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

 Besök oss på ELFACK i Göteborg 5-8 maj. 

 Lansering av dimbara 230V LED strip och RGB 230V LED strip, installera upp till 50 meter 
med en styrning. 

 Lansering av kraftfulla DIMBARA LED drivers för ljusreglering av LED strip 12V DC med 
standard transistordimmer och 0-10V dimmer, upp till 200W. 

 Ny tillbehörsserie för LED strip 12VDC och komplett sortiment aluminiumprofiler.  

 Premiär för Kivik ECO med solceller. Framtidens utomhusbelysning.  

 15-månaders jubileum för våra LED filament med oslagbar ljuskvalitet och ljusreglering.  

 Brett sortiment av armaturer för trapphus och korridorer med styrning för maximal 
energibesparing.  

 
Välkommen att besöka LEDsystem Scandinavia på Elfack 2015 i Göteborg den 5-8 maj i monter 
F01:47, plan 2.  
Vi kommer lansera flera intressanta LED produkter samt styrningar till LED belysning. Samtliga 
produkter hittar ni på vår hemsida.  
 
Slipp köerna! Skriv ut din kostnadsfria entrébiljett redan idag.   
 

 
 
 
Dimbara LED strip med 230V matning, upp till 50 m på en styrning, inga drivers 
På Elfack kommer vi presentera dimbara LED strip 230V för installationer upp till 50 meter på en 
styrning. Ljusregleras med vanlig transistordimmer för enkel och snabb installation. Äntligen går det 
enkelt att belysa längre sträckor för fasader och andra längre objekt. Ingen driver behövs utan LED 
stripen arbetar med 230V DC.  
 
Välj mellan: 

 Dimbar LED strip 230V på 10W/m, fullt dimbar med standard transistordimmers, som tex 
Exxact E1370602, Eltako E1377065, Etman E1369067 eller välj trådlös styrning med vår 
fjärrkontoll för av/på/olika program 

 RGB LED strip 230V på 11W/m, fullt reglerbar med RF fjärrkontroll med 30 m räckvidd, finns 
även DMX styrning, installera upp till 50 m på en styrning 

 
Läs mer om vårt breda LED strip sortiment 
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http://besoksguiden.svenskamassan.se/sv/Exhibitor/Details?projectId=15005&exhibitorId=86121&exProjectId=0
http://www.ledsystem.se/
http://www.elfack.com/sv/for-besokare/entrekort/
http://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/Produktlista%20LED%20strip.pdf
http://www.ledsystem.se/led-strip-230v-10wm-50-m-rulle-ip65-dim
http://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/Produktlista%20LED%20strip.pdf
http://besoksguiden.svenskamassan.se/sv/Exhibitor/Details?projectId=15005&exhibitorId=86121&exProjectId=0
http://www.elfack.com/sv/for-besokare/entrekort/


PREMIÄR i Sverige. Produktsortiment med utomhusbelysning med inbyggd solpanel. Kivik ECO, det 
riktigt miljövänliga alternativet till belysning för mindre vägar, parkeringar, cykel- och gångstigar 
eller bostadsområden. 
LEDsystem Scandinavia kommer på Elfack att lansera en serie utomhusbelysning med solceller, Kivik 
ECO.   

 

 PIR sensor och integrerad ljussensor från Panasonic, som tänder/släcker vid mörker samt 
reglerar ljusstyrkan från lågeffektläge till full effekt 

 Patenterad reflektorteknologi som medger över 30% mer lumen 

 ECO switch mode för automatisk överkoppling till 230V matning då batteriet inte klarar 
strömförsörjning 

 Unik konstruktion med inbyggda solceller 

 Intelligent ECO control, inbyggd styrning för maximal batteriprestanda och 
laddningsoptimering samt effektuttag. 

 
Finns i 5 effekter från Kivik ECO 5-12 med 5W LED effekt, 12W solpanel, 600 lm, lågeffektläge 200 lm 
upp till Kivik ECO 30-60, 30W LED effekt, 60W solpanel, 3600 lm, lågeffektläge 1200 lm 
 
 

Ett av marknadens kraftfullaste 
DIMBARA drivdon för 
konstantspänning 12V DC, upptill 
200W. Regleras enkelt med 
standard transistordimmer eller 0-
10V signal. 
På Elfack kommer vi presentera en 
serie med kraftfulla dimbara LED 
drivers för 12V DC. Standardeffekt 
är på 80W, men finns ända upp till 
200W. Nu kan man äntligen  

styra de kraftfullaste 12VDC LED strip via en vriddimmer på vägg eller med hjälp av en återfjädrande 
tryckknapp. Läs mer om vårt breda LED strip sortiment och aluminiumprofiler. 
 
 
 

http://ledsystem.se/kivik-eco-solcell-utomhusarmatur
http://ledsystem.se/kivik-eco-solcell-utomhusarmatur
http://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/Produktlista%20LED%20strip.pdf
http://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/Produktlista%20aluminiumprofil.pdf
http://ledsystem.se/kivik-eco-solcell-utomhusarmatur


Finns i modeller med upp till 200W belastning på sekundärsidan av drivdonet. Till detta går det precis 
som vanligt att förstärka signalen för att få en obegränsat lång LED strip installation.  
Drivdonet är väldigt enkelt att koppla in. Behöver endast 230VAC samt styrkablarna från dimmern. 
 
Välj dimbar LED driver: 

 Reglering med standard transistordimmer 

 Reglering med 0-10V dimmer 
  

 
Trådlös musikstyrning för 12/24VDC med Smartphone, styr din LED-stripsbelysning i takt med 
musiken. Styrs antingen med wifi och en Smartphone eller läsplatta, men går även styras via RF 
fjärrkontroll 

 
 
LEDsystem Scandinavias helt nya trådlösa 
styrning gör det möjligt för dig att styra hela din 
LED strip i takt med musiken. Den klarar hela 
180W effekt med 12VDC och 360W med 24VDC.  
 
Den kan ställas in för att gå i en och samma 
färg,  men även så att den byter färger under 

tiden. Styrning känner även av hur högt/lågt musiken spelas och ljusstyrkan blir därefter. Du styr den 
enkelt med din Smartphone eller extern fjärrkontroll.  
 
 
LEDsystem Scandinavia kompletterar sitt sortiment för LED strip 12VDC med ett brett urval av olika 
tillbehör för skarvning, snygga installationer med färdiga vinklar, spara tid med våra 
strömmatningstillbehör med Snap/lock funktion. Lämna lödkolven.  
 

 
 
 

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


Färgjusterbara LED paneler för optimal inställning av önskat 
ljus. Reglera färgtemperaturen steglöst mellan 3000K och 6000K 
 
Varför installera standard LED panel med en färgtemperatur när 
du kan installera en färgjusterbar LED panel för maximal 
ljuskvalitet och ljusreglering.  
Vår LED panel CCT adjust är på 40W o levererar upp till 3200 lm, 
reglera färgtemperaturen enkelt från 3000K upp till 6000K.  
 

Vi kan erbjuda olika styrningar: styrning via app, väggmonterad styrning eller fjärrkontroll. 
Dimension: 595 x 595 x 10 mm.  
 
 
Vi har utökat vårt breda sortiment av armaturer för trapphus, garage och korridorer. Flackarp är 
vår runda plafondserie med IK10 och IP44, som standard. Finns även som IP65. 
Nu även kompletterat med en rektangulär Saxtorp armatur, perfekt att täcka befintlig 
armaturplacering för gamla T8 armaturer. 
 

 
 
Flackarp, rund plafond finns i 18W (diam 290 mm) och 28W (diam 349 mm) utförande.  
Saxtorp, rektangulär armatur finns som 18W (L690 mm) och 38W (L1260 mm). 
 
Välj utförande/styrning:  

 Utan sensor 

 Sensor av/på 

 Sensor med dimring, för trygghetsljus, ställbart nerdimmat läge 10-50%, även standby 
ljusnivå 

 Tillval, nödljusfunktion 
 
 
Filament LED-ljuskällor – vi firar 15-månader i Sverige med våra populära LED filament.  
Ersätter de traditionella koltrådsljuskällorna. Oslagbar dimbarhet med de flesta dimmers, läs 
mer  filament LED ljuskälla. Filament ljuskällorna E14 kronljus är mycket lämpliga ersättare i kyrkor, 
restauranger och hotell, där man eftersträvar en traditionell miljö med varma ljustoner. E14 
kronljusen levereras i utförande med 2200K och 2600K och ersätter upp emot 30W glödljus.  
Ljuskällorna finns även som E27 normalklot och de större E27 G95 och E27 G125 globerna samt ett 
flertal andra former.  
 
  
 
 
 
 
 

http://ledsystem.se/led-panel-3000k-6000k
http://www.ledsystem.se/fastighet
http://www.ledsystem.se/led-ljusk%C3%A4llor


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

 

 
INDUSTRI      FASTIGHET      BUTIK       ACCENTBELYSNING     UTOMHUS  

http://ledsystem.se/sites/all/files/pdf/Produktlista%20Stralkastare%20Industri%20Tunnel.pdf
http://ledsystem.se/sites/all/files/pdf/2014/Produktlista%20Fastighet.pdf
http://ledsystem.se/sites/all/files/pdf/Produktlista%20Track%20LED.pdf
http://ledsystem.se/sites/all/files/pdf/Produktlista%20LED%20strip.pdf
http://ledsystem.se/sites/all/files/pdf/Produktlista%20Utomhus.pdf
http://www.ledsystem.se/
http://omssverige.se/
http://ledsystem.se/verbatim
http://www.ledsystem.se/valopaa

