Pan Inward 45° - with spacer

Pan Outward 21° (limited by wall)
Pan Inward 45°

21°

45°

40°
Pan Outward 45°, Pan Inward 45°
- with corner bracket

45°

45°

Pan Inward from 10° to 45° (limited by wall)
- with corner bracket

45°
from 10° - 45°
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9. Begrense registreringsområdet

Bruk vedlagt klistremerke for å tilpasse bevegelsesmelde-

ren til ønsket registreringsområde.


Bruk en saks eller lignende til å fjerne ønsket del av

dekklipsen.


Lim den deretter på linsen.
LENS MASK STICKER
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10. Tekniske data
Driftsspenning:
Frekvens:
Eget forbruk lys på:
Standby-effekt:
Fargetemperatur / effekt LED
(lysstrøm) / energiklasse:

Fargegjengivelsesindeks:
Levetid:
Kapslingsgrad:
Beskyttelsesklasse:
Driftstemperatur:
Innstillingsområde for lysstyrke:
Områdets innkoplingsvarighet:
Registreringsvinkel:
Registreringsområde: på tvers:
Frontalt:
Masse/mål på lyskasteren:

230 V ± 10 %
50-60 Hz
10 W / 2 x 10 W
0,4 W
1020931–1020934:
3000 K / 770 lm (2 x 770 lm)
/A
1020921–1020924:
4000 K / 840 lm (2 x 840 lm)
/ A+
> 80
L70/B50 / 50.000 h
IP 55 iht. EN 60529
I iht. EN 60598-1
–20 °C … +45 °C
2 – 200 lx / ∞ lx
2 s – 30 min
180°
maks. 10 m
maks. 4 m
1020921+1020922: 7,64 kg/
80 x 160 x 50 mm
1020923+1020924: 7,87 kg/
167 x 160 x 50 mm
1020931+1020932: 7,64 kg/
80 x 160 x 50 mm
1020933+1020934: 7,87 kg/
167 x 160 x 50 mm
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11. Kontakt
Theben AG
Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
TYSKLAND
Tlf. +49 7474 692-0
Faks +49 7474 692-150
Hjelpelinje
Tlf. +49 7474 692-369
hotline@theben.de
Adresser, telefonnumre osv.
www.theben.de

17

