
Maximal upplevelse och minimal bländning!  

 

 
Bäste samarbetspartner! 
 
Söker du en LED produkt utöver det vanliga så läs mer om våra produkter nedan.  
 
Ni har säkert redan sett vår populära 11W downlight i tidigare nyhetsbrev. Gensvaret på easyFairs 
ELMÄSSA i Malmö förra månaden var mycket stort och det som imponerade var just kombinationen 
ljusstyrka och minimal bländning för denna produkt, som levereras med dimbar LED driver. Finns i 
lager för omgående leverans.  
 

Komplett med 11W LED modul 50 mm inkl ställbar armatur och dimbar 660 
mA LED driver.  
Downlight i särsklass mot vad som finns på marknaden avseende utseende, 
prestanda och pris.  

 
 
 
Vi har nu kompletterat denna produktserie med fler dimbara downlights. Vi använder samma 
linssystem och modultänk i uppbyggnaden samt givetvis kommer de levereras med dimbar LED 
driver för bästa ekonomi.  
Nedanstående modell finns i 13W (850 lm, 3000K), 15W (1150 lm, 3000K) och 22W (1500 lm, 3000K) 
utförande samt även i versioner med hög färgåtergivning på 93. Mer info finns i bifogat produktblad.  
 

Nyhetsbrev 2012-03-07 



 

  
 

Down Light 15W 
Down Light Hi CRI 
15W 

Effekt: 15W, LED: COB, Spänning: 100-240V 50/60 Hz, ställbar 30° 
vertikalt, inkl. dimbart LED drivdon 350 mA, Ljusflöde: 3000°K  -1150 lm, 
4000°K - 1230 lm, Spridningsvinklar: 24°/45°, Ra: 84, L 75 mm, Diam 112 
mm, Håldiam 100 mm, Beräknad livslängd: 30.000 timmar, dimbar med 
transistordimmer, IP44 
 
Armaturfärger: svart, vit och silver 
Finns även som Hi CRI, vilket ger Ra: 93 och sänker ljusflödet med ca 
250 lm. 

 
Vi kommer även lansera en dimbar LED ljuskälla i både GU10 (6W) och MR16 (5W) utförande med 
samma unika lins, som ger maximal prestanda, men minimal bländning.  
I varmvitt utförande 3000K ger den 400 lumen, Ra 84, välj mellan spridnvinkel 24 gr och 45 gr.  

 
 
Summering av de produktnyheter vi visade på easyFairs ELMÄSSA i februari med tillhörande 
samlingsbild:  

 Crystal Line - kanske marknadens vackraste dimbara kronljus, med 230V AC LED försvinner 
mycket av den elektronikförsedda och klumpiga sockeln, passar de finaste kristallkronor med 
sitt smäckra utförande. 

 Lite Tube - Sveriges första LED lysrör, som kan installeras direkt i en befintlig armatur utan att 
förändra den (behåll även glimtändaren), avsett för T8-armaturer med konventionellt don. 

 Flackarp - robust plafondserie med rörelsesensor för ytterligare energibesparing, IP44. 
Gedigen pulverlackad armatur.  

 Saxtorp - rejäl LED armatur med IP65-klassning, lämplig för gångstråk, parkeringshus, 
trapphus, både inne och ute, finns med dubbla rörelsesensorer för optimal energianvändning 
som tillval. 

 Downlights - en komplett dimbar downlightserie med vår unika, näst intill bländfria 
linsteknik, ger dig maximal prestanda och minimal bländning. 11W upp till 60W. Finns även 
med hög färgåtergivning Ra 93.  

 Track LED - prestandaserie för 3-fasskenor, alla försedda med COB teknik och med 
nyutvecklade armaturer med reflektorteknik för optimal ljusbild. 26W upp till 50W. Finns 
även med hög färgåtergivning Ra 93. 

 230V LED strip för enklare installationer, montera upp till 100 m utan skarvar med en enda 
matning på 230V, utan transformator då LED stripen är utrustad med lysdioder för 230V.  

 



 
 

LEDsystem Scandinavia visade också de nya produkterna i Verbatim Professional serien. 
Några av de intressanta nyheterna är: 
1. ny dimbar E27 9W, 440 lumen, E-nr 83 859 06 
2. en mycket efterlängtad kort dimbar GU10 6,5W, 230 lumen, E-nr 83 859 07  
3. en ljuskraftig MR16/GU5,3 på 7W med 450 lumen, E-nr 83 859 09 
4. dimbara PAR 30, 610 lumen och PAR 38, 820 lumen, E-nr 83 859 10 och 83 859 11 
5. en dimbar och ljusstark AR111, 16W, 610 lumen, E-nr 83 859 12 

 
Mer om våra nyheter hittar du på vår hemsida där du även hittar produktblad på dessa nyheter, 
www.LEDsystem.se  
 
Tack alla ni som besökte vår nyhetsfyllda monter på easyFairs ELMÄSSA i Malmö 8-9 feb. Gensvaret 
från besökarna var mycket positivt, vilket visar att vårt breda sortiment matchar kundernas 
förväntningar på kvalitets-LED. Samtliga produkter vi visade hittar ni på vår hemsida 
http://www.LEDsystem.se/.  
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