
Bästa samarbetspartner! 
 
Välkommen till vårt nyhetsbrev, läs mer om:  

 

 Lunds Tekniska Högskola sparar över 51 000 kWh varje år genom att byta till LED i Kårhuset 

 Vårkampanj på vår COB 11W downlight med dimbar LED driver. 

 Vårkampanj på våra nya LED paneler. 

 Dimbara E14 kronljus för kyrkor, hotell, restauranger, ersätter ända upp emot 50W 
glödljus/halogen 

 Äntligen G4 och G9 LED ljuskällor med litet format 

 Styr belysningen med din smartphone eller läsplatta – LEDsystem Shop Color, RGB-W 
downlight och E27 ljuskällor 

 IK10 och IP65 klassade robusta plafonder med och utan styrning 

 Kraftfull möbelpuck för butiksdisplay eller montage i apparadosa direkt i tak med inbyggd 
LED driver direktmatning med 230V. 

 Kundanpassade LED strip lösningar för butik och restauranger. 

 Marknadens enda 1:1 LED lysrör, ingen modifering av armaturen, LEDsystem Lite Tube, 
sparar över 65% energi. Nu även för HF-don.  

 
 

Lunds Tekniska Högskola sparar över 51 000 kWh varje år genom att byta till LED i Kårhuset.  
I samarbete med Elektroskandia och Skanska Electro har LEDsystem Scandinavia AB levererat LED 
armaturer till Kårhuset på LTH.  
 
Genom att ersätta befintliga downlights på 2x26W CFL med 17W energisnål LED teknik i taket samt 
befintliga plafonder på 2x9W CFL med 10W LED plafonder har energiförbrukningen minskat avsevärt 
i Kårhuset. Dessutom har nu Tekniska Högskolan fått en i stort sett underhållsfri belysning med lång 
livslängd. Armaturerna är tillverkade i EU av vår samarbetspartner OMS Lighting.  
                                                                                                                                                              

LED downlight 17W 3000K 1150 lm med frostat täckglas.  
LED plafond 10W 3000K 500 lm, IP65. 

 
 
 
 
 
 

Nyhetsbrev 2014-05-11 

http://www.youtube.com/watch?v=FNLH-BioyPE
http://omssverige.se/


VÅRKAMPANJ PÅ LED ARMATURER - Beställs direkt via order@ledsystem.se 

 
Dimbar COB downlight 11W, 560 lm, 2700K, komplett med dimbar LED driver 

 Ersätter minst 50W lågvoltshalogen. 

 Patenterad lins för minimal bländning.  

 Ställbar, IP20, 38 gr 

 E-nr 74 655 66 vit 

 E-nr 74 655 67 antracit 
 
 

LED panel DESIGN med OSRAM PrevaLED 
moduler, tillverkade i EU, en oerhört prisvärd 
LED armatur för infällnad i 600x600 mm 
undertak 
 
 OSRAM PrevaLED linear moduler, 

armatureffektivitet på över 93 lm/W 

 Effekt 22W (1970 lm) eller 36W (3340 lm) 

 3000K, 4000K, Leverereras med LED driver 

 Finns som dimbar version med DALI, tillval 

 5-års garanti, 595x595 mm, höjd: 80 mm, 

Ra 80, L70 50 000 timmar 

 
 

Beställs direkt via order@ledsystem.se. 
 

Äntligen G4 och G9 LED ljuskällor, som är nätta i 
formatet för att ersätta alla befintliga 
applikationer där traditioneller G4 och G9 
halogen används.   
G4 LED 1,5W 90 lm, 3000K, dimbar ner till 40%, 
diam 10,5 mm, längd 35 mm inkl pins, avsedd för 
12V AC/DC 

G9 LED 2W 200 lm, 2700K, ej dimbar, diam 16 mm, längd 51 mm inkl sockel, avsedd för 230V AC 
 
 
  

 
Dimbara LED E14 kronljus för kyrkor, hotell, restauranger, ersätter ända upp emot 50W 
glödljus/halogen 
 

 Filament E14 4W LED kronljus, finns som 2200K och 2600K, upp emot 
360 lm, ersätter 35W, spridningsvinkel 360 grader, Ra 80, dimbar 

 Hög Ra E14 5W SCOB LED kronljus, Ra >90, stereoskopisk LED för 330 
graders spridningsvinkel, 2700K, upp emot 300 lm, ersätter 35W, finns 
även i 1800k, 2300K och 2500K utförande, dimbar 

 Hi Lumen E14 6W LED kronljus, 2700K, upp emot 550 lm, ersätter 50W, 
spridningsvinkel 300 grader, Ra 82 , dimbar 
 

mailto:order@ledsystem.se
http://www.ledsystem.se/downlight-ystad-11w
mailto:order@ledsystem.se
http://www.ledsystem.se/downlight-ystad-11w


Styr din downlight eller E27 ljuskälla med din smartphone eller läsplatta. Välj en downlight eller 
E27 ljuskälla från vår produktserie Shop Color.  

Ladda ner vår app för att styra din downlight och E27 ljuskällor. Användaren kan ljusreglera i varmvitt 
läge och ändra färgerna med den inbyggda RGB-tekniken, i vilket läge de även kan ljusregleras.  

 13W downlight, 1050 lm, RGB adjustable/dimbara, varmvit dimbar 

 E27 LED ljuskällor finns som både 6W (450 lm) och 9W (850 lm)utförande. RGB 
adjustable/dimbara, varmvit dimbar 

 Går även att beställa i utförande med Tuneable White, som gör att färgtemperaturen kan 
justeras från 2700K till 6500K samt ljusregleras 

 
Flackarp LED plafond serie - IK10 och IP65 klassade 
robusta plafonder, med och utan styrning och hela 5-
års garanti 
Vår populära plafondserie i vandalsäkert utförande med 
IK10 klassning.  
Finns som 18W (diam 290 mm), 28W (diam 350 mm) 
och 38W (400 mm). 
Levereras i 4 utförande:  

 Utan styrning 

 HF sensor för av/på  

 HF sensor DIM, med möjlighet att ställa in grundljus 0-50% vid ej aktiverad HF sensor 

 HF sensor DIM och batteribackup, med möjlighet att ställa in grundljus 0-50% vid ej aktiverad 
HF sensor samt har inbyggd batteribackup för 3 timmar nödljus 

 
 
 
 
 
 

http://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/Produktlista%20Fastighet.pdf
http://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/Produktlista%20Fastighet.pdf


 
Kraftfull möbelpuck för butiksdisplay eller montage i apparadosa direkt i tak med inbyggd LED 
driver för enkel installation, anslutes direkt till 230V.  
 
Det är en spotlight framtagen för butiksexponering med bra ljustryck o minimal bländning. Bygger 
endast 16,5 mm på djupet, håltagning 70 mm. Godkänd att monteras infälld i hyllor och inredning. 
Möbelpuck PRO Ystad 5W 3000K 36GR IP20 400 LM 230V AC. Komplett m inbyggd LED driver, för 
matning 230V AC direkt, ej dimbar.   
 
Vill man installera den i tak så passar den perfekt i en apparatdosa med 70 mm håltagning där man 
kan ta bort ”innerringen”. Vi rekommenderar tex Etmans ”BLÅDOSAN”, där man då tar bort den vita 
innerringen i apparatdosan. Armaturens egna fjädrar håller fast den i dosan. 
 
 
Kundanpassade LED strip lösningar för butik, hotell, restauranger och andra miljöer.  
 

 
LEDsystem Scandinavia erbjuder kundanpassade LED strip längder och alu profiler för att skapa 
attraktiva och spännande miljöer på hotell, i butiker och restauranger. Hör av dig hur du kan spara 
både tid och pengar på våra kundanpassade LED strip lösningar. Rätt längder från början gör att 
installationen går avsevärt mycket snabbare än om det behöver anpassas på plats. Se fler spännande 
referenser här. Vårt breda LED strip sortiment hittar du här. Finns i lager för omgående leverans.  

Park Inn by Radisson, Malmö         MS Amorella, Viking Line                    Hilton Stockholm                       Jospers Vin & Grill, Malm 

http://etman.se/bladosan.html
http://ledsystem.se/ledsystem-scandinavia-referensinstallationer
http://ledsystem.se/sites/all/files/pdf/Produktlista%20LED%20strip.pdf


 
 
Lär dig mer om vårt unika LED lysrör i denna Youtube film. 
LEDsystem Scandinavias, Lite Tube.  
Det installeras helt utan modifiering i befintlig T8 armatur, 
även glimtändaren lämnas orörd för konventionella 
armaturer.  
Heller ingen modifiering i armaturer med HF-don.  
 
Fungerar för alla T8 armaturer med konventionellt drivdon, ca 
95% av armaturer med HF-don, kan även direktmatas med 
230V i särskilda applikationer.  
 

Fördelarna med Lite Tube:  

 Spara upp emot 65% elförbrukning. 

 Säker installation, endast strömförande i en ände.  

 Kräver ingen modifiering av befintlig armatur. Låt glimtändaren vara kvar. 

 Avsedda för T8 armaturer med konventionellt drivdon och HF-don. 

 Direktmatning 230V är möjlig.  

 Inget miljöbelastande kvicksilver. Tänder direkt.  

 Lång livslängd, L70 50 000 h 
 
 
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! 
 

 

 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=FNLH-BioyPE
http://www.ledsystem.se/lysr%C3%B6r-25w-1500mm-ip63
http://www.ledsystem.se/
http://omssverige.se/
http://ledsystem.se/verbatim
http://www.ledsystem.se/valopaa
http://www.youtube.com/watch?v=FNLH-BioyPE

