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

 

 Dimbara filament ljuskällor, E14 kronljus 2200K, 2600K, E27 normalklot och de större G95 
och G125 globlamporna 

 Dimbara E14 kronljus för kyrkor, hotell, restauranger, ersätter ända upp emot 43W 
glödljus/halogen 

 Gårdsarmatur Byhatt i modern tappning med LED teknik, 32W ger 2200 lm, med eller utan 
dagsljussensor 

 Spännande RGB belysning till trädgård, pool, utomhusmiljöer, IP68, fjärrkontroll, 
laddningsbara 

 Sommarkampanj på våra nya LED paneler 

 Styr belysningen med din smartphone eller läsplatta – LEDsystem Shop Color, RGB-W 
downlight och E27 ljuskällor 

 Vi vill passa på att hälsa Martin välkommen till vårt team. Martin kommer vara ansvarig för 
ekonomi och inköp. Kontaktuppgifter till oss hittar ni via länken.  

 Vi har öppet som vanligt hela sommaren. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filament LED-ljuskällor – LEDsystem Scandinavia presenterar en unik filament LED ljuskälla, som är 
dimbar och ger ett otroligt likt ljussken, som traditionell glöd- eller halogenljuskälla. Med sin höga 
spridningsvinkel på 360° har LED-ljuskällorna äntligen samma spridningsvinkel som en glödlampa och 
man får ett snyggt rundstrålande ljus. Färgåtergivningen ligger på Ra80. Filament ljuskällorna E14 
kronljus är mycket lämpliga ersättare i kyrkor, restauranger och hotell, där man eftersträver en 
traditionell miljö med varma ljustoner. E14 kronljusen levereras i utförande med 2200K och 2600K 
och ersätter upp emot 30W glödljus.  
Ljuskällorna finns även som E27 normalklot och de större E27 G95 och E27 G125 globerna.  
E14               4,6W (25W)    260 LM              2200K      diam 33 mm 
E14               4,6W (30W)    300 LM              2600K      diam 33 mm 
E27               6,5W (43W)    560 LM              2200K      diam 60 mm 
G95              8,5W (60W)    780 LM              2200K      diam 95 mm 
G125            8,5W (60W)    780 LM              2200K      diam 108 mm 
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Dimbara LED E14 kronljus för kyrkor, hotell, restauranger, 
ersätter ända upp emot 43W glödljus/halogen 
 

 Filament E14 4W LED kronljus, finns som 2200K och 
2600K, upp emot 300 lm, ersätter 30W, spridningsvinkel 
360 grader, Ra 80, dimbar 

 Hög Ra E14 5W SCOB LED kronljus, Ra >90, stereoskopisk 
LED för 330 graders spridningsvinkel, 2700K, upp emot 300 
lm, ersätter 30W, finns även i 1800k, 2300K och 2500K 
utförande, dimbar 

 Hi Lumen E14 6W LED kronljus, 2700K, upp emot 500 lm, ersätter 43W, spridningsvinkel 300 
grader, Ra 82 , dimbar 

 
 
Gårdsarmatur Byhatt i modern tappning med LED teknik, 32W ger 2200 lm, med eller utan 
dagljussensor 

 
Modern Byhatt, Kivik 32W, 2200 lm, 
4000K, lämplig som gårdsarmatur, 
fasadbelysning, innergårdar 
 
Monteras enkelt direkt på fasad/vägg med 
monterat fäste eller med vinkelarm enl bild 
(tillval), rördiam 43 mm.   

IP65, gjutet armaturhus, slagtålig PC-kåpa, diam 250 mm, längd 390 mm, 3-års garanti, L70 50 000 
timmar.  
 
E-nr 77 265 95 
Dagsljussensor: E-nr 77 265 96  
 
 
 

Spännande utomhusbelysning med RGB-
styrning för effektfull stämning i poolen, 
trädgården eller inomhus.  
Kyl ölen i en läcker dryckeskylare, njut av 
sommarkvällar med Bluetooth styrd 
laddningsbar RGB kub med högtalare eller 
lägg en RGB Boll i poolen.  

 
Vi har inför sommaren ett färgglatt sortiment av olika RGB produkter. Samtliga har sju RGB färger och 
vitt ljus samt ett ljusläge som liknar fladdrande stearinljus. De flesta är IP68 och kan användas i 
poolen som en läcker effekt.  
De är laddningsbara och strömadapter medföljer samt fjärrkontroll för ljusstyrning av färg och 
program eller dimbarhet.  
 
Finns i utförande som: dryckeskylare, kruka, kubform med eller utan högtalare, bollar i olika storlekar 
samt äggform och modell bordslampa.  
 
 
 



Styr din downlight eller E27 ljuskälla med din smartphone eller läsplatta. Välj en downlight eller 

E27 ljuskälla från vår produktserie Shop Color.  

Ladda ner vår app för att styra din downlight och E27 ljuskällor. Användaren kan ljusreglera i varmvitt 
läge och ändra färgerna med den inbyggda RGB-tekniken, i vilket läge de även kan ljusregleras.  

 13W downlight, 1050 lm, RGB adjustable/dimbara, varmvit dimbar 

 E27 LED ljuskällor finns som både 6W (450 lm) och 9W (850 lm)utförande. RGB 
adjustable/dimbara, varmvit dimbar 

 Går även att beställa i utförande med Tuneable White, som gör att färgtemperaturen kan 
justeras från 2700K till 6500K samt ljusregleras 

 
 
Laddbara LED arbetsstrålkastare Targa för professionell användning, 
optimal användningstid med utbytbara batteri-pack med smart click-
on system för maximal flexibilitet.  
Levereras med dimbara batterier för maximal användningstid. 
Batteriindikator, skydd mot över- och urladdning.  
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. Flertal smarta tillbehör finns, tex 
benstativ, magnetfäste, klämfäste 
 
 
Beställs direkt via order@ledsystem.se 

 
 

http://www.ledsystem.se/led-arbetsstr%C3%A5lkastare-targa-10w-20w
mailto:order@ledsystem.se
http://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/2013/Produktlista LEDsystem Flood Industri Tunnel 2013.pdf


LED panel DESIGN med OSRAM PrevaLED 
moduler, tillverkade i EU, en oerhört 
prisvärd LED armatur för infällnad i 600x600 
mm undertak 
 
 OSRAM PrevaLED linear moduler, 

armatureffektivitet på över 93 lm/W 

 Effekt 22W (1970 lm) eller 36W (3340 lm) 

 3000K, 4000K, Levereras med LED driver 

 Finns som dimbar version med DALI, tillval 

 5-års garanti, 595x595 mm, höjd: 80 mm, 

Ra 80, L70 50 000 timmar 

 

 
 
LED strålkastare 30W med inbyggd rörelsesensor, 3000K, 2900 lm, 
IP44, grå armatur.  
Levereras med amerikanska Bridgelux dioder, spridningsvinkel 120 
grader.  
IR-sensorn är monterad på justerbar arm med 90 grad 
detektionsvinkel. Detektionsavstånd: 12 m 
Justerbarhet för tidsintervall 5 sek till 4 min, ljusinställning dag-
natt/luxnivå, inställning för känslighet. 
 

 
Beställs direkt via order@ledsystem.se  
 
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. Ring oss på 046-270 12 12 eller maila in din order eller fråga till order@ledsystem.se 

 
 
 
LEDsystem Scandinavia vill passa på att önska våra kunder och  
samarbetspartners en riktigt bra midsommarhelg och härlig sommar! 
 
 

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! 
 

 

 

http://www.ledsystem.se/led-str%C3%A5lkastare-med-ir-sensor-10w-30w-50w
mailto:order@ledsystem.se
mailto:order@ledsystem.se
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http://ledsystem.se/verbatim
http://www.ledsystem.se/valopaa

