
Välkommen till vårt nyhetsbrev, läs mer om:  
 

 
 
 

 Besök oss på easyFairs ELMÄSSA 10-11 februari, Malmömässan. 

 Skriv ut din fribiljett redan idag och kom direkt in på mässan utan att stå i köer.  

 Alla produktnyheter, som visas på ELMÄSSAN hittar du genom länken. 

 Erhåll maximal energibesparing med vår smarta belysningsstyrning, Intelligent Light 
Control – ILC 

 Unik Sverigepremiär: färgjusterbara LED ljuskällor 2200-3200K, även dimbara.  

 Track LED PRO med justerbar spridningsvinkel 15-90 grader, Ra 90 samt dimbar 

 Bred produktlinje med unika COB downlights inkl marknadens tunnaste, endast 27 mm. 

 LEDsystem Scandinavia har öppet som vanligt alla svarta dagar 8.00-17.00 under 
kommande jul- och nyårshelger. 

 
 
 

 

 Välkommen att besöka LEDsystem Scandinavia på easyFairs ELMÄSSA i Malmö den 10-11 
februari. 
 

 Vi visar de senaste produktnyheterna. Läs mer om vilka produkter vi kommer visa. 
 

 Slipp köerna genom att skriva ut ditt entrékort redan idag. 
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E14 kronljus 4W CCT Adjust, där användaren både kan ändra 
färgtemperaturen från 2200-3200K samt även ljusreglera ljuskällan, som 
med sina Ra 90 medger riktigt hög ljuskvalitet.  
LEDsystem Scandinavia kommer lansera en världsunik LED ljuskälla på 
Elmässan i Malmö. Vi väljer att lansera denna produkt på Elmässan då vi vet 
att det kommer en bred och professionell besökargrupp från hela södra 
Sverige och Köpenhamnsområdet till mässan. Det är med stolthet vi nu kan 
erbjuda en efterlängtad nyhet genom vårt E14 kronljus 4W CCT Adjust, där 
användaren både kan ändra färgtemperaturen från 2200-3200K samt även 
ljusreglera ljuskällan. Ljuskällan, som är baserad på filamentteknik, kommer 

även finnas i ett utförande som E27 Normal 6W (40W).  
Genom att kunna justera färgtemperaturen från riktigt varmvitt ljus på 2200K till ett vitare ljussken 
på 3200K och även dimra ljuset så kan just den miljö skapas för att få den rätta atmosfären i 
restauranger, hotell och andra miljöer där man eftersträvar ett riktigt varmt och gemytligt ljussken. 
Dessutom är färgåtergivningen över Ra 90. 
 
 
 

 
Track LED PRO – 3-fas armatur för krävande miljöer där en oerhört flexibel armatur behövs med 
justerbar spridningsvinkel 15-90 gr, Ra 90 och ljusreglering. 
På Elmässan i Malmö kommer vi visa en nyhet inom 3-fas skenspotlights med unika egenskaper. 
Track LED PRO serien är lösningen där det behövs en effektiv prestandaarmatur inom butiker, 
köpcentra, museer, restauranger, konstgallerier mm.  

 Välj mellan effekterna 15W (1250 lm), 20W (1550 lm) och 30W (2550 lm, 3000K Ra 80) 

 CREE dioder med hög färgåtergivning över Ra 90 

 Armaturen har justerbar spridningsvinkel mellan 15-90 grader 

 Antingen inbyggd dimmer eller extern ljusreglering 

 Välj färgtemperatur 2700K, 3000K och 4000K 
 
 
Intelligent Light Control, ILC – smart belysningsstyrning för LED-armaturer. 
LEDsystem Scandinavias Intelligent Light Control (ILC) är en innovativ belysningsstyrning för främst 
utomhusbelysning. ILC ger användaren maximal energibesparing och kontroll över hur armaturerna 
skall styras och övervakas. Det innebär att användaren kan styra enstaka armaturer eller sektionera 
utifrån behov och omgivningens krav. Med ILC får du:  

 Minskad energiförbrukning 

 Lägre underhållskostnader 

 Ökad säkerhet och trygghet  

 Ökad flexibilitet för belysningen 

 Längre livslängd för dina armaturer 
 
Vi erbjuder en flexibel belysningsstyrning, baserad på trådlös kommunikation med 6LoWPAN, där 
användaren kan optimera energiförbrukningen genom ljusreglering i kombination med sensorer.  
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Intelligent Light Control (ILC) omfattar:  

 Moduluppbyggd och effektiv hårdvaruplattform 

 Mjukvara för trådlös övervakning och styrning via PC eller mobil 

 Ultralätta trådlösa styrmoduler som gör din belysning intelligent 

 Alla komponenter bildar ett mesh-nätverk för energisnål och  
       tillförlitlig trådlös kommunikation 

 
 
Bred produktlinje med unika downlights med COB teknik inkl marknadens tunnaste, endast 27 mm 
hög, nu både som 5W 400 lm och 10W 750 lm. 
 

 
 
Dalby 6W, 450 lm, 3000K, dimbar, oerhört 
prisvärd downlight. IP44, 36 grader 
Håltagning 70 mm, ytterdiam 80 mm, höjd 
27 mm 
E-nummer: 7464654 
 
 
 

 
Ystad 5W COB, 400 lm, 2700K, dimbar, marknadens tunnaste downlight 
IP54, 38 grader, håltagn 86 mm, ytterdiam 100 mm, höjd endast 27 mm 
E-nummer: 7464602 
 
Ystad 10W COB, 750 lm, 2700K, dimbar, marknadens tunnaste downlight 
IP54, 38 grader, håltagn 86 mm, ytterdiam 100 mm, höjd endast 27 mm 
E-nummer: 7463377 

 
 
 
      Ystad 8W, 680 lm, 3000K, dimbar, med unik lins, som medger minimal 
      bländning med försänkt LED modul 
      IP44, 36 grader 
      Håltagning 68 mm, ytterdiam 82 mm, höjd 60 mm 
      E-nummer: 7473020 
 

http://www.ledsystem.se/produkt/dalby-6w-450-lm-3000k/
http://www.ledsystem.se/produkt/ystad-cob-5w-vit/
http://www.ledsystem.se/produkt/ystad-cob-v1-10w-vit/
http://www.ledsystem.se/produkt/downlight-ystad-8w/


Vi vill i detta nyhetsbrev tacka våra kunder och samarbetspartners för ett lysande 2015. Vi har 
öppet alla svarta dagar 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 2016 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 ENLIT.  
Vi har ett brett sortiment från retrofit till kompletta LED-armaturer. Välkommen till en ljusare värld! 
 

 
LJUSKÄLLOR      FASTIGHET      ARMATURER      LED STRIP      UTOMHUS   
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