
  
Välkommen till vårt nyhetsbrev, läs mer om:   

   

• Besök oss på easyFairs ELMÄSSA 19-20 okt i Kista   

• Arenabelysning, industribelysning  

• Mångsidig gatubelysningsserie Klippan 30W-120W förberedd för Intelligent Lighting Control, 

ILC  

• Nyutvecklad armaturserie för kontor och skolor  

• Track LED PRO-prestanda serie skenspotlights för krävande miljöer med Ra 97  

• Ny produktfolder med inriktning på ishallar och sportsarenor   

• Nya Verbatim produktkataloger för Retrofit och Armaturer  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Besök LEDsystem Scandinavia på easyFairs ELMÄSSA i Kista den 19-20 oktober i monter D:01.   

Vi visar de senaste produktnyheterna inom: 

Rösta redan nu på vårt tävlingsbidrag för 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.  

http://www.easyfairs.com/sv/events_216/elmaessan-stockholm-2016_83220/sweden_83221/utstaellare-produkter_83262/utstaellarkatalog_83265/stand/592456/
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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 

belysningsstyrning, Intelligent Lighting Control. 

Moduluppbyggd konstruktion för LED chip och 

drivers för att underlätta underhåll och service.  

Finns med olika spridningsvinklar för maximal 

flexibilitet till respektive 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. 

   

   

 

På Elmässan i Kista kommer vi presentera 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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Nyutvecklad armaturserie för kontor och skolor – finns i flera utföranden, alla med väl avbländad 

optik och MacAdam 3, välj 3000K eller 4000K  

   

   

Track LED PRO – våra serie av 3-fas armaturer, där prioritet är prestanda och ljuskvalitet. Med 

unika funktioner, som ställbar spridningsvinkel, dimbarhet och högt Ra upp emot 97.  Track 
LED PRO serien är lösningen där det behövs en effektiv prestandaarmatur inom butiker, 

köpcentra, museer, restauranger, konstgallerier  

   

Track LED PRO 15W, 20W resp 30W  

• CREE dioder med hög färgåtergivning över Ra 90  

• Armaturen har justerbar spridningsvinkel mellan 15-90 grader  

• Antingen inbyggd dimmer eller extern ljusreglering  

• Finns i vitt, svart  eller silver utförande  

• Barn doors som tillval  

• Välj färgtemperatur 2700K, 3000K och 4000K  

   

   

Track LED PRO XL 12W resp 24W  
 Hög färgåtergivning över Ra 97  

 Ljusreglering med inbyggd dimmer eller extern ljusreglering  

 Armaturen har justerbar spridningsvinkel mellan 10-54 grader  

 Välj färgtemperatur 2700K eller 3000K  

 Extra tillbehör är olikfärgade filter, elliptisk optik, batwing optik  

 Finns i vitt eller svart utförande  

   

   

   

   

   

   

   

  

Track LED PRO MINI 8W   

            CREE dioder med hög färgåtergivning över Ra 90   

            Armaturen har justerbar spridningsvinkel mellan 15 - 60  grad er   

            Ej dimbar   

            Finns i vitt, svart    eller silver utförande   

            Välj färgtemperatur 2700K, 3000K och 4000K   
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Vi har sammanställt utvalda produkter i vår nya produktfolder ISHOCKEY  

   

Innehåller ljusberäkningar och produktförslag för TV-arenor för SHL, Svenska 

Hockeyligan  

Publikhallar A, B och C samt träningshallar  

Arena Mast serien kan användas inom bandy, konståkning och andra 

issportanläggningar  

LEDsystem Scandinavia är med i Arenagruppen, för utvalda och 

rekommenderade samarbetspartners till Svenska Ishockeyförbundet  

   

        

   

Nya produktfoldrar från Verbatim med de senaste nyheterna inom Retrofit och Armaturer  

                                    

http://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/Ovriga%20pdf/Belysning%20Ishockey%2c%20LEDsystem%20Scandinavia.pdf
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http://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/Ovriga%20pdf/LED%20Overview%20Flyer%20Luminaires%20July%202016.pdf

