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Wifi en PIR camera voor theLeda B stralers, 
LEDPRO WIFI PIR Camera BK

 LEDPRO WIFI + PIR Camera BK 

De LEDPRO WIFI PIR Camera BK biedt zicht op wat er buiten gebeurt en een two-way audio-
systeem voor directe communicatie met bezoekers, en met een optie voor een waarschuwings-
sirene. Het systeem combineert een wifi gestuurde camera, microfoon en luidspreker met een 
bewegingsmelder. 

De camera is een aanvulling op alle projectoren uit de theLeda B-serie, omdat u met de 
ingebouwde HD-camera zowel overdag als ‘s nachts in realtime kunt zien wat er gebeurt.  
Uw theLeda B wordt een uitgebreid draadloos systeem waarmee uw verlichting op afstand kan 
worden bediend, geprogrammeerd of geautomatiseerd bij detectie. Zo kunt u met één druk op 
de knop het detectiegebied zien... alles in één gebruiksvriendelijk apparaat.
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 � Configuratie via de Tuya Smart app, compatibel met iOS en Android

 � Ondersteuning bij notificatie om u op de hoogte te houden wanneer u niet thuis bent

 � Cloud of micro SD-kaart opslag beschikbaar

 � IP55 bescherming (alleen bij montage op een Theben theLeda B apparaat)

 � Wekelijkse of schemerprogrammering via de Tuya app

 � Gevoeligheid en detectiezone instellen via de Tuya app

 � Compatibel met Google Assistent en Amazon Alexa 

 � Two-way audio

 � Instelbare tijdvertraging via de Tuya Smart app

 � Alleen compatibel met Theben theLeda B reeks van stralers, geen extra bedrading nodig

Technische gegevens
Voedingsspanning 220 tot 240 V AC 50 Hz

Detectiebereik 270˚ met een bereik tot 10 m bij een montagehoogte van 2,5 m

Maximaal schakelbare belasting max. 200 W led

Instelling tijdvertraging 30 s, 2 min, 8 min of 15 min

Cameraresolutie 1080 px (1920 x 1080)

Kijkhoek 150˚

Video-opname op gebeurtenissen gebaseerde video-opname : 1080 px @15fps  
(continu) VGA (640 x 480)

Video-formaat MP4 

Sirenevolume 100 dB

WLAN-standaard 802,11 b/g/n

Wifi-frequentie 2,4 GHz 

Lichtsterktebereik niet instelbaar

Opslag Micro SD-kaart 128 GB, niet inbegrepen 
cloud opslag via optionele in-app aankoop

Energieverbruik < 6 W (zonder projector)

Handmatige bediening ja

Beschermingsklasse IP55 bij montage op een theLeda B projector

Beschermingsklasse II

Bedrijfstemperatuur 0 tot +40 °C

Conformiteit CE

Afwerking zwart

Wifi en PIR camera gemonteerd op 
led‑straler theLeda B20L W BK
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