
 
 

 
      Bästa samarbetspartner! 

 
                  
 
Välkommen till vårt nyhetsbrev, läs mer om:  
 

 Belysning-Sverige: Testa oss i ditt nästa projekt. Med OMS Lighting kan vi erbjuda LED-
armaturer med hela 5-års garanti. 

 Besök oss i monter C:08 på easyFairs ELMÄSSA 23-24 oktober, Kistamässan. 

 Skriv ut din fribiljett redan idag och kom direkt in på mässan utan att stå i köer.  

 Alla produktnyheter, som visas på ELMÄSSAN hittar du genom länken. 

 Nya prislistor och produkter för Verbatim Professional med ännu attraktivare priser. 

 Produktnyheter OMS Lighting. Grafias med marknadsledande effektivitet på 123 lm/W. 
Produktfamiljen Zipar.  

 Produktnyheter Valopaa, rundstrålande G/C utomhusarmatur.  

 Höstkampanj på dimbar 11W downlight  

 Höstkampanj på Track LED 20W 

 Höstkampanj LED paneler 40W 3000K 

 Läs om hur Brf Kronolutsen sparar 23 000 kWh/år genom byte till 24W LED downlight från 
2x26W CFL.  

                    
 
LEDsystem Scandinavia är distributör av OMS Lighting i Sverige 

Med vår europeiska samarbetspartner OMS Lighting kan vi erbjuda en stor bredd av 
kvalitetsarmaturer med LED-teknik och 5-års garanti samt en stor variation av traditionell belysning. 
OMS Lighting grundades 1995 och har idag drygt 1000 anställda med tillverkning i en av Europas 
största tillverkningsenheter för belysning. Sortimentet omfattar över 6000 produkter. Läs mer på 
länken i bilden.  
 
Med OMS Lighting har vi möjlighet att erbjuda er produkter till allt från små och unika kundprojekt 
till riktigt stora belysningsprojekt så välkomna att kontakta oss för ditt projekt. Läs mer om OMS 
Lighting på www.omssverige.se.  
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http://omssverige.se/
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Nya prislistor för Verbatim Professional 
Vi har gått över priserna för Verbatim Professional LED ljuskällorna och 
kan erbjuda dem till ännu attraktivare priser inklusive höstens nyheter. 
Utdrag nedan, kontakta oss på info@ledsystem.se för att få era 
aktuella. Ljuskällor finns i lager för omedelbar leverans. Testa Verbatim 
LED nästa gång du behöver kvalitets-LED och du behöver lita på att de 
kan ljusregleras.  

 
 
Prisexempel Verbatim LED 
GU10 6,5W (ersätter 35W) DIMBAR 2700K 240 LM, 35 gr, E-nr 83 801 50, 
lagervara 

 

                                                                                                                                                                
 
På easyFairs ELMÄSSA kommer visa Verbatims nya 
flaggskepp och teknik med DIAMOND CUT teknik.  
Ger en unik halogenlik ljusbild. Bred dimbarhet. 
GU10 7,3W (ersätter 60W) 2700K, 420 lm, 36 gr, artikel 
52234 
 

 
 
 
 
 

Produktnyheter från OMS - Grafias med marknadsledande 
effektivitet på 123 lm/W.  

 För industri och stora lagerlokaler, även bensinmackar 
och ridanläggningar 

 Upp emot 17 200 lumen 

 Världsledande effektivitet på 123 lm/W 

 IP65 

 Nerpendlad, infälld eller ytmonterad installation 

 Kan ersätta upp till 250W metallhalogen 
 
 
 
 
 

mailto:info@ledsystem.se
http://www.omslighting.com/news/2372/press/press-releases/oms-launches-redesigned-grafias-luminaire-with-industry-leading-luminous-efficacy-values-of-123-lmw


Produktnyheter från OMS - Zipar, en hel 
produktfamilj till attraktiv prisbild.  

 Effektivitet 87 lm/W.  

 Minimal utformning ger smäcker armatur.  

 Färgtemperaturer 3000K och 4000K.  

 Finns som Track LED och takmonterad nu. 

 Kommer som infälld singel, dubbel, trippel 
         o 2x2 i höst.  

 Ersätter upp emot 50W metallhalogen.  
 
 
 

 
 
 
 

Premiär för Valopaas G/C utomhusarmatur VP1101. 39W, 3600 lm, välj 
mellan klart, opalt eller prismatiskt slagtåligt PC-hölje.  
Finns även i utförande för toppmontering på stolpe.  

 
 
 
HÖSTTKAMPANJ PÅ LED ARMATURER - Beställs direkt via order@ledsystem.se 

 
Dimbar downlight 11W, 560 lm, 2700K, komplett med dimbar LED driver 

 Ersätter minst 50W lågvoltshalogen. 

 Patenterad lins för minimal bländning.  

 Ställbar, IP20, 38 gr 

 E-nr 74 655 66 vit 

 E-nr 74 655 67 antracit 
 
 

 
 
            LED Track armatur AIR ECO, 20W, 1450 lm, 3000K 

 Finns med 24 gr och 40 gr spridning 

 Välj mellan svart (standard), vit och grå armaturfärg 

 Inkl drivdon, L70 50 000 timmar, 5-års garanti 
 
 
 

 
LED panel 600x600, endast 9,5 mm tunn 
 Effekt 40W 

 3000K, 2800 lumen, L70 35 000 

 Leverereras med LED driver, dimbar mot tillval 

 

http://www.omslighting.sk/products#segment=indoor-lighting/group=zipar/
mailto:order@ledsystem.se
http://www.ledsystem.se/downlight-ystad-11w
http://www.unolux.sk/products/SAPB1O81K2Q6000/ux-track-air-eco-40%C2%B0-led-1450lm830-1x20w-led-driver-ral-9005#product=SAPB1O81K2Q6000/
http://www.ledsystem.se/40w-led-panel
http://omssverige.se/
http://www.ledsystem.se/downlight-ystad-11w


 
 
 
 
 

 

 
 
Välkommen att besöka LEDsystem Scandinavia på easyFairs ELMÄSSA i Kista den 23-24 oktober i 
monter C:08.  
Vi visar de senaste nyheterna från OMS, Verbatim, Valopaa och LEDsystem Scandinavia.  
Slipp köerna! Skriv ut din kostnadsfria entrébiljett redan idag.  

 
 
LEDsystem Scandinavia har sedan 2007 arbetat med kvalitets-LED belysning. Verbatim LED och  
Valopaa distribueras av oss i Sverige sedan våren 2010. Sedan våren 2013 är vi distributörer av OMS 
Lighting.  
Vi har ett brett sortiment från retrofit till kompletta LED-armaturer. Välkommen till en ljusare värld! 
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