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

 

 Besök oss i monter E:24 på easyFairs ELMÄSSA 22-23 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. 

 Succé för våra dimbara filament ljuskällor, E14 kronljus 2200K, 2600K, E27 normalklot, G95 
och G125 glob. 

 Nya och fräscha prislistor för hela vårt breda sortiment.  

 Valopaas hemsida finns nu på svenska med bra sökfunktion på produkter. Läs om 
intelligent belysningsstyrning av p-hus och bensinmackar.  

 Fullsortiment av LED strip 230V, ända upp till 19,2W/m, perfekta för långa sträckor, upp 
emot 100 m på en matning. Skyltrenovering, fasadbelysning.  

 Gårdsarmatur Modern Byhatt med LED teknik, 32W ger 2200 lm, med eller utan 
dagsljussensor. 

 Höstkampanj på våra uppgraderade LED paneler 40W 3100 lm 3000K 

 Vi vill passa på att hälsa Henrik, Louise och Christina välkomna till vårt team. Möt oss i höst 
på ELMÄSSAN. Läs mer nedan.  

 
Välkommen att besöka LEDsystem Scandinavia på easyFairs ELMÄSSA i Kista den 22-23 oktober i 
monter E:24. Vi visar de senaste nyheterna från OMS, Verbatim, Valopaa och LEDsystem Scandinavia.  
 
Läs mer om vilka produkter vi kommer visa och slipp köerna genom att skriva ut ditt entrékort redan 
idag via länkarna.  

 
 
 
 
 

Nyhetsbrev 2014-09-07 

http://www.easyfairs.com/events_216/elmaessan-stockholm-2014_53190/elmaessan-stockholm-2014_53253/exhibitors-products_53303/exhibitor-catalogue_53306/stand/470555/
http://www.easyfairs.com/events_216/elmaessan-stockholm-2014_53190/elmaessan-stockholm-2014_53253/exhibitors-products_53303/exhibitor-catalogue_53306/stand/470555/
http://www.easyfairs.com/fileadmin/groups/7/2014/EL_SKYDD_FASTIGHET_2014/ledsystem.pdf


  
 
 

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.  
 

Filam-E14Kron4W2200KDIM 8290170 E14 Kron 4W (25W) 280LM 2200K 360D DIM 

Filam-E14Kron4W2600KDIM 8290171 E14 Kron 4W(30W) 320LM 2600K 360D DIM  

Filam-E27Normal6W2200K DIM 8290172 E27 Normal 6W (43W) 560 LM 360D 2200K DIM  

Filam-E27Normal6W2600K DIM 8290173 E27 Normal 6W (48W) 600 LM 360D 2600K DIM  

Filam-6W G95 2200K DIM 8290174 E27 G95 6W (43W) 560 LM 360D 2200K DIM  

Filam-6W G95 2600K DIM 8290175 E27 G95 6W (48W) 600 LM 360D 2600K DIM  

Filam-8W G125 2200K DIM 8290176 E27 G125 8W (56W) 750 LM 360D 2200K DIM  

Filam-8W G125 2600K DIM 8290177 E27 G125 8W (60W) 800 LM 360D 2600K DIM  

Nu utökar vi vårt LED strip sortiment med fullsortiment av våra populära 230V LED strip. Upp till 
100 m på en matning. 
Perfekta till skyltrenoveringar och fasadbelysning.  
  
Vi lagerför numera 3 effekter av våra populära LED strip 230V, IP65. Levereras på 50 m rullar, men 
kan även kundanpassas. Perfekta att renovera skyltar eller annan belysning av fasader.   
Finns även i 4000K utförande.  
 
LED strip 4,8W/m, 240 lm/m (3000K) 
LED strip 9,6W/m, 720 lm/m (3000K) 
LED strip 19,2W/m 1440 lm/m (3000K) 

http://www.ledsystem.se/led-ljusk%C3%A4llor
http://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/Produktlista LED strip.pdf


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  
 
 

Vår finska partner för krävande utomhusbelysning 
Valopaa, har arbetat igenom sin hemsida tillsammans med 
oss och den finns numera på svenska.  
Välkomna att testa den enkla sökfunktionen för att hitta 

rätt produkt för din applikation eller projekt.  
 
 

 
Läs mer om hur modern LED teknik i kombination med 
Valopaas intelligenta belysningsstyrning kan skapa trygghet 
och funktion samt stor energibesparing.  
 
 
 
 
 

 
 

 
Läs mer om hur Valopaas intelligenta 
styrning optimerar belysning och energi 
för maximal besparing i parkeringsgarage.  
 
 
 
 
 

 
 
KAMPANJ PÅ LED PANELER - Beställs direkt via order@ledsystem.se 

 

http://www.valopaa.com/index.php?id=480&lang_id=4
http://www.valopaa.com/sok_produkt
mailto:order@ledsystem.se
http://www.ledsystem.se/outdoor-oms-valopaa
http://www.valopaa.com/intelligent_belysning/intelligent_bensinstationsbelysning
http://www.valopaa.com/intelligent_belysning/intelligent_belysning_av_parkeringshus


Höstkampanj på våra populära LED paneler 595x595, 
endast 9,5 mm tunna. Vi har uppgraderat dem för ännu 
bättre prestanda o armatureffektivitet.  
 Effekt 40W 

 3000K, 3100 lm, E-nr 74 730 30 

 4000K, 3300 lm, E-nr 74 730 31 

 3-års garanti, L70 50 000h 

 Leverereras komplett med LED driver 

Beställs direkt via order@ledsystem.se. 
 
 
Personalnytt från LEDsystem Scandinavia – ni träffar oss alla på easyFairs ELMÄSSA i höst. 
Vi har förstärkt vårt team under sommaren och är nu redo för säsongen 2014/2015.  
 

 Henrik är ansvarig för ekonomi och inköp.  

 Christina och Louise är ansvariga för kundsupport och ordermottagning. 

 Calle är numera vår Försäljningsansvarig och Team manager.  

 Kontaktuppgifter till oss hittar ni via länken.  

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

 

 
 

mailto:order@ledsystem.se
http://www.ledsystem.se/contact
mailto:order@ledsystem.se
http://www.ledsystem.se/
http://omssverige.se/
http://ledsystem.se/verbatim
http://www.ledsystem.se/valopaa
http://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/Produktlista LED Panel.pdf

