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

 

 Sammanfattning av produktnyheterna från ELMÄSSAN i Kista. 

 Utökat och brett sortiment av utomhusarmaturer nu. Röradapter till vår Byhatt Kivik 34W 
för 48 mm rör-arm.  

 Prisvärd stabil rak arm för skyltbelysning, kombinera med våra LED strålkastare PRO. 

 Nya och fräscha prislistor för hela vårt breda sortiment.  

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

 Marknadens tunnaste, endast 27 mm, dimbara COB downlight med rejäl prestanda, 600 
lumen 3000K. 

 LEDsystem Scandinavia har öppet alla svarta dagar under kommande jul- och nyårshelger. 
 
Tack alla ni besökare, som gjorde vårt deltagande på easyFairs ELMÄSSA i Kista den 22-23 oktober till 
en succé. Vi visade marknadsledande belysning med den senaste LED-tekniken. Armaturer för kontor 
och industri, Track LED, downlights, filament LED ljuskällor och utomhusarmaturer var några av 
nyheterna. Samtliga produkter hittar ni på vår hemsida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett urval av LEDsystem Scandinavias utomhusarmaturer (från vänster till höger i bild) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyhetsbrev 2014-12-15 

http://www.easyfairs.com/sv/events_216/elmaessan-stockholm-2014_53190/elmaessan-stockholm-2014_53253/utstaellare-produkter_53303/utstaellarkatalog_53306/stand/470555/
http://www.ledsystem.se/


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 60mm rörarm, ställbar 7726591 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modern Byhatt, Kivik 34W, lämplig som gårdsarmatur. 2300 lm, 4000K, montage direkt på 
fasad/vägg eller vinkelarm enligt bild, fäste 43 mm.  
Tillvals-röradapter 42-48 mm för snabbt och enkelt montage på befintligt 48 mm väggfäste eller 
rörarm. Levereras med L70 50 000 timmar och 3-års garanti.  
Levereras med 5-m kabel.  

  Kivik34W-120D        7726821 Kivik 34W Gårdsarmatur Modern Byhatt, 4000K, 2300 LM NW 120D  

  Kivik34W-120DDS skymningsrelä 7726822 Kivik 34W Gårdsarmatur Modern Byhatt, 4000K, 2300 LM NW DS 120D  

Vinkelarm 43 mm 7771082 Vinkelarm 43 mm med väggfäste, Kivik 34W   

Stolpadapter 42 mm till 48 mm 7771080 Stolpadapter 42 mm till 48 mm, Kivik 34W   

       

 
 
 
 

Marknadsledande dimbar prestanda-downlight levererar hela 700 lm, extremt lågtbyggande 
design, endast 27 mm.  
Ystad Slimline 10W COB 

 Unik lins ger minimal bländning 

 IP54, spridningsvinkel 38 grader 

 Ställbar, 700 lumen, 3000K 

 Vit: E-nr 74 633 77 

 Alu: E-nr 74 633 78 

 Komplett med dimbar LED driver 

 Ytterdiam 100 mm, håltagning 86 mm, tjocklek 27 mm 

http://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/2014/Produktlista%20Utomhus.pdf


 Finns i lager för omgående leverans 
Montera våra LED strålkastare PRO tillsammans med vår helt nya 
raka skyltarm. Den är 50 cm lång o passar perfekt till våra 20W och 
40W:s modeller.  
LED strålkastarsortiment. Effekt från 10W upp till 120W. Prestanda 
som levererar.  
* Attraktiv och funktionell design.  
* Rejäl konstruktion med skruvmonterat armaturchassi garanterar 
IP65 klassning. 
* Förbättrad ljusreflektor för optimalt utnyttjande av tillförd effekt. 
* Kvalitets-dioder från amerikanska Bridgelux.  

* Mönstrat pansarglas för jämnare ljusspridning.  
* Kraftigare infästning av montagebygel, eliminerar vibrationer.  
* Finns som lagervara i svart armaturfärg med färgtemperatur 4000K, men även vit och mattgrå, som 
tillval.  
* E-nummer 77 710 77, Fast arm, 20-40W PRO 50 cm 
 
 

Fastighetsljuskälla E27 20W – ersätt trötta 
natriumljuskällor med LED i motionsspår 
Se bilden från vår referensinstallation från motionsslinga 
där våra E27 20W 4000K är installerade i nya 6 m stolpar. 
Feedbacken från löparna är att de ger denna löparslinga 
mycket bättre betyg än den andra slingan, som har 70W 
natriumlampor med sitt gulaktiga sken. Stolpavståndet är 
28-30 m och med 6 m stolparna undviks skuggbildningar 
mellan stolparna. 
 

 
Kraftfull 20W LED-ljuskälla – Fastighet, ger 
hela 1760 lumen i 4000K utförande.  
Diam 90 mm, längd 160 mm 
3000K 1680 LM E-nr 8290250 
4000K 1760 LM E-nr 8290251 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
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.  

 
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 eftersträvar 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  

 

http://www.ledsystem.se/led-ljusk%C3%A4llor
http://www.ledsystem.se/led-ljusk%C3%A4llor
http://www.ledsystem.se/led-ljusk%C3%A4llor


Våra nya G4 o G9. Äntligen med liten och kompakt storlek, som passar i alla armaturer. Välj din 
favorit.  
Alla förpackade i snygg plastpåse med pappflik.  
_____________________________________________________ 

 
G4 LED-ljuskälla 1,5W (10W) 
90 lumen, varmvit 3000K 
12V AC/DC 
  

LED-lampa G4 12V 1,5W (10W) E-nr 8380899 
Sockel G4, Ljusflöde: 90 lm 
____________________________________________________ 

  
G9 LED-ljuskälla 1,5W (10W) 
80 lumen, varmvit 3000K 
230V AC 
  

LED-lampa G9 230V AC 1,5W (10W) E-nr 8290525 
Sockel G9, Ljusflöde: 80 lm 
____________________________________________________ 

      
G9 LED-ljuskälla 2,5W (25W) 
220 lumen, varmvit 3000K    

                               230V AC 
 LED-lampa G9 230V AC 2,5W (25W) E-nr 8290526 
Sockel G9, Ljusflöde: 220 lm 
 
  
Om du inte redan fått din prislista så kontakta oss på info@ledsystem.se för att få den senaste 
prislistan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@ledsystem.se


Vi vill i detta nyhetsbrev tacka våra kunder och samarbetspartners för ett lysande 2014. Vi har 
öppet alla svarta dagar under kommande jul- och nyårshelger för att kunna serva er med 
kundsupport och leveranser. 
 
Samtidigt vill vi passa på att önska er alla en riktigt  

 
 
 
 
 
 
 

Vi ser fram emot ett ännu ljusare 2015 tillsammans med er.  

 
 
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

