
 
 Välkommen till vårt nyhetsbrev, läs mer om:  
 

• Vinnaren av Elfack Design Award – parkarmaturen VIKEN R 

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

• MULTIFLEX, lättmonterad takarmatur, som klarar olika håltagningar   

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

• LED Neon Flex - Linjärt ljus helt utan diod-punkter, som ger ett oerhört jämnt ljussken  

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

 
 
 

”Juryns pris på ELFACK 2019 går till en produkt som kombinerar utmärkt prestanda med ett 
uttryck 
som förenar enkel svävande lätthet med kraftfull och förtroendeingivande pondus.  
Materialval, formidé och ytfinish samspelar och ger en unik och lekfull produkt.” 
 
 
 
 
 
 

 
Viken R – Vinnaren av 
Elfack Design Award 2019 
- en stilren parkarmatur 
med mycket god 
avbländning,  
perfekt för parkområden, 
gångstråk, parkeringar 
och i den offentliga 
stadsmiljön. 
 

• Finns i 2 effekter, 30W (2300 lm), 45W (3600 lm) 

• 4 olika designer, singelarm, dubbelarm, sidomontage samt som stolpmontage hängandes 

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

• IP65, IK08 klassning 
 
 

https://www.ledsystem.se/
https://www.ledsystem.se/produkt/viken-r/
https://www.ledsystem.se/produkt/viken-r/


 

• Tack alla ni besökare, som 
gjorde vårt deltagande på 
ELFACK till en succé.  

• Se nyheterna, som vi visade 
på ELFACK.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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! 
 

• 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) 

 
 

https://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/Produktnyheter%202019.pdf
https://www.ledsystem.se/produkt/multiflex/
https://www.youtube.com/watch?v=I7dXySiF2VI&
https://www.ledsystem.se/produkt/multiflex/


 
 
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 
 
Justerbara inställningar (dip switch) för: sensor av/på , känslighet, 
tändtid, standby tid, luxnivå, standby dim/grundljus nivå 
 
 
 

 
LED NEON FLEX 24VDC IP67 
Linjärt ljus helt utan diod-punkter ger ett oerhört jämnt ljussken.  

• Maxlängd är 10 m, vid spänningsmatning i båda ändar. Kapbar per 50 mm 

• Ljusregleras med vanlig 24VDC dimmer. Böjbara vertikalt eller horisontellt mht utförande  

• Designa egna skyltar, ersätt traditionella neonrör 

• Kan levereras som 3000K, 4000K, 6000K, enkelfärgade (röd, gul, blå, grön, lila, orange, rosa), 
RGB samt styrbar/vandrande RGB.  

•  Finns i flertal utförande: Flat SMAL front, Flat BRED front, Rund, Ovalformad 
 
 

 
 
 
 

https://www.ledsystem.se/produkt/led-neon-flex/
https://www.ledsystem.se/produkt/linjar-track-led-armatur/
https://www.ledsystem.se/produkt/panel-40w-60x60-sens/
https://www.ledsystem.se/produkt/led-neon-flex/


KONTAKTA VÅR KUNNIGA OCH ALERTA 
PERSONAL FÖR  

• Produktinformation 

• Priser och offerter 

• Ljusberäkningar 

• Energisparkalkyler 
 

mailto:%20info@ledsystem.se
mailto:info@ledsystem.se

