
 

Välkommen till vårt nyhetsbrev, läs mer om:  

 

• Besök oss på ELMÄSSAN SYD 24-25 jan på MalmöMässan  

• Se alla nyheterna:     Attraktiv rundstålande parkarmatur  - VIKEN R   
Stilren LED strålkastare med justerbar IR sensor - LED strålkastare 

SLIM 

Oerhört flexibel Track LED serie med flertalet tillbehör för optimal 

ljussättning – TRACK LED FLEX 

Linjär prestandaarmatur med 125 lm/W för lager och andra ytor där 

det är höga tak/monteringshöjder – LAGERMAX LED 

Vår populära LED armatur för produktionslokaler, lager och ridhus 

uppgraderas med bättre effektivitet 150 lm/W och mindre bländning - 

HOLMA 

• Vi har förstärkt på säljsidan. Roger Ringsby kommer arbeta som utesäljare, kom och träffa 
honom på Elmässan 

 

 

 











•        Välkommen att besöka oss på Elmässan SYD, 24-25 januari på MalmöMässan. 

Hämta din kostnadsfria entrébiljett och kom till monter C:00.  

•         Där kommer vi visa det senaste inom LED-tekniken. Vi ses på plats i Malmö! 

 

 

 

 

 

Vi har förstärkt vårt säljteam med Roger Ringsby. Roger kommer arbeta som utesäljare. Välkommen 

att träffa honom på Elmässan SYD.  

Roger har stor erfarenhet inom försäljning och projektledning. Senast kommer Roger från 

skyltbranschen där han arbetat med ett flertal stora aktörer i Norden.  

http://www.easyfairs.com/sv/fastighetsmaessanskydd-saekerhetelmaessan-syd2018/elmaessan-syd-2018/utstaellare-produkter/utstaellarkatalog/stand/606728/
http://www.easyfairs.com/sv/fastighetsmaessanskydd-saekerhetelmaessan-syd2018/elmaessan-syd-2018/utstaellare-produkter/utstaellarkatalog/stand/606728/
https://registration.n200.com/survey/0m6ctfpfkr98j?actioncode=NTWO000001YSI
http://www.ledsystem.se/contact/
http://www.easyfairs.com/sv/fastighetsmaessanskydd-saekerhetelmaessan-syd2018/elmaessan-syd-2018/utstaellare-produkter/utstaellarkatalog/stand/606728/


  

 

Vi demonstrerar vår vinnare från Elmässan i höstas på ELMÄSSAN SYD - LED panel ADAPT. Intelligent 

LED panel med dagsljuskompensering och rörelsesensor.    

 

LEDsystem Scandinavia erbjuder bolagets mest innovativa LED panel – ADAPT.  

LED panel 60x60 på 40W med flimmerfri LED driver. Detta är en av marknadens mest flexibla LED 

panel. 

 

Önskar användaren ta del av den senaste tekniken med människoorienterad belysning - 

Human Centric Lighting (HCL) så är LED panel ADAPT rätt val. 

 

Utmärkt armatur att använda till skolor, konferensrum, kontorsytor, butiker eller andra miljöer där 

kvalitativ och energisnål belysning behövs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LED panel ADAPT - Välj din favorit:  

 

1. Med inbyggd dagsljusstyrning 
2. Med dagsljusstyrning OCH inbyggd rörelsesenor, möjlighet till gruppsektionering 
3. Med Human Centric Lighting (ändring av färgtemp över dagen) OCH dagsljusstyrning, 

UGR<19 

http://www.ledsystem.se/produkt/led-panel-adapt/
http://www.ledsystem.se/produkt/led-panel-adapt/
http://www.ledsystem.se/


 

 

Nyheter som visas på Elmässan SYD i Malmö.  

 

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 
 

 

 

SLIM - Läckert designad LED strålkastare till attraktivt 

pris med lättplacerad storlek. Färgtemp 4000K, Ra 80, 

spridnvinkel 120 gr, IP65. Finns i olika effekter:  

10W, 850 lm, 280 g, 140x85x52 mm 

30W, 2550 lm, 720 g, 180x130x66 mm 

50W, 4250 lm, 1200 g, 222x165x75 mm 

 

Levereras i olika utföranden:  

1. endast av/på 
2. med justerbar PIR sensor via fjärrkontroll  - detektionsområde 7-8 m, tid (10 s, 1 min, 5 min), 

lux (20-50 lux, 100-2000 lux) 
3. med justerbar mikrovågssensor via fjärrkontroll - detektionsområde 10x4 m/360 gr 

(25/50/75/100%), tid (justerbar i flertal steg från 5 sek till 24h), lux (5 lux-2000 lux) 
4. med RGB utförande via fjärrkontroll 



finns 3 st olika infästningar för maximal flexibilitet: enkelt fäste, 2D fäste kort, 2D fäste långt. 2D-

fästena går att vinkla i sidled, men även i höjdled. 

 

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              
 

 

      

LAGERMAX LED - Linjär prestandaarmatur med IP65 och IK08 klassning, ger 125 lm/W för lager, 

butiker, truckgångar och andra ytor. Används med fördel vid högre takhöjder då det finns olika 

spridningsvinklar.   

• Finns i 4 effekter: 50W (6250 lm), 100W, (12500 lm), 150W (18750 lm), 200W (25000 lm) 

• Spridningsvinklar: 30 gr, 60 gr, 90 gr och en rektangulär 80x140 gr.  

• Standard färgtemp är 4000K, men kan erhållas i 3000K och 5500K. L70 50 000 h. 

• Kan monteras i tak/vägg med ställbara fästen (120 gr) eller pendlas med wire.  
 

  



 

HOLMA – vår populära LED armatur för produktionslokaler, lager och ridhus uppgraderas med 

bättre effektivitet 150 lm/W och mindre 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 

• Tillbehör: 1-10V, DALI 

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


