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

 

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

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

 Produktnyheter: Saxtorp – industriarmatur med hela 6000 lm, Verbatim Dichroic ljuskällor. 

 Komplett downlightsserie, som ersätter de vanliga CFL downlightsen. Flera 
kombinationsmöjligheter. 

 Utökat och brett sortiment av utomhusarmaturer inkl den populära Modern Byhatten, från 
senaste numret av Elinstallatören. 

 Beställ dina B22 och E27 klotlampor till julbelysningen! 

 Flertalet mässkampanjer! 
 
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.  

  
 
 

Marknadsledande ljusstyrka i LED-armatur, hela 103 lm/W – Saxtorp 58W levererar hela 6000 lm i 
4000K utförande och ger ett helt jämnt ljussken utan bländande dioder. 

Saxtorp 58W, 6000 lm, 4000K 

Saxtorp 41W, 4400 lm, 4000K 

 

Längd: 1300 mm, IP65, monteras dikt an tak eller på lina 

Tillverkad med modultänk för framtida enkelt byte av LED moduler och driver. Rostfria spännen och 

förberedd för vidarekoppling. LED modulerna är monterade på en kraftig aluminiumprofil för optimal 

kylning o därmed lång livslängd. Prestanda är i toppklass med jämförande produkter på marknaden.  

Armaturen går även att få med inbyggd PIR sensor för av/på funktion samt med DALI för maximal 

energibesparing.  
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En komplett downlightsserie som ersätter traditionella kompaktlysrörsarmaturer 1x18W, 2x18W, 

1x26W, 2x26W upp till 2x42W – matcha enkelt befintlig håltagning för snabb installation 

   
Prettus LED S, M, L finns i flertal effekter och dimensioner för att kunna vara ett attraktivt val av 
downlight.  
 
Finns med effekterna 15W, 20W, 25W, 29W och 33W, som ersätter upp emot 2x42W CFL med sina 
3050 lm. Dimensioner ytterdiameter 166 mm (håltagn 154 mm), 216 mm (håltagn 204 mm) och 266 
mm (håltagn 254 mm). Reflektorn är polerad och har ett mikroprisma täcklock för en mjukare 
ljusbild, som ger minimal bländning då LED modulen sitter försänkt i downlighten.  
  
Välj färgtemp 3000K eller 4000K, ljustyrning med DALI eller switch DIM, möjlighet till nödljusfunktion 
finns också. Med andra ord en riktigt mångsidig downlight.  
  
Levereras med 5-års garanti och L70 50 000 timmar.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
Världspremiär för unik produktnyhet från Verbatim  - GU10 och MR16 Dichroic 
med det efterlängtade bakåtljuset, som bara halogen hittills kunnat erbjuda. 
 

 
Verbatim lanserar 2 helt nya produkter 
på Elmässan.  
 
Världspremiär för LED Dichroic 
ljuskällor, som även ger efterlängtat 
bakåtljus för en mer halogenlik 
ljusbild.  
 

Modellerna finns som GU10 4W (38W) och som MR16 4W (25W), med färgtemperatur 3000K och 35 
graders spridningsvinkel. Artikel nr 52503 och 52504.  
 
Ett urval av LEDsystem Scandinavias utomhusarmaturer, som vi kommer visa på Elmässan (från 
vänster till höger i bild) 

 
 
 
Kivik 31W Gatuarmatur 2350LM 4000K 48 mm rörarm (60 mm med adapter), ställbar E7726830 

Kivik 45W Gatuarmatur 3400LM 4000K 48 mm rörarm (60 mm med adapter), ställbar E7726831 

Kivik 37W Gatuarmatur 2600LM 4000K 42/60mm rörarm, ställbar E7726591 

Kivik 37W-DS Gatuarmatur 2600LM 4000K 42/60mm rörarm, skymningsrelä, ställbar E7726592 

Kivik 34W Gårdsbelysning 2300 LM 4000K 43 mm, komplettera med röradapter eller vinkelarm 

E7726821 

Kivik 34W-DS Gårdsbelysning 2300 LM 4000K 43 mm, skymningsrelä, komplettera med röradapter 

eller vinkelarm E7726822 

Kivik 26W Gatuarmatur 2100LM 4000K 55 mm Multisensor, väggfäste 

 
 



Vänta inte för länge! Beställ din julbelysning redan nu och säkra din leverans! Vi kan julbelysning, 
se våra populära B22-klotlampor med slagtålig PC-glob.  
Vi kan erbjuda er två effekter, dels 0,5W o dels 1W. De går att få med E27 eller B22 sockel samt opal 
eller klar PC glob. Färgtemp 2800-3000K, varmvit, IP65, diam 45, längd 69 mm, L70 25 000h, 1-års 
garanti, förpackningsenhet 200 st/låda 
 
Beställs senast 24 okt för leverans under vecka 47 och 48.  
 
 
 
MÄSSKAMPANJER - Beställs direkt via order@ledsystem.se 
 
Dimbar COB 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 

 Levereras komplett med dimbar LED driver 
 
 
 

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 

 Ytterdiam 100 mm, håltagning 86 mm, tjocklek 27 mm 

mailto:order@ledsystem.se
http://www.ledsystem.se/downlight-ystad-11w


 
Passa på att köpa Verbatim LED ljuskällor till kampanjpris. Beställs direkt 
via order@ledsystem.se 
Vi har ljuskällor av respektive sort på lager så först till kvarn gäller. 
Minbeställning på 10 st/artikel gäller för Verbatimkampanjprodukterna.  

 
 
 
 
VERBATIM 52045 PRO GU10 6,5W (motsvarar 35W) 2700K 230lm E-nr 
83 801 50 
 
 
 

 
 
 
 
VERBATIM 52043 PRO MR16 6,5W (motsvarar 20W) 2700K 260lm  E-nr 
83 809 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERBATIM 52112 LED E27 Classic A 7,3W (motsvarar 40W)  3000K 
480lm 
 
 
 
 
 
 

 
 
VERBATIM 52040 PRO GU10 6W (motsvarar 35W) 2700K 220lm 95 E-nr 
83 801 16 
 
 
 

 
 
VERBATIM 52041 PRO GU10 9W (motsvarar 50W) 2700K 310lm E-
nr  83 801 17 
 
 
 
Beställs direkt via order@ledsystem.se. 

 

mailto:order@ledsystem.se
http://ledsystem.se/verbatim-52041-led-par16-gu10-85w
http://ledsystem.se/verbatim-52041-led-par16-gu10-85w
mailto: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! 
 

 

 

http://www.ledsystem.se/
http://omssverige.se/
http://ledsystem.se/verbatim
http://www.ledsystem.se/valopaa

