
Bästa samarbetspartner! 
 
Välkommen till vårt nyhetsbrev, läs mer om:  

 

 Besök oss på easyFairs ELMÄSSA och FASTIGHETSMÄSSA den 5-6 feb 2014 i Malmö, anmäl 
dig redan idag.  

 Tävla om surfplattor från Samsung på Elmässan i Malmö. Kom till Monter A:01.  

 Laddningsbar LED strålkastare Targa Proffsversion med smart click-on system för maximal 
flexibilitet.  

 CabiTilt lanseras på Elmässan, LEDsystem är först igen med innovativ butiks- och 
skåpsbelysning.  

 Crystal Line serien utökas till ett komplett sortiment av unika LED ljuskällor. Dimbara 
kronljus på 1900K, 2400K, 3000K. Lanseras på Elmässan.  

 Right Light – utvalda produkter från OMS för butiker, köpcentra och industri. 

 Besök Verbatim på Northern Lighting Fair i Stockholm 4-8 feb.  

 Vinterkampanj LED paneler 40W 4000K 
 

 

Välkommen att besöka LEDsystem Scandinavia på easyFairs kombinerade ELMÄSSA och 
FASTIGHETSMÄSSA i Malmö den 5-6 februari 2014 i monter A:01.  
Vi visar de senaste nyheterna från OMS, Verbatim, Valopaa och LEDsystem Scandinavia. Vi kommer 
lansera flera intressanta LED produkter.  
Slipp köerna! Skriv ut din kostnadsfria entrébiljett redan idag. 
 
 
Tävla om surfplattor hos LEDsystem Scandinavia AB på Elmässan och Fastighetsmässan i Malmö 5-
6 februari 

 
Varje dag finns det möjlighet för dig som besökare att vinna 
surfplattan Samsung Galaxy Tab 3 7.0. Hälsa på i LEDsystem 
Scandinavias monter A:01 för att vara med och tävla, lycka till! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyhetsbrev 2014-01-28 

http://www.stockholmfurniturelightfair.se/


Axplock av produktnyheter som vi kommer lansera på Elmässan i februari i Malmö. 
 

LEDsystem Scandinavia är först igen med ett unikt belysningssystem för skåp, vitrinskåp, hyllor, 
butiker, displays och showrooms. CabiTilt finns i 3 längder, 300 mm, 500 mm och 1000 mm. Samtliga 
är ställbara i olika vinklar. Det finns flera olika tillbehör som: av/på knapp, inbyggd dimmer, remote 
dimmer, inbyggd IR-sensor, remote IR-sensor, förlängningsmöjligheter.  
 
 

 
Laddbara LED arbetsstrålkastare Targa för professionell användning, optimal 
användningstid med utbytbara batteri-pack med smart clicksystem för 
maximal flexibilitet.  
Strålkastarna kan laddas under användning med 230V eller medföljande 
12/24V laddare. IP65. 
 
Färgtemperatur: 4000K. Spridningsvinkel: 120 grader. 
20W: 1800 lumen. 10W: 900 lumen. 
 

10W strålkastare försörjs av ett Li-ion batteri. Arbetstid: 3-4 timmar full effekt. Laddtid: 4 timmar. E-
nr 77 614 91 
 
20W strålkastare kan användas med ett eller två Li-ion batterier. Arbetstid 2 batterier: 3-4 timmar 
full effekt. Laddtid: 4 timmar. E-nr 77 614 92 
 
Batterierna har en femstegs-indikator och är IP65-klassade. 
 
Proffs-serie med flera smarta tillbehör till Targa.  

Sugkoppsfäste, klämfäste, 
skruvfäste, benstativ för 1 
eller 2 strålkastare 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/2013/Produktlista LEDsystem Flood Industri Tunnel 2013.pdf


Crystal Line serien utökas till ett komplett sortiment med E14 kronljus, nu enkelt att hitta lämplig 
ljuskälla även i de mest klassiska miljöer. Finns nu i utförande från 1900K, 2400K, 2700K och 3000K. 
Samtlig är på 1,2W och är dimbara. 
E14 kronljusserien finns i följande utföranden, som rakt kronljus, böjt kronljus och vridet kronljus.  
  
 

 
 

 
Crystal Color - Finns med färgade glober, färgade stavar, kronljus med 1900K och många fler. 
Samtliga är dimbara.  LED-teknologi  med 230V AC  LED för bättre prestanda  och större driftsäkerhet 
tack vare mindre elektronik. Ljuskällorna tillverkas med en noga utvald prismateknik, som ger ett 
perfekt och behagligt jämnt ljussken.  
 

 
Kraftfull 20W LED-ljuskälla – Fastighet, ger hela 1760 lumen i 4000K utförande.  
Diam 90 mm, längd 160 mm 
3000K 1680 LM 
4000K 1760 LM 
 
 
 

 
Right Light Butik och köpcentra - OMS har samlat utvalda armaturer lämpliga för dessa miljöer. 
För nerladdning av produktkatalogen över belysning till butik och köpcentra, klicka på bilden eller 
kontakta oss för din personliga katalog. 
 

 
Belysning för klädbutiker, sportsbutiker, apotek, köpcentra, 
juvelerarbutiker, välj något av kategorierna ovan.  
  

http://www.omslighting.com/rightlight/922/
http://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/2013/Produktlista%20Crystal%20Line%202013.pdf
http://www.omslighting.com/rightlight/915/
http://www.omslighting.com/rightlight/917/
http://www.omslighting.com/rightlight/843/
http://www.omslighting.com/rightlight/920/
http://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/2013/Produktlista Crystal Line 2013.pdf
http://www.omslighting.com/rightlight/822/presentation-and-retail-shop-shopping-mall
http://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/2013/Produktlista Crystal Line 2013.pdf


Välkommen att besöka 
representanter från 
Verbatim på Northern 
Light Fair i Stockholm 4-
8 februari 2014.  
I monter B14:18 visar 
Verbatim den senaste 
nyheterna.    
 

 LED retrofit med Ra över 95 

 Vår energibesparingskalkylator 

 GU10 och MR16 med den unika Diamond Cut linsoptiken för maximal prestanda  

 Verbatim Professional serien och Verbatim Consumer serien  
 
 
 

 
 
 
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 Blister-serien har inbyggt temperaturskydd (TCS) för optimal 
livslängd.  
 

 

LED panel 600x600, endast 9,5 mm tunn, omgående leverans, E-nr 74 730 
31 
 Effekt 40W 

 4000K, 3100 lumen, L70 35 000 timmar 

 Levereras med LED driver, dimbar mot tillval 

 

 

 
 
LEDsystem Scandinavia har sedan 2007 arbetat med kvalitets-LED belysning. Verbatim 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! 
 

 

 

http://www.stockholmfurniturelightfair.se/
http://www.stockholmfurniturelightfair.se/
http://www.ledsystem.se/40w-led-panel
http://www.ledsystem.se/
http://omssverige.se/
http://ledsystem.se/verbatim
http://www.ledsystem.se/valopaa
http://www.stockholmfurniturelightfair.se/

