
Välkommen till vårt nyhetsbrev, läs mer om:  
 

 

 Besök oss i monter C:04A på easyFairs ELMÄSSA 14-15 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. 

 VIKEN - Ny serie prisvärda parkarmaturer för innergårdar och parkeringsplatser. 

 Helt ny serie av vår Osby-serie, armaturen för lager, industri och ridhus. 

 Dimbara GU10 och MR16 med det efterlängtade bakåtljuset. Ersätter upp till 64W halogen.  

 Beställ dina B22 och E27 klotlampor inför julen till marknadens kanske bästa pris. 

 Ny utesäljare, Thomas Öhrn, presenteras.  

 Kivik ECO med solceller. Framtidens utomhusbelysning.  
 
Välkommen att besöka LEDsystem Scandinavia på easyFairs ELMÄSSA i Kista den 14-15 oktober i 
monter C:04A. 
Vi visar de senaste produktnyheterna. Läs mer om vilka produkter vi kommer visa. 
Du träffar vår kunniga personal och vår nya utesäljare Thomas Öhrn. Thomas har arbetat inom 
skyltbranschen under de senaste 10 åren och har en bred teknisk kunskap om såväl montage och 
produkter som försäljning och projektledning.  
 
Slipp köerna genom att skriva ut ditt entrékort redan idag. 

 
 
 
Vi har under sommaren arbetat fram vår nya hemsida. En tydligare hemsida, lättare navigering till 
produkter och djupare presentation av intressanta referenser.  
Välkommen till vår helt nya hemsida med utökat produktsortiment och referenser.  
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Helt ny Osby armaturserie, armatur till industri, lager och ridhus. Finns även med genomskinlig PC-
kåpa för butik och köpcentra 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Patenterad mångfacetterad alu-reflektor, anodiserad och polerad yta, som ger en 
perfekt jämn ljusspridning 

2. Helt ny teknik för kylning genom att värmeavledare i koppar är direktanslutna till 
diodernas PCB-platta, ger maximal kylning och därmed längre livslängd 

3. IP54-klassning, levereras med 1,8 m sladdställ och upphängningsögla 
4.  Ny design på kylflänsarna i aluminium som minskar ner vikten på armaturen med 

50% 
5. LED drivern är externt placerad i toppen för maximal livslängd och minskad 

värmepåverkan 
6. Välj Osby-serien med Philips dioder och 3-års garanti eller välj Osby PRO-serien med 

CREE dioder och Meanwell drivdon och 5-års garanti 
7. Finns i effekterna 80W, 100W, 120W, 150W och 200W med hela 20650 

armaturlumen. Välj spridningsvinkel 60 gr, 90 gr, 120 gr eller med den läckra 
genomskinliga 60 gr PC-kåpan för butiker och affärer 

8. Standardfärgtemperatur är 4000K, kan erbjudas i 3000K, 5500K och med DALI driver 
för dimbart utförande. E-nr är ansökt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIKEN - Ny serie parkarmaturer för innergårdar, parker, parkeringsplatser där en funktionell och 
energisparande belysning önskas.  

 Finns i flertal effekter från 20W upp till 50W 

 Välj symmetrisk eller assymmetrisk ljusspridning 

 Standard 4000K, tillval 3000K  

 Formgjuten aluminium och UV-tålig PC alternativt härdat glas 

 Grått utförande som standard, tillval svart eller kundanpassat färgval 

 IP65-klassade, presenteras på Elmässan. 
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Efterlängtad produktserie dimbara LED ljuskällor med ”bakåtljus”, modell som de traditionella 
halogenlamporna.  
Finns en GU10 o en MR16, båda är dimbara o ger ett ärligt 2700K ljussken. Gör sig mycket väl i en 
öppen armatur. 
 

GU10-5Wglas 8291440 GU10 Glas COB 5W (64W) 450 LM 2700K 30D DIM 

MR16-5Wglas 8291441 MR16 Glas COB 5W (38W) 400 LM 2700K 30D DIM 

 
 
 
 

Ett av marknadens kraftfullaste 
DIMBARA drivdon för 
konstantspänning 12V DC, upptill 
200W. Regleras enkelt med 
standard transistordimmer eller 0-
10V signal. 
En serie med kraftfulla dimbara LED 
drivers för 12V DC. Standardeffekt 
är på 80W, men finns ända upp till 
200W. Nu kan man äntligen  
styra de kraftfullaste 12VDC LED 

strip via en vriddimmer på vägg eller med hjälp av en återfjädrande tryckknapp. Läs mer om vårt 
breda LED strip sortiment och aluminiumprofiler. 
 
Finns i modeller med upp till 200W belastning på sekundärsidan av drivdonet. Till detta går det precis 
som vanligt att förstärka signalen för att få en obegränsat lång LED strip installation.  
Drivdonet är väldigt enkelt att koppla in. Behöver endast 230VAC samt styrkablarna från dimmern. 

 Reglering med standard transistordimmer 80W 12VDC, E-nr 79 808 50 

 Reglering med 0-10V dimmer 80W 12VDC, E-nr 79 808 51 

 Finns även möjlighet till ljusreglering med DALI.  
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Produktsortiment med utomhusbelysning med inbyggd solpanel. Kivik ECO, det riktigt miljövänliga 
alternativet till belysning för mindre vägar, parkeringar, cykel- och gångstigar eller 
bostadsområden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PIR sensor och integrerad ljussensor från Panasonic, som 
tänder/släcker vid mörker samt reglerar ljusstyrkan från 
lågeffektläge till full effekt 

 Patenterad reflektorteknologi som medger över 30% mer 
lumen 

 ECO switch mode för automatisk överkoppling till 230V 
matning då batteriet inte klarar strömförsörjning 

 Unik konstruktion med inbyggda solceller 

 Intelligent ECO control, inbyggd styrning för maximal batteriprestanda och 
laddningsoptimering samt effektuttag. 

 
Finns i 5 effekter från Kivik ECO 5-12 med 5W LED effekt, 12W solpanel, 600 lm, lågeffektläge 200 lm 
upp till Kivik ECO 30-60, 30W LED effekt, 60W solpanel, 3600 lm, lågeffektläge 1200 lm 
 
 
 

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, 2-års 
garanti, förpackningsenhet 200 st/låda. 0,5W ger 30 lumen, 1W ger 70 lumen. 
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