
Bästa samarbetspartner! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Välkommen till vårt nyhetsbrev, läs mer om:  

 Flyinge sparar över 300 MWh per år genom att byta till LED-belysning.  

 Sveriges största urval av LED paneler för infällnad i undertaksprofiler.  

 Marknadens enda 1:1 LED lysrör, ingen modifering av armaturen, LEDsystem Lite Tube, 
sparar över 65% energi. 

 27 mm höjd, marknadens tunnaste dimbara downlight med rejäl prestanda, Ystad Slim Line 
9W, 600 lumen 3000K. 

 Adventskampanj Verbatim Diamond Cut LED GU10 7,3W 2700K, 420 lm 

 Testa oss i ditt nästa projekt. Med OMS Lighting kan vi erbjuda LED-armaturer med hela 5-
års garanti. Traditionella armaturer med tex T5, har 3-års garanti.  

 1900K E14 kronljus med stearinljus-känsla med Verbatims nya LED ljuskälla.  

 Ljusreglera dina LED strip och RGB installationer med stil. RGB styrenheter för infällnad. 
Flertal program.  

 Adventskampanj på Track LED 20W 
 

                   
Flyinge Kungsgård har 
successivt bytt ut belysning 
mot LED-belysning från 
LEDsystem Scandinavia och  
samtidigt minskat den totala 
energiförbrukningen med 
300MWh.  
Kostnaden för anläggningens 
belysning har också halverats. 
 

Pressrelease från tidning Ridsport.  
 
Press release från Lantbrukets affärstidning.  
 
Läs mer om Flyinge Kungsgård.  
 
Se vårt breda produktprogram för ridsport och intressanta referensbilder. Vi har även ett 
inspirerande showroom i anslutning till Stora Ridhuset. Välkomna! 
 
 

Nyhetsbrev 2013-11-24 

http://www.ledsystem.se/
http://www.omssverige.se/sites/all/files/PDF/LED%20panels%20sortiment%20OMS.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=FNLH-BioyPE
http://omssverige.se/
http://www.tidningenridsport.se/Nyheter/Sverige/2013/11/Flyinge-satsar-pa-led/
http://www.atl.nu/h-st/flyinge-minskar-energif-rbrukningen
http://flyinge.se/
http://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/Ovriga%20pdf/Broschyr%20LEDsystem%20Ridsport.pdf


Vi erbjuder Sveriges största urval av LED paneler med marknadsledande priser.  

 Se bifogad produkt-pdf för våra tunna LED paneler, bygger endast 9,7 mm.  

 Finns i flertalet storlekar. 200x200, 300x300, 300x600, 600x600, 300x1200 och 600x1200 
mm 

 Finns som tillval med 0-10V ljusreglering och även med DALI 

 IP20, tillval IP44 

 Runda LED paneler för infällnad i flera storlekar.  Diam 145, 180, 240 och 300 mm, endast 
18 mm tjocklek.  

 RGB färgväxlande LED paneler i flertalet storlekar. Styr dem RGB kontroll eller med 
DMX512 för optimal kontroll.  

 
 

 
Se alla andra alternativ vi kan erbjuda via länken.  
 
 

Lär dig mer om vårt unika LED lysrör i denna Youtube film . 
LEDsystem Scandinavias, Lite Tube. Det installeras helt 
utan modifiering i befintlig T8 armatur, även glimtändaren 
lämnas orörd.  
Fördelarna med Lite Tube:  

 Spara upp emot 65% elförbrukning. 

 Säker installation, endast strömförande i en ände.  

 Kräver ingen modifiering av befintlig armatur. Låt 
glimtändaren vara kvar. 

 Avsedda för T8 armaturer med konventionellt drivdon.  

 Fungerar i merparten av armaturer med HF-don.  

 Inget miljöbelastande kvicksilver. Tänder direkt.  

 Lång livslängd, T70 50 000 h 
 
 
 

http://www.omssverige.se/sites/all/files/PDF/LED%20panels%20sortiment%20OMS.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=FNLH-BioyPE
http://www.omssverige.se/sites/all/files/PDF/LED panels sortiment OMS.pdf
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Marknadsledande dimbar prestandadownlight 600 lm med sin extremt lågtbyggande design, 
endast 27 mm.  
Ystad 9W Slim line. 

 9W, CREE dioder 

 IP54, spridningsvinkel 38 grader 

 Ställbar, 600 lumen, 3000K 

 Vit: E-nr 74 621 74, Alu: E-nr 74 621 75 

 300 mA LED driver, dimbar med transistordimmers och Eltakos universaldimmer 

 Diam 100 mm, håltagning 78 mm, tjocklek 27 mm 
 
 
 

LEDsystem Scandinavia lagerför samtliga Verbatims LED ljuskällor för 
omgående leverans från vårt lager.  
Alla Verbatims LED ljuskällor levereras med hela 3-års garanti och nyhet 
för hösten är att alla ljuskällor, både Professional och Blisterserien har 
inbyggt temperaturskydd (TCS) för optimal livslängd.  

 
 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
En äkta halogenersättare med modern LED teknik. 
Verbatims nya flaggskepp och teknik med DIAMOND 
CUT teknik.  
Ger en unik halogenlik ljusbild. Bred dimbarhet. 
GU10 7,3W, ersätter minst 60W enl nya EU-krav 1 sep. 
Beställs direkt via order@ledsystem.se 

 
 

52234 VERBATIM 8380725 VERBATIM PRO LED GU10 7,3W (60W) 390 LM 2700K 36 GR DIM DIAMOND CUT 

52235 VERBATIM 8380726 VERBATIM PRO LED GU10 7,3W (64W) 420 LM 3000K 36 GR DIM DIAMOND CUT 

52236 VERBATIM 8380737 VERBATIM PRO LED GU10 7,3W (66W) 440 LM 4000K 36 GR DIM DIAMOND CUT 

 
 

http://ledsystem.se/verbatim-52234
mailto:order@ledsystem.se


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

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 
 
Beställs direkt via order@ledsystem.se 
 
 

 

 

mailto:order@ledsystem.se
http://www.unolux.sk/products/SAPB1O81K2Q6000/ux-track-air-eco-40%C2%B0-led-1450lm830-1x20w-led-driver-ral-9005#product=SAPB1O81K2Q6000/
mailto:order@ledsystem.se
http://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/2013/Produktlista LED strip 2013.pdf
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Ljusreglera dina LED strip installationer med stil. LEDsystem erbjuder ett komplett sortiment av 
LED strip för omgående leverans.  
 

 Äntligen snygga RGB kontroller för infällnad i vägg. Vitt eller svart utförande. Klarar 144W 
12V DC. Även för 24V DC.  

 Liten smidig fjärrkontroll för diskret styrning av enkelfärgade LED strips eller RGB LED strip, 
12V/24V DC. 

 Komplettera med RGB förstärkare från LEDsystem för att göra riktigt långa LED strip 
installationer 

 
 
LEDsystem Scandinavia är distributör av OMS Lighting i Sverige 

Med vår europeiska samarbetspartner OMS Lighting kan vi erbjuda: 

 Oerhörd bredd av kvalitetsarmaturer, över 6000 st armaturer 

 LED-armaturer levereras med hela 5-års garanti.  

 Traditionella armaturer levereras med 3-års garanti (T5, CFL osv).  

 En av Europas största tillverkningsenheter för belysning. 
 
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.  
 
 
Tack alla ni som besökte vår monter på easyFairs ELMÄSSA. Vi visade de senaste nyheterna från OMS 
Lighting, Verbatim LED och Valopaa samt ett urval av övriga produkter.  
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