
   
 
Välkommen till vårt nyhetsbrev, läs mer om:  
 

• Besök oss på Elfack 9-12 maj i Göteborg 

• Nominerad till final i Elfack Design Award 2017 – Kontor Design  

• Holma - Nyutvecklad armaturserie för industri, lagerlokaler och ridanläggningar. 

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

• Sveriges första intelligenta belysning installerad hos Brf Solbyn.  

• Uppdaterat produktsortiment för ridhus, stall och paddock. 

• LEDsystem Scandinavia firar 10-års jubileum 2017! 
 
 

• Vi bjuder in dig till att besöka oss på ELFACK, 9-12 maj i Göteborg. Hämta ditt 

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

• Där kommer vi visa det senaste inom LED-tekniken. Bland annat vår fräcka 

Kontor Design som är nominerad till Design Awards. Vi ses! 

 
 
 
 
Nyhet – Nerpendlad armatur  - KONTOR DESIGN 

 
 

https://elfack.com/for-besokare/utstallarlista/utstallare/?exhibitor_id=86121&ex_project_id=0
http://www.ledsystem.se/produkt/kontor-design/
http://www.ledsystem.se/produkt/holma-150w/
http://www.ledsystem.se/produkt/retrofit-belysning/
http://www.ledsystem.se/nyareferenser/utomhus/brf-solbyn-dalby/
http://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/Ovriga%20pdf/Ridhus%20leaflet.pdf
https://elfack.com/for-besokare/utstallarlista/utstallare/?exhibitor_id=86121&ex_project_id=0
https://tickets.svenskamassan.se/projects/esuccess/bin/iisclt.cia?n&OpenSession&esproject&20023&21639&900052017&&ProjectId=17005&KampId=XNET86121;0
http://www.ledsystem.se/produkt/kontor-design/
https://elfack.com/for-besokare/utstallarlista/utstallare/?exhibitor_id=86121&ex_project_id=0
http://www.ledsystem.se/produkt/kontor-design/


Unikt designad kontorsarmatur för pendlat montage. I släckt läge är den helt transparent och i tänt 
läge ger den upp- och nerljus. Finns i effekter 36W, 40W och 54W med upp till 4230 lumen.  
Finns även i exklusivt utförande med justerbar färgtemperatur 3000K-6000K och i dimbart utförande. 
L1200 x B316 x H8 mm (prisma) 
 
 
 

HOLMA – en oerhört prisvärd energieffektiv belysningslösning för industri, 
lager och ridhus 
Den levererar ett ljusflöde på hela 130 lm/W med de senaste dioderna från 
Philips.  
Denna nya LED armaturserie HOLMA från LEDsystem Scandinavia ökar 
möjligheter till bra och effektiv belysning i stora lokaler.   

Standardutförande med 110 gr spridnvinkel, men finns även i 60 gr spridnvinkel för höglager.  
Finns i 100W, 150W o 200W utföranden, som ger upp till 26 000 armaturlumen. IP65-klassad. 
Moduluppbyggd för enkelt underhåll. E-nummer 100W: 7213251, 150W: 7213251, 200W: 7213252 
 
 
 

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.  
 
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 
 
 

 
 
 
 

http://www.ledsystem.se/produkt/kontor-design/
http://www.ledsystem.se/produkt/holma-150w/
http://www.ledsystem.se/produkt/retrofit-belysning/
http://www.ledsystem.se/produkt/holma-150w/
http://www.ledsystem.se/produkt/retrofit-belysning/


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 
 
 
 
 
 
Vår produkt-pdf för ridsport, stall och paddock är uppdaterad med Holma armaturen och lämpliga 
ljusberäkningar.  
 
Ridhus, 250 lux med 12 st Holma 150W 4000K                           

 

http://www.ledsystem.se/nyareferenser/utomhus/brf-solbyn-dalby/
http://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/Ovriga%20pdf/Brochure%20LEDsystem%20Greinon.pdf
http://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/Ovriga%20pdf/Ridhus%20leaflet.pdf

