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Інструкція з монтажу  

Світлодіодний прожектор з датчиком руху 

theLeda S10 WH/BK 1020921/1020922 
theLeda S20 WH/BK 1020923/1020924 

theLeda S10 W WH/BK 1020931/1020932 
theLeda S20 W WH/BK 1020933/1020934 

 
 
 
1. Безпека 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!  
Небезпека для життя у зв’язку з ударом 
електричним струмом або пожежею! 

 Монтаж повинен проводитись виключно силами 
кваліфікованих електриків!  

 Встановлювати поза зоною досяжності рукою. 

 Висока температура! Не торкатися металевих частин! 

 

    При правильному монтажі пристрій відповідає EN60598-1 
та EN60669-2-1 

    IP 55 у відповідності з EN 60529 

    Для зручності  монтажу використовуйте кутовий адаптер 
(9070969/9070987) та дистанційну рамку (9070971/9070988) 
як опції. 

 

2. Рекомендоване застосування 

 Світлодіодний прожектор використовується для освітлення у 
залежності від наявності людей та освітленості. 

 Призначений для настінного монтажу. 
 Для освітлення входів, коридорів, гаражів, парків тощо. 
 Для нормальних умов оточуючого середовища. 
 

 Джерело світла незамінне! При виникненні дефекту 
замінюється весь прожектор!  

 

3. Підключення 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!  
Небезпека для життя у зв’язку з ударом 
електричним струмом або пожежею! 

 Монтаж повинен проводитись виключно силами 
кваліфікованих електриків!  

 Відімкнути напругу! 

 Сусідні частини, що знаходяться під напругою, закрити або 
загородити! 

 Вжити заходи для запобігання випадкової подачі напруги! 

 Заземлити та закоротити! 

 

4. Монтаж 

 
Вказівки зі встановлення 
 

 Рекомендована висота встановлення 1,8 – 2,5 м 

 
 
Датчик руху реагує на зміни інфрачервоного випромінювання, тому: 

 В зоні виявлення датчика не повинні бути об’єкти з високою 
здатністю відображення – дзеркал тощо. 

 Не встановлюйте датчик біля опалювальних приладів, 
вентиляційних заструбів та роздавальних пристроїв системи 
кондиціонування повітря. 

 Не направляйте датчик на об’єкти, які можуть мимовільно рухатись, 
наприклад, на гілки дерев, штори тощо. 

 

 При проведенні тестування враховуйте напрямок руху: 
 

 
 Відімкнути напругу. 

 
 Використовуйте кутовий адаптер або дистанційну рамку (опції). 
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 Викруткою вивільнити защіпки та відділити прожектор від 
основи: 

 
 Розмітити та висвердлити отвори для кріплення 

 
 Встановити кутовий адаптер (опція): 

 

 
 Ввести провідники через ущільнення основи та закріпити основу 
на стіні. 

 
 Під’єднати провідники до відповідних клем: 

 
 

 LED-прожектор вставити у основу та защіпнути: 

 
 Подати напругу: 

 

 Час підігріву датчика складає близько 40 с. 
 

5. Опис 

 

 

 Датчик обладнаний 3-ма потенціометрами для встановлення 
затримки вимикання, освітленості та режиму роботи. 

 

 

6. Налаштування 

 
 

 Налаштування сприймаються через 15 с. 
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Налаштування рівня освітленості (LUX) 
 

 
 
 При установках потенціометра у напрямку «Місяць», LED-
прожектор вмикатиметься при збільшенні темряви. 

 При встановленні потенціоментру у напрямок «Сонце», LED-
прожектор вмикатиметься при все меншій темряві. 

 При встановленні потенціоментру у положення «Сонце», LED-
прожектор працюватиме незалежно від освітленості. 

 

Налаштування затримки вимкнення (TIME) 

 
 
 

Вибір режиму роботи (MODE) 
 

 
 
 Потенціометр встановити на «AUTO»: LED-прожектор буде 
вмикатися у темряві реагуючи на рух. 
 Потенціомерт встановити на 10%: LED-прожектор 
вмикатиметься у темряві на 10% яскравості, а виявивши рух – на 
100%. 
 
Ручне керування 
 
Кнопкою, що перериває живлення, можна вручну 
вмикати/вимикати освітлення. 
 

 Необхідно підключити кнопку переривання живлення 

 Функція можлива лише вночі 

 
 Кнопку 2 рази коротко натиснути (макс.2 с) 
 Освітлення залишить увімкненим 6 годин 

 
 Для вимикання освітлення та повернення у автоматичний 

режим, кнопку коротко натиснути (макс.2 с) 
 
 У разі, якщо протягом 6-годинного увімкнення знову 2 рази 

натиснути кнопку, освітлення залишиться увімкненим іще на 6 
годин 

 
 
 
7. Тестування 

 

Тестування слугує для визначення зони контролю датчика та, за 
необхідності, її обмеження. 
 Потенціометр LUX встановити у положення «Сонце». 
 Потенціометр TIME повернути проти годинникової стрілки до 

кінця. 
 Датчик реагуватиме на рухи незалежно від освітленості. 
 Рухайтесь впоперек зони контролю, Після того, як датчик виявить 

рух, він увімкне освітлення на 2 с. 
 

 При проведенні тестування враховуйте напрямок руху 

 
 
8. Налаштування LED-прожектора 

 
theLeda S 10 

 

 Поворот на 180°, наприклад, для освітлення фасаду. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
theLeda S 20 
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9. Обмеження зони контролю 

 Використовуйте наклейки, що йдуть у комплекті, для адаптації 
датчика до потрібної зони контролю. 

 Ножицями видаліть потрібну частину наклейки, потім приклейте 
її на лінзу. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Технічні дані 

 

Робоча напруга 230 В АС ±10% 
Частота: 50/60 Гц 
Потужність що споживається 
при увімкненому освітленні 

theLeda S 10 
theLeda S 20 

 
 
10 Вт 
20 Вт 

Режим очікування Макс. 0,4 Вт 
Кольорова температура / 
Світловий потік / Клас 
енергоефективності 

1020931-1020934 
1020921-1020924 

 
 
 
3000 К / 770 лм (2х770 лм) / А 
4000 К / 840 лм (2х840 лм) / А+ 

Індекс кольоропередачі CRI < 80 
Довговічність L80 / B10 / 50000 годин 
Рівень захисту IP55 (у відповідності до EN 

60529) 
Клас захисту  І у відповідності до EN 60598-1 
Температурний діапазон  -20ºС ÷ +45ºС 
Діапазон встановлення 
освітленості  

2 – 200 лк/∞ 

Затримка вимкнення  2 с – 30 хв. 
Кут контролю 180° 
Зона контролю: 

- впоперек 
- уздовж 

 
Макс.10 м 
Макс.4 м 

Висота встановлення 1,8 – 2,5 м 
Клас енергоефективності  А+ 
  

 

 

Виробник - Theben AG 

Hohenbergstr. 32 

72401 Haigerloch 

Tel. +49 (0) 74 74/6 92-0 

Fax +49 (0) 74 74/6 92-150 

Service: 

Tel. +49 (0) 90 01 84 32 36 

Fax +49 (0) 74 74/6 92-207 

hotline@theben.de 

www.theben.de 

Імпортер в Україні – 

ТОВ «КВК-Електро» 

м.Київ, вул.Пирогівський шлях, 
28, 03083 

тел.(044) 496-2883, 84 

ф/а (044) 496-2885 

Сервіс: 

тел.(044) 496-2883, 84 

 

info@kvk-electro.com.ua 

www.kvk-electro.com.ua 

 

 

 

 

Відмітка про продаж: 

 

Проданий LED-прожектор з датчиком руху: 

theLeda S10 WH/BK  1020921 /  1020922 
theLeda S20 WH/BK  1020923 /  1020924 

theLeda S10 W WH/BK  1020931 /  1020932 
theLeda S20 W WH/BK  1020933 /  1020934  

 

у придатному стані «______» _________________ 20____ г. 

                                           (дата продажу) 

У магазині _____________________________________________ 

Адреса: _________________________________________________      

 

 

         (штамп)  ______________________підпис продавця 


