
    
Välkommen till vårt nyhetsbrev, läs mer om:   

   

 Sammanfattning av produktnyheterna från 

ELMÄSSAN i Kista  

 Mångsidig gatubelysningsserie Klippan 

30W120W förberedd för Intelligent Lighting Control 

 Nyutvecklad armaturserie för kontor och 

skolor  

 Kyrklampan med filamentteknik, justerbar 

färgtemperatur  

 Nydesignad armaturserie Cabinet Line för 

skåp, bänk, displays 

   

   

Tack alla ni 

besökare, som 

gjorde vårt 

deltagande på 

Elmässan i Kista 

den 19-20 okt till 

en succé.   

   

 

 

 

Vi visade marknadsledande belysning med den senaste LED-tekniken. Kontorsarmaturer, Track LED,  

gatuarmaturer och kraftiga LED strålkastare var några av nyheterna.  Ser fram emot fortsatt kontakt 

för att se hur vi kan bidra till er framgång.  

 

  

LEDsystem Scandinavia blev stolt 2:a i den prestigefyllda tävlingen om Bästa nyhet inom Belysning 

inför Elmässan - LED Panel Illusions.  

 

 

Ett kreativt och flexibelt 

belysningssystem för att skapa 

effektfulla miljöer inom kontor, 

skolor, sjukvård, butiker och 

offentliga lokaler. LED Panel 

Illusions finns i flertal storlekar 

och ger en illusion av en öppen himmel för betraktaren.  Den inre miljön får en helt annan upplevelse 

av rymd och öppenhet.  Kan förses med logotyp eller budskap inom butik och handel som ett 

spännande inslag.   
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Produktnyheter   

LEDsystem Scandinavia har ett brett program med riktigt kraftiga LED strålkastare, ARENA MAST, 

lämpliga som mastbelysning till hamnområden, fotbollsplaner, parkeringar, lekplatser, stora 

samlingsytor, övriga utomhusmiljöer.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effekter från 50W upp till 500W och hela 58 000 armaturlumen  

• Installeras med fördel tillsammans med vår unika  

användningsområde  

• Går att få med opal frontskiva för minimal bländning i känsliga miljöer, tillval: dimbara med 

1-10V eller DALI  

• Går att använda upp emot 30-35 m höjd med sitt unika linssystem  

   

 

 

Vår nya armaturserie KLIPPAN för gatubelysning, som är 

förberedd för intelligent belysningsstyrning för maximal 

energibesparing och minimalt underhåll.  

• Klippan är en robust moduluppbyggd armaturserie i 

formgjuten aluminium  

• Finns i 4 effekter: 30W 3000 lm , 60W 6000 lm, 100W 

10000 lm och 120W 12000 lm  

• IP65, fullt ställbar vinkling, för stolpe eller rak arm 60 

mm  

• Philips LumiLED ger 100 lm/W, färgtemp 4000K, L70 50 000 h  

• Väldimensionerade kylflänsar för lång livslängd  

• L 671 x B 250 x H 112 mm, 6 kg  

• Tillval: dagsljusstyrning eller anslutning till vår belysningsstyrning Intelligent Lighting 

Control, ILC  
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Nu kan vi även erbjuda den populära kyrklampan, ”kirkelampan” med energisnål filament teknik. 
Denna ljuskälla har attraktivt utseende med sin större glaskropp.  

 Dimbar  

 Upp emot Ra 95  

 Finns i utförande med 2200K, 2600K samt justerbar färgtemp 2200-3000K, sk CCT adjust.  
   

Nyutvecklad armaturserie för kontor och skolor – finns i flera utföranden, alla med väl avbländad 

optik och MacAdam 3, välj 3000K eller 4000K.  

   

   

 

Cabinet Line - Nytt produktsortiment i elegant och slimmad design avsedd för belysning av skåp, 

vitrinskåp, butiker, displays och showrooms   

   

• Färdigt plug-n-play system 24VDC, standard 3000K, tillval 4000K och 6000K, IP20          Finns i 

3 längder,  5W 300 mm 350 lm, 8W 500 mm 560 lm och 15W 1000 mm 1050 lm.   

• Oerhört slimmad design med höjd på endast 7,6 mm och bredd 38 mm.  

• Tillbehör: av/på knapp, inbyggd dimmer, 2D-rakt hörn, 3D-svängt hörn, IR-sensor  

   

http://www.ledsystem.se/produkt/e14-stort-kron-4w-25w-2200k-dim/
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http://www.ledsystem.se/produkt-kategori/armaturer/kontorsbelysning/
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Vi vill i detta nyhetsbrev tacka våra kunder och samarbetspartners för ett lysande 2016. 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 2017 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 ENLIT.  

Vi har ett brett sortiment från retrofit till kompletta LED-armaturer. Välkommen till en ljusare värld!  

  

LJUSKÄLLOR      FASTIGHET      ARMATURER      LED STRIP      UTOMHUS   
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