
 Välkommen till vårt nyhetsbrev, läs mer om:  

• Summering nyheterna från ELMÄSSAN i Kista 17-18 okt 

• Nominerad till Bästa Nyhet inom Belysning – MULTIFLEX, lättmonterad takarmatur, som 
klarar olika håltagningar   

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

• LED panel Illusion – succépanelen med motiv 

• Unikt designade downlights från Verbatim, med UGR ner mot otroliga 5 

• Professionell dimbar spotlight för 3-fas skena, Ra90, SDCM 3, Track LED AVANT 

• Gullvik – marknadens mest slimmade gatuarmatur med perfekt G/C väg optik 
 

 
 

Tack alla ni besökare, som gjorde vårt deltagande på easyFairs ELMÄSSA i Kista till en succé.  
 

Vi ser fram emot fortsatt kontakt för att se hur vi kan bidra till er framgång.   
 
 
 

 
 
 
 
 
Alla nyheterna vi visade på Elmässan i Kista finns 
summerade i denna NYHET 2019-pdf. Hitta din favorit!  
 
Alla är lagerlagda för omgående leverans.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.easyfairs.com/sv/elmaessan-stockholm-2018/elmaessan-stockholm-2018/utstaellare-produkter/utstaellarlista/stand/726979/
https://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/Produktnyheter%202019.pdf
https://www.ledsystem.se/
https://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/Produktnyheter 2019.pdf


 
NOMINERAD TILL 
TÄVLINGEN OM BÄSTA 
NYHET INOM BELYSNING  - 
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) 

 
 
 
 
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 dimbar 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 nivå 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

 
 
 

https://www.ledsystem.se/produkt/multiflex/
https://www.ledsystem.se/produkt/panel-40w-60x60-sens/
https://www.ledsystem.se/produkt-kategori/armaturer/panel/
https://www.ledsystem.se/produkt/led-panel-illusions/
https://www.ledsystem.se/produkt/led-panel-adapt/


Vi kan stolt presentera 2 
intressanta downlights från 
Verbatim.  
Trumpet downlight med 
prisbelönt design med UGR<19 då 
LED modulen sitter rejält försänkt. 
Spridnvinkel 65 gr.  
 
 
 

• 15W 1550 lm, håltagn 155, ytterdia 170 mm, IP40  

• 20W 2200 lm, håltagn 205, ytterdia 220 mm, IP40 

• 30W 3300 lm, håltagn 205, ytterdia 220 mm, IP40 

• Välj färgtemperatur 3000K, 4000K 

• DALI driver som tillval.  
 
 

 
Med en av marknadens mest avbländade downlights så sätter 
Verbatims nya downlight en ny standard för avbländning. Den har 
UGR värden på otroliga 4,5-16,6 mht spridningsvinkel.  
Downlight INDIRECT har en konstruktion där LED modulen och 
reflektorn helt arbetar med reflekterat bakåtljus, som ger en 
otrolig ljuskvalitet.  
 
 
 
 
 

 

• 15W 1150 lm, håltagn 155, ytterdia 170 mm, IP40 

• 20W 1700 lm, håltagn 205, ytterdia 220 mm, IP40 

• 30W 2550 lm håltagn 205, ytterdia 220 mm, IP40 

• Välj färgtemperatur 3000K, 4000K 

• Spridningsvinklar 25 gr och 40 gr 

• DALI driver som tillval.  

  

https://www.ledsystem.se/produkt/trumpet-downlight/
https://www.verbatim-europe.co.uk/en/led/catled/led-MCC-recessed-downlights%20Indirect/
https://www.ledsystem.se/produkt/downl-20-30w-nw-ind-40d/


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 ljusöppning för optimal anpassning. Avsedd för 3-fas 
skenor.  
 

• Spridningsvinklar: 12°, 22° och 36° 

• Levereras som 8W, 12W eller 15W 

• Dimbar 

• Försedd med intern driver och ett armaturchassi som ger maximal kylning 
 
 
 
GULLVIK  - en efterlängtad 
gatuarmatur med en nätt och 
slimmad design. Finns i 2 
utföranden, GULLVIK 30W och 
GULLVIK 50W.  
 
 

 

• Perfekta för G/C vägar och elljusspår med sin fina sidostrålande linsoptik 

• Fullt ställbar lutning för rak stolparm eller lodrät stolpe, klarar 48-60 mm, 5-m kabel 

• IP65, IK08, inkl 6kV överspännings- och åskskydd 

• Gullvik 30W, 3600 lm, E7727717, lämplig på 3-5 m höjd 

• Gullvik 50W, 6000 lm, E7727718, lämplig på 4-6 m höjd 
 
 
 

KONTAKTA VÅR KUNNIGA OCH ALERTA PERSONAL FÖR  

• Produktinformation 

• Priser och offerter 

• Ljusberäkningar 

• Energisparkalkyler 
 

http://www.ledsystem.se/produkt/track-led-avant/
https://www.ledsystem.se/produkt/gullvik-30w/
https://www.ledsystem.se/produkt/gullvik-50w/
https://www.ledsystem.se/contact/
https://www.ledsystem.se/contact/

