
 

 

 Välkommen till vårt nyhetsbrev, läs mer om:  

• Oerhört flexibel Track LED serie med flertalet tillbehör för optimal ljussättning – TRACK LED 
FLEX 

• Kundanpassade LED paneler: storlek, IP-klassning, motivpaneler  

• Uppgraderad produktserie ARENA MAST för större områdesbelysning, stora 
industrilokaler, fotbollsplaner, parkeringar, 160 lm/W 

• Succé för vår populära industriarmatur HOLMA, förenar maximal ljusstyrka med minimal 
bländning med opal frontkåpa 

• Attraktiv rundstålande parkarmatur  - VIKEN R   

• Information om kontaktuppgifter med anledning av GDPR 
 
 

TRACK LED FLEX - Oerhört flexibel Track LED serie med flertalet tillbehör för optimal ljussättning  

• Finns med 2 effekter 20W (2130 lm) och 30W (3150 lm) 

• Standard är 3000K och Ra 80, men finns även som 2700K, 4000K samt i Ra 90 utförande 

• Finns 6 tillbehör för optimal ljussättning: Honeycomb, Kryss, Rund, Oval, Wallwash, Barn 
door 

• Spridningsvinklar: 15 gr, 24 gr och 36 gr, vit, svart eller silver finish 

• Diameter 84 mm, höjd 172 mm, med integrerad LED driver för maximal frihet vid ljussättning 

• Tillval: ställbar spridningsvinkel, 1-10V, DALI              
 
 
 
  

https://www.ledsystem.se/produkt/track-led-flex/
http://www.ledsystem.se/


 
Önskar du kundanpassade och projektspecifika LED paneler  - kontakta LEDsystem Scandinavia  
 

Vi kan LED paneler, vare sig du behöver 
RGB+W, Tuneable white eller IP65 
klassade LED paneler. LEDsystem 
Scandinavia erbjuder ett oerhört brett 
urval av LED paneler.  

• Förutom standardstorlekar kan vi erbjuda kundanpassade storlekar, som tex 1100x220 
mm  

• Motivpaneler - LED panel Illusion 

• LED panel ADAPT - Dagsljusstyrning, Rörelsesensor, Human Centric Lighting med 
intelligent drivdon 

 
 
 
LEDsystem Scandinavia har ett brett program med riktigt kraftiga modulbaserade LED strålkastare, 
ARENA MAST, lämpliga till stora industrilokaler, hamnområden, fotbollsplaner, parkeringar, 
lekplatser, stora samlingsytor, övriga utomhusmiljöer. 
Bilden nedan är från en stor industrianläggning, som ersatte 400W natriumlampor till energisnåla 
LED armaturen ARENA MAST. I kombination med rörelsesensorer, innebar detta en minskad 
energiförbrukning på över 75%. Lägg därtill en ökad säkerhet med anledning av bättre ljus i 
arbetsmiljön.  

 
 
Effekter från 50W upp till 500W. Serien är nu uppgraderad och erbjuder 160 lm/W, vilket innebär 
upp till 80 000 armaturlumen.  
Installeras med fördel tillsammans med vår unika belysningsstyrning, Intelligent Lighting Control, ILC 

• Moduluppbyggd konstruktion för LED chip och drivers för att underlätta underhåll och 
service 

• Finns med olika spridningsvinklar för maximal flexibilitet till respektive användningsområde 

• Tillval: dimbara med 1-10V eller DALI 

• Går att använda upp emot 30-35 m höjd med sitt unika linssystem 
 
 
 
 
 

https://www.ledsystem.se/produkt-kategori/armaturer/panel/
https://www.ledsystem.se/produkt/led-panel-illusions/
https://www.ledsystem.se/produkt/led-panel-adapt/
https://www.ledsystem.se/produkt-kategori/utomhusbelysning/mastbelysning/
http://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/Ovriga%20pdf/Brochure%20LEDsystem%20Greinon.pdf


 
 
Industriarmatur HOLMA – vår populära LED armatur för produktionslokaler, butiker, lager och 
ridhus uppgraderas med bättre effektivitet upp emot 150 lm/W och mindre bländning. 
Genom att välja utförandet med opal frontkåpa förenas maximal ljusstyrka med minimal bländning.  
 

• Finns i flertal effekter, 60W, 
80W, 100W, 150W och 200W 

• Med klar lins ger den 150 
lm/W, uppemot 30 000 lm för 
200W modellen 

• Med frostad lins ger den 
130 lm/W 

• Färgtemperatur 4000K, 
IP65, IK09, 120 gr spridnvinkel 

• Tillval: 1-10V, DALI 

• Alu reflektorer 60 gr, 90 gr, 
120 gr samt med PC kåpa  

 
 
 
 
 

Viken R – en stilren och attraktiv rundstrålande 
parkarmatur för montering på stolptopp.  
   

• Finns i 3 effekter, 30W (2300 lm), 40W 
(3100 lm) och 50W (3800 lm) 

• Armaturchassi, formgjuten aluminium med 
bra värmeavledning.  

• Med den opala PC linskåpan erhålls ett 
mjukt och jämnt ljussken.  

• IP65 klassning, standard 4000K, finns som 
3000K och 5500K. 

• Diameter 520 mm, höjd 317 mm 
 
 
 
 
 
Information om kontaktuppgifter med anledning av GDPR 
EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) träder i kraft den 25 maj 
2018. GDPR ställer högre krav på oss som företag hur vi använder kontaktuppgifter, vilket vi 
beskriver i vår integritetspolicy.  
Ambitionen med våra nyhetsbrev är att hålla dig uppdaterad med de senaste produktnyheterna och 
informera dig om våra mässaktiviteter för en givande och sund kundrelation. Du behöver inte göra 
någonting för att ta del av vår fortsatta kommunikation.  
Vi ser fram emot ert fortsatta förtroende för oss och våra produkter.  
 

https://www.ledsystem.se/produkt/holma-150w-2/
http://www.ledsystem.se/produkt/viken-r/
https://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/Integritetspolicy.pdf

