
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Välkommen till vårt nyhetsbrev, läs mer om:  

 

 Axplock ur produktnyheter, som lanseras på Elmässan i Malmö i februari 2014. G/C och 
gårdsarmatur, Laddningsbar LED strålkastare Proffsversion. 

 Crystal Line serien utökas till ett komplett sortiment av unika LED ljuskällor. Färgade 
ljuskällor. Dimbart kronljus på 2400K. Lanseras på Elmässan.  

 Besök oss på easyFairs ELMÄSSA och FASTIGHETSMÄSSA den 5-6 feb 2014 i Malmö, anmäl 
dig redan idag.  

 Right Light – utvalda produkter från OMS för butiker, köpcentra och industri. 

 Succé för marknadens tunnaste, endast 27 mm, dimbara downlight med rejäl prestanda, 
Ystad Slim Line 9W, 600 lumen 3000K. 

 Julkampanj Verbatim Diamond Cut LED GU10 7,3W 2700K, 420 lm 

 Testa vårt virtuella showroom för OMS LED armaturer.  

 Vårt populära LED strålkastarsortiment. Effekt från 10W upp till 120W. Prestanda som 
levererar. 

 LEDsystem Scandinavia har öppet alla svarta dagar (endast 27 dec stängt) under 
kommande jul- och nyårshelger. 

 
Axplock av produktnyheter som vi kommer lansera på Elmässan i februari i Malmö. 

 
Ställbar 30W utomhusarmatur lämplig för gång- och 
cykelvägar, gårdsarmatur, för montage på 48-60 mm 
arm, levererar 2600 lm i 4000K utförande. 
Tillval: inbyggt skymningsrelä. 
 
 

 
 

 
 
Ställbar 36W utomhusarmatur lämplig för gång- och 
cykelvägar, gårdsarmatur, för montage på 48-60 mm arm, 
levererar 3600 lm i 4000K utförande. 
 
 
 
 

 
 
 

Bästa samarbetspartner! 

Nyhetsbrev 2013-12-17 

http://www.omslighting.com/data/showroom/


Laddbara LED arbetsstrålkastare Targa för professionell 
användning, dimbara för optimal användningstid med 
utbytbara batteri-pack med clicksystem.  
Strålkastarna kan laddas under användning med 230V eller 
medföljande 12/24V laddare. IP65. 
 
Färgtemperatur: 4000K. Spridningsvinkel: 120 grader. 
20W: 1800 lumen. 10W: 900 lumen. 

 
10W strålkastare försörjs av ett Li-ion batteri. Arbetstid: 3-4 timmar full effekt. Laddtid: 4 timmar. 
20W strålkastare kan användas med ett eller två Li-ion batterier. Arbetstid 2 batterier: 3-4 timmar 
full effekt. Laddtid: 4 timmar.  
Batterierna har en femstegs-indikator och är IP65-klassade. 
 
Proffs-serie med flera smarta tillbehör till Targa.  
Sugkoppsfäste, klämfäste, skruvfäste, benstativ för 1 eller 2 strålkastare 

 
 
 
 
 
 

 

 
Crystal Line serien utökas till ett komplett sortiment av även färgade LED ljuskällor, samtliga är 
dimbara.  
 
Finns med färgade glober, färgade stavar, kronljus med 2400K och många fler.  
LED-teknologi med 230V AC LED för bättre prestanda och större driftsäkerhet tack vare mindre 
elektronik. Ljuskällorna tillverkas med en noga utvald prismateknik, som ger ett perfekt och behagligt 
jämnt ljussken. Hitta din favorit! 
 
 

Välkommen att besöka LEDsystem Scandinavia på easyFairs kombinerade ELMÄSSA och 
FASTIGHETSMÄSSA i Malmö den 5-6 februari 2014 i monter A:01.  
Vi visar de senaste nyheterna från OMS, Verbatim, Valopaa och LEDsystem Scandinavia. Vi kommer 
lansera flera intressanta LED produkter.  
Slipp köerna! Skriv ut din kostnadsfria entrébiljett redan idag. 

http://www.easyfairs.com/sv/events_216/fastighetsmaessanskydd-saekerhetelmaessan2014_52202/elmaessan-oeresund-2014_52288/utstaellare-produkter_52338/utstaellarkatalog_52341/stand/375198/


           

 
 
Välkommen att besöka 
OMS Lightings Virtuella 
Showroom  
Få en unik visuell 
upplevelse från en 
interaktiv rundtur bland 
OMS belysningslösningar.  
Användarvänlig guide för 
att enkelt ta del av 
sortimentet. Du kan även 
styra armaturerna.  
Fungerar för PC, surfplatta 
och smartphones. Länk 
finns i bilden.  
 
 

 
LEDsystem Scandinavia är distributör av OMS Lighting i Sverige 
 
Läs mer om OMS Lighting på www.omssverige.se.  
 

 Elite – kännetecknas av marknadsledande armaturer med unik design 
och den senaste tekniken  

 Advanced – omfattar stor bredd av produkter och belysningslösningar 
med mervärden i ljusteknik och ljusstyrning 

 Unolux – produktportfölj med standardarmaturer och europeisk kvalitet 
till attraktiva priser   
 

 
 
Right Light Industri - OMS har samlat utvalda armaturer lämpliga för dessa miljöer. 
För nerladdning av produktkatalogen över industribelysning, klicka på bilden eller kontakta oss för 
din personliga katalog.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Belysning för industrilokaler, lager, renrum, bageri, 
elektroniktillverkning, garage och  
parkering, välj något av kategorierna ovan.  
 
 

Right Light Butik och köpcentra - OMS har samlat utvalda armaturer lämpliga för dessa miljöer. 
För nerladdning av produktkatalogen över belysning till butik och köpcentra, klicka på bilden eller 
kontakta oss för din personliga katalog. 

http://www.omslighting.com/rightlight/2218/
http://www.omslighting.com/rightlight/2207/
http://www.omslighting.com/rightlight/2208/
http://www.omslighting.com/rightlight/2203/
http://www.omslighting.com/rightlight/2199/
http://www.omslighting.com/data/showroom/
http://www.omslighting.com/data/showroom/
http://www.omssverige.se/
http://www.omssverige.se/
http://www.omslighting.com/data/showroom/
http://www.omslighting.com/rightlight/823/industry-and-engineering-outdoor-workplace


 
                                                                             
 
 
                                                                      
 
 
 

Belysning för klädbutiker, sportbutiker, apotek, köpcentra, 
juvelerarbutiker, välj något av kategorierna ovan.  

  
 
 
 
 

Marknadsledande dimbar prestandadownlight 600 lm med sin extremt lågtbyggande design, 
endast 27 mm.  
Ystad 9W Slim line. 

 9W, CREE dioder 

 IP54, spridningsvinkel 38 grader 

 Ställbar, 600 lumen, 3000K 

 Vit: E-nr 74 621 74, Alu: E-nr 74 621 75 

 300 mA LED driver, dimbar med transistordimmers och Eltakos universaldimmer 

 Diam 100 mm, håltagning 78 mm, tjocklek 27 mm 
 
 
 

LEDsystem Scandinavia lagerför samtliga Verbatims LED ljuskällor 
för omgående leverans från vårt lager.  
Alla Verbatims LED ljuskällor levereras med hela 3-års garanti och 

nyhet för hösten är att alla ljuskällor, både Professional och 
Blisterserien har inbyggt temperaturskydd (TCS) för optimal livslängd.  

 
 

 
 

http://www.omslighting.com/rightlight/822/presentation-and-retail-shop-shopping-mall
http://www.omslighting.com/rightlight/922/
http://www.omslighting.com/rightlight/920/
http://www.omslighting.com/rightlight/843/
http://www.omslighting.com/rightlight/917/
http://www.omslighting.com/rightlight/915/


 
En äkta halogenersättare med modern LED teknik. 
Verbatims nya flaggskepp och teknik med DIAMOND 
CUT teknik.  
Ger en unik halogenlik ljusbild. Bred dimbarhet. 
GU10 7,3W, ersätter minst 60W enl nya EU-krav 1 sep. 
Beställs direkt via order@ledsystem.se 

 
 

52234 VERBATIM 8380725 VERBATIM PRO LED GU10 7,3W (60W) 390 LM 2700K 36 GR DIM DIAMOND CUT 

52235 VERBATIM 8380726 VERBATIM PRO LED GU10 7,3W (64W) 420 LM 3000K 36 GR DIM DIAMOND CUT 

52236 VERBATIM 8380737 VERBATIM PRO LED GU10 7,3W (66W) 440 LM 4000K 36 GR DIM DIAMOND CUT 

 
 
 

Vårt populära LED strålkastarsortiment. Effekt från 10W upp 
till 120W. Prestanda som levererar.  
* Attraktiv och funktionell design.  
* Rejäl konstruktion med skruvmonterat armaturchassi 
garanterar IP65 klassning. 
* Förbättrad ljusreflektor för optimalt utnyttjande av tillförd 
effekt. 
* Kvalitets-dioder från amerikanska Bridgelux.  
* Mönstrat pansarglas för jämnare ljusspridning.  
* Kraftigare infästning av montagebygel, eliminerar vibrationer.  
* Kraftigare och effektivare kylflänsar för längre livslängd. 
* Finns som lagervara i svart armaturfärg med färgtemperatur 
4000K, men även vit och mattgrå, som tillval.  

 
                                                                                                                                                                  
           

Vi vill i detta nyhetsbrev tacka våra kunder och samarbetspartners för ett lysande 2013. Vi har 
öppet alla svarta dagar (utom 27 dec) 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 2014 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 OMS 
Lighting.  
Vi har ett brett sortiment från retrofit till kompletta LED-armaturer. Välkommen till en ljusare värld! 

mailto:order@ledsystem.se

