
Bäste samarbetspartner!  
 
I detta nyhetsbrev vill vi informera er om: 

 Dimmerguider för Verbatim Professional från Schneider Electric, Eltako och Vadsbo 

 Produktnyheter från Verbatim LED sommar 2012 med färgåtergivning upp emot 95 

 Saxtorp - Prisvärd ersättare till lysrörsarmaturer 

 11W downlight, referensinstallation tillsammans med SELGA till KERMA Kakel  - Maximalt 
med ljus, minimalt med bländning 

 LED strip till attraktiva priser 

 Öppet hela sommaren  
 
Dimmerguider 
Verbatim Professional LED ljuskällor är med på Schneider Electrics dimmerguide 2012 och Vadsbos 
dimmer guide 2012. Båda dessa kan ni ladda ner via vår hemsida under Nyheter. Sedan tidigare finns 
Verbatim med på Eltakos dimmerguide.  
Vi har kompletterat dimmerlistan över fungerade dimmers med Verbatim Professional LED ljuskällor 
till att nu även omfatta Elko transistordimmers och Dimintell.  
Rekommenderade dimmers listar vi även på produktbladet för Verbatim Professional, ljuskällor med 
en av marknadens bredaste dimbarhet.  
 
Verbatim Professional LED ljuskällor 
Verbatim presenterar även en serie med dimbara produkter med riktigt bra färgåtergivning på Ra 
>95. Kommer in i lager under sommaren. För mer info se bifogad produkt-pdf.  
GU10 6W 2700K dimbar 220 lm, Ra>95 
GU10 9W 2700K dimbar, 310 lm, Ra>95 
PAR 30 E27 14,5W dimbar 680 lm, Ra>95 

 
 
_________________________________________________________________________ 
Saxtorp – prisvärd och rejäl LED armatur med IP65-klassning, lämplig för gångstråk, parkeringshus, 
trapphus, både inne och 
ute,                                                                                                                                                                  
finns med dubbla rörelsesensorer för optimal energianvändning som tillval. För mer info, se 
http://ledsystem.se/sites/all/files/pdf/Fastighet.pdf 
 

 
 
__________________________________________________________________________ 
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Referensinstallation hos KERMA Kakel i Malmö 
Tillsammans med SELGA, Malmö, har vi levererat vår vassa 11W downlight till KERMA Kakel i Malmö. 
Sedan lanseringen i oktober 2011 har vi nåtts av stort intresse för vår downlight, som levererar 
maximalt ljus och minimal bländning.  
http://ledsystem.se/ledsystem-scandinavia-referensinstallationer 
 

 
__________________________________________________________________________ 
 
Brett sortiment av populära LED strip 
LEDsystem Scandinavia kan erbjuda ett väldigt brett sortiment av LED strip. Vi lagerför olika effekter 
beroende på applikation för omgående leveranser. 4,8W/m, 7,2W/m och 14,4W/m, med både IP20 
och IP68. Finns som varmvita, neutralvita och RGB inkl RGB kontroller. Vi har erbjudit våra LED strip 
sedan 2009 och vet att de levererar prestanda över tiden.  

 
_________________________________________________________________________ 
Öppettider under sommaren 
För att kunna erbjuda samma höga servicenivå och snabba leveranser åt våra kunder har LEDsystem 
Scandinavia öppet som vanligt under hela sommaren med både kundtjänst för teknikfrågor och 
utleveranser.  
 
LEDsystem Scandinavia vill passa på att önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt bra 
midsommarhelg och härlig sommar! 

http://ledsystem.se/ledsystem-scandinavia-referensinstallationer


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LEDsystem Scandinavia har sedan 2007 arbetat med kvalitets-LED belysning. Verbatim LED 
distribueras av oss i Sverige sedan vår 2010.  
Vi har ett brett sortiment från retrofit till kompletta LED-armaturer. Samtliga produkter hittar ni på 
vår hemsida www.LEDsystem.se  
Välkommen till en ljusare värld! 
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