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

 Helt ny Track LED serie för 3-fasskena. 

 Helt ny downlight serie med fokus på butik och handel.  

 Besök oss på easyFairs BUTIKSLEVERANTÖRSMÄSSA i Kista 24-25 mars. 

 Först i Sverige, Nanoleaf GEM, en unik ljuskälla som sticker ut med sin fräscha design. 

 Brett sortiment av armaturer för trapphus och korridorer med styrning för maximal 
energibesparing.  

 Premiär i Sverige för Verbatims nya produktserie.  

 Helt ny LED ljuskälleserie från Verbatim, starkaste GU10 ger hela 660 lm, matchar 91W 
halogen plus spännande Dichroic serien med bakåtljus.  

 
Välkommen att besöka LEDsystem Scandinavia på easyFairs BUTIKSLEVERANTÖRSMÄSSA i Kista den 
24-25 mars i monter P:01.  
Vi visar de senaste nyheterna från Verbatim, Valopaa och LEDsystem Scandinavia med fokus på 
butiksbelysning och lagerbelysning.  

 
 
Vi har utökat vårt breda sortiment av armaturer för trapphus, garage och korridorer. Flackarp är 
vår runda plafondserie med IK10 och IP44, som standard. Finns även som IP65. 
Nu även kompletterat med en rektangulär Saxtorp armatur, perfekt att täcka befintlig 
armaturplacering för gamla T8 armaturer. 

 
Flackarp, rund plafond finns i 18W (diam 290 mm) och 28W (diam 349 mm) utförande.  
Saxtorp, rektangulär armatur finns som 18W (L690 mm) och 38W (L1260 mm). 
 
Välj utförande/styrning:  

 Utan sensor 

 Sensor av/på 

 Sensor med dimring, för trygghetsljus, ställbart nerdimmat läge 10-50%, även standby 
ljusnivå 

 Tillval, nödljusfunktion 

Nyhetsbrev 2015-02-16 

http://www.ledsystem.se/fastighet
http://www.easyfairs.com/sv/events_216/butiksleverantoer-2015_58668/butiksleverantoer-2015_58683/utstaellare-produkter_58733/utstaellarkatalog_58736/stand/497246/


 
Injustering av olika lägen görs med tydligt gränssnitt av dip-switchar.  

 Detektionsområde 

 Tid för tänt läge 100% 

 Inställning ljusnivå 

 Tid för nerdimmat läge 

 Inställning ljusnivå standby-läge 
 

 

Nanoleaf GEM – en ljuskälla där design och vetenskap möts.  
LEDsystem Scandinavia presenterar tillsammans med Elite Solution en helt ny teknik och utseende på 
ljuskällor. Nanoleaf, en av världens absolut mest energieffektiva ljuskällor finns nu i ett UNIKT 
utseende, Nanoleaf GEM, finns som både 40W och 60W ersättare, läcker design med unikt 
utformad glaskropp. Tillgänglig endast via LEDsystem Scandinavia. För mer information kontakta 
info@ledsystem.se  
 
Nanoleaf GEM 4W (40W) 470lm, E-nummer 8290750 
Nanoleaf GEM 6W (60W) 800lm,  E-nummer 8290751 
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Vi presenterar ett flertal nyheter från Verbatim. En helt ny produktserie med 
ny formgivning och ännu mer energieffektiva, attraktivt prissatta. Läs mer på 
länk i bilden.  

 

 
 
 
 
Ännu en produktserie med prestandaljuskällor från Verbatim  - helt nya VxRadiator-serien, en 
oerhört kraftfull GU10 ljuskälla med patenterad kylfläns för maximal avkylning. Ersätter upp till 
91W halogen. Samtliga är dimbara med standarddimmers.  
 

 
52312-GU10-6W-2700K 8290700 VERBATIM PRO LED GU10 6W (57W) 400 LM 2700K 35D DIM 

52307-GU10-6W-3000K 8290701 VERBATIM PRO LED GU10 6W (61W) 430 LM 3000K 35D DIM 

52308-GU10-6W-4000K 8290702 VERBATIM PRO LED GU10 6W (64W) 450 LM 4000K 35D DIM 

52313-GU10-8,5W-2700K 8290703 VERBATIM PRO LED GU10 8,5W (82W) 590 LM 2700K 35D DIM 

52310-GU10-8,5W-3000K 8290704 VERBATIM PRO LED GU10 8,5W (86W) 620 LM 3000K 35D DIM 

52311-GU10-8,5W-4000K 8290705 VERBATIM PRO LED GU10 8,5W (91W) 660 LM 4000K 35D DIM 

 
 
 

http://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/Produktblad%20Verbatim%20LED%20Professional.pdf
http://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/Produktblad Verbatim Blister LED.pdf
http://ledsystem.se/verbatim-52311-led-par16-gu10-85w-4000k


Världspremiär för unik produktnyhet från Verbatim  - GU10 och MR16 Dichroic med det 
efterlängtade bakåtljuset, som bara halogen hittills kunnat erbjuda.  
 
Verbatim 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEDsystem Scandinavia presenterar en helt ny serie Track LED för butik och handel. Finns i 3 olika 
formspråk med marknadsledande prestanda. Samtliga modeller kan erhållas i dimbart utförande, 
Tyristor (Triac), 0-10V, DALI. 

 
 
Track LED Vellinge, 15W, 25W och 35W 

 finns som svart, vit, silver 

 3000K, 4000K som standard 

 tillval: 2700K, 5000K 

 tillval: ljusreglering 0-10V, Triac, DALI 

 tillval: High CRI 90+ 

 spridnvinklar 15, 24, 38, 60° 
 
 

Track LED Liarum, 20W och 30W 

 finns som vit, vit+svart 

 3000K, 4000K som standard 

 tillval: 2700K, 5000K 

 tillval: ljusreglering 0-10V, Triac, DALI 

 tillval: High CRI 90+ 

 spridnvinklar 15, 24, 38, 60° 

http://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/Produktlista%20Track%20LED.pdf
http://ledsystem.se/track-led-vellinge


 
 
Track LED Ravlunda, 15W, 25W och 36W 

 finns som svart, vit, silver 

 3000K, 4000K som standard 

 tillval: 2700K, 5000K 

 tillval: ljusreglering 0-10V, Triac, DALI 

 tillval: High CRI 90+ 

 spridnvinklar 24, 38, 60° 
 

 
 
En helt ny serie downlights för butik och handel. Finns som ställbar i olika effekter, men även som 
Gimbal utförande, där innerdelen vinklas ut genom armaturen för ett läckert utseende.  

   

 Bosarp, 13W 975 lm  

 Bosarp, 30W 2460 lm, 38W 3070 lm 

 Bosarp Gimbal 8W, 535 lm 

 Bosarp Gimbal 30W, 2385 lm 

 3000K, 4000K som standard 

 tillval: 2700K, 5000K 

 tillval: ljusreglering 0-10V, Triac, DALI 

 tillval: High CRI 90+ 
 
 
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 distributör av OMS 
Lighting. 
Vi har ett brett sortiment från retrofit till kompletta LED-armaturer. Välkommen till en ljusare värld! 

 

 

http://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/Produktlista%20Downlights.pdf
http://www.ledsystem.se/
http://omssverige.se/
http://ledsystem.se/verbatim
http://www.ledsystem.se/valopaa

