
 
Välkommen till vårt nyhetsbrev, läs mer om:  
 

• Besök oss på Elmässan 18-19 okt i Kista  

• Nominerad till Bästa nyhet inom Belysning - LED panel ADAPT  

• Professionell dimbar Track LED - AVANT 

• Retrofit LED moduler med 230V matning utan driver, ger maximal flexibilitet när befintliga 
armaturer vill behållas.  

• Ny produktserie med robust laddbar arbetsbelysning – Targa 15W 

• Sveriges första intelligenta belysning installerad hos Brf Solbyn. 
 
 

 
•         Vi bjuder in dig till att besöka oss på Elmässan, 18-19 oktober. Hämta ditt 

kostnadsfria entrékort och kom och träffa oss i monter D:01.  

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

 
 
 
 
 
 
 
Rösta redan nu på vårt tävlingsbidrag för Bästa nyhet inom Belysning inför Elmässan - LED Panel 
ADAPT 
 

LEDsystem Scandinavia presenterar stolt bolagets mest innovativa LED panel – ADAPT.  
Önskar användaren ta del av den senaste tekniken med människoorienterad belysning - 
Human Centric Lighting (HCL) så är LED panel ADAPT rätt val. 
 
För maximal flexibilitet och energibesparing går LED panel ADAPT att kombinera  
med inbyggd dagljusstyrning och inbyggd rörelsesensor.  
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AVANT - Professionell dimbar Track 
LED för krävande miljöer 
Försedd med den senaste COB 
tekniken och försänkt lins levererar 
denna stilenligt designade spotlight 
ett kvalitativt ljus med Ra>90 och 
SDCM<3 med minimal bländning.  
Med en diameter på endast 55 mm 

kan spotlighten fås i vitt, svart eller silvrigt utförande med vit, svart eller guldfärgad ljusöppningen för 
optimal anpassning. Avsedd för 3-fas skenor.  
 

• Försedd med intern driver och ett armaturchassi som ger maximal kylning.  

• Spridningsvinklar: 12°, 22° och 36°.  

• Levereras som 8W, 12W eller 15W.  

• Dimbar 
 

 
 

 
TARGA 15W – laddningsbar arbetsstrålkastare med robust utförande 
IP65 

• Levererar hela 2000 lm med 5500K utförande.  

• 2 effektlägen: 100% resp 50% samt SOS läge 

• Arbetstid är 3 timmar full effekt, laddningstid 6 timmar, levereras med 
230V-laddare 

• Finns möjlighet att komplettera med extra uppsättning laddningsbara batterier, ingår 3 st 
2200 mAh 3,7V 

• LED indikator för laddningsstatus samt försedd med USB-ladduttag för Smartphones 
 

 
 

Smart LED byte med vår LED Retrofit modul. Bilderna visar lyckad installation i ett trapphus för en 
Brf i Malmö med en energibesparing upp emot 55%, när de ersatte sina befintliga 38W CFL till 18W 
LED. Belysningen i trapphuset är ljudstyrd och gjorde att kompaktlysrören inte höll särskilt länge pga 
många tändningar plus att det tog lång tid innan full ljusstyrka erhölls. Med LED Retrofit modulerna 
påverkas inte livslängden av frekventa tändningar och en stor fördel är att det blir full ljusstyrka 
omgående.  
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Oavsett om det gäller gatlyktor, downlights i köket eller plafonderna i trapphuset kan du med 
Retrofit tillgodogöra dig LED-teknikens energieffektiva lösningar och samtidigt behålla din befintliga 
armatur. Smidig att installera, inget externt drivdon behövs. Finns i flertalet storlekar och effekter. 

• Direktmatad 230V AC-LED, således ingen LED driver, tar minimalt med plats 

• Dimbar 

• Finns i flertalet storlekar 

• Spara upp till 75% vid byte till LED Retrofil modul 
 
 

 
 
 

LEDsystem Scandinavia har installerat en av Sveriges första intelligenta belysning hos Brf Solbyn, 
som kan övervakas och styras över internet.   
Genom vårt Intelligent Light Control, ILC, kan föreningen spara upp till 65% av elförbrukningen. ILC 
bygger på trådlös kommunikation med armaturerna, som kan styras individuellt eller efter önskade 
scenarier.  
 

• Minskad energiförbrukning  

• Mindre underhållskostnader  

• Ökad säkerhet och trygghet  

• Ökad flexibilitet för belysningen  

• Längre livslängd för armaturerna 
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