
 
 Välkommen till vårt nyhetsbrev, läs mer om:  
 

• VIKEN R, parkarmatur, nominerad till Elfack Design Award 

• Elfack 7-10 maj i Göteborg, se alla nyheter  

• MULTIFLEX, lättmonterad takarmatur, som klarar olika håltagningar   

• 230V direktmatade LED moduler för skyltar och skyltrenoveringar 

• LED paneler med inbyggd sensor för tänd/släck och grundljus 

• Linjär LED armatur för strömskenor för butiker, showroom, gallerior 

• Prisvärd IP44 allroundarmatur, med och utan sensor – Saxtorp IP44 
 
 

• Välkommen att besöka oss på ELFACK, 7-10 maj i Göteborg. Hämta ditt fria 

entrékort och kom och träffa oss i monter F01:47.  

• Där kommer vi visa det senaste inom LED-tekniken inkl parkarmaturen VIKEN R – 

Nominerad till Elfack Design Award. Vi ses! 

 

 
 
MULTIFLEX – en flexibel allround takarmatur, justeras enkelt för olika håltagningar 
LEDsystems MULTIFLEX erbjuder med sin unika justerbara infästning installation i håltagningar från 
65-205mm! Du behöver aldrig vara osäker på om armaturen ska passa, med endast 15 mm på höjden 
och inbyggd driver kommer MULTIFLEX sitta som handen i handsken! Fäll in den eller ytmontera, 
MULTIFLEX är marknadens i särklass mest flexibla takarmatur! 
 
  

https://elfack.com/hem/utstallarlista/utstallare/?exhibitor_id=86121&ex_project_id=0
http://uso.svenskamassan.se/catInvitation/default.aspx?&ExInviteId=1436&Lang=SE
https://www.ledsystem.se/produkt/viken-r/
https://www.ledsystem.se/produkt/multiflex/
https://www.ledsystem.se/
https://www.ledsystem.se/


• Multiflex 18W 1400 lm, klarar håltagning 65-205 mm, ytterdia 230 mm, Enr 7471399 
(3000K), Enr 7471524 (4000K) 

• Multiflex 12W 1000 lm,  klarar håltagning 65-160 mm, ytterdia 180 mm, Enr 7471394 
(3000K), Enr 7471398 (4000K) 

 
 
 
 
Äntligen LED moduler med direktmatning 230V  - LED modul 230V IP65 från LEDsystem Scandinavia 
LEDsystem presenterar en unik produkt, som är direktmatad med 230V. Ingen LED driver behövs 
utan denna smidiga och nätta produkt ger efterlängtade installationsmöjligheter.  
Används med fördel till skyltar, skyltrenoveringar och där det är en fördel med en nätt o 
lättinstallerad LED modul.  

• Varje LED-enhet m 3 dioder har en effekt på 1,8W, ger 200 lm 

• Spridningsvinkeln är 160 gr. 3000K och 6000K 

• L70 50 000 timmar, IP65-klassad, levereras i 20-pack med seriekopplade 3LED-
moduler  

 
 

 
 
 
 
LED panel med inbyggd rörelsesensor o grundljus/korridor funktion 
Finns som 40W 4000 lm 60x60, 22W 2100 lm 60x30 och 40W 4000 lm 120x30 
Levereras med driver med integrerad mikrovågssensor för rörelse 
Driver/sensor monterad på baksidan av LED panelen o känner rörelse genom paneldiffusorn. 
IP40, L70 50000 h, vit finish 
 
Justerbara inställningar (dip switch) för: sensor av/på , känslighet, tändtid, standby tid, luxnivå, 
standby dim/grundljus nivå 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.ledsystem.se/produkt/panel-40w-60x60-sens/


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 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

KONTAKTA VÅR KUNNIGA OCH ALERTA PERSONAL 
FÖR  

• Produktinformation 

• Priser och offerter 

• Ljusberäkningar 

• Energisparkalkyler 

https://www.ledsystem.se/produkt-kategori/armaturer/panel/
https://www.ledsystem.se/produkt/led-panel-illusions/
https://www.ledsystem.se/produkt/led-panel-adapt/
mailto:%20info@ledsystem.se
https://www.ledsystem.se/produkt/linjar-track-led-armatur/
https://www.ledsystem.se/produkt/saxtorp-ip/
mailto:info@ledsystem.se

