
 

  
Välkommen till vårt nyhetsbrev, läs mer om:  
 

 

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

• Produktnyhet: Linjär LED armatur för 
strömskenor 

• Uppgraderad produktserie ARENA MAST 
för större områdesbelysning, fotbollsplaner, 
skidbackar, parkeringar, 160 lm/W 

• Vinnare i den prestigefyllda tävlingen 
Bästa nyhet inom Belysning på Elmässan Kista, LED 
panel ADAPT 

• LEDsystem Scandinavia har öppet alla svarta dagar under kommande jul- och nyårshelger 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

•        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! 

 
 
 
Tack alla ni besökare, som gjorde vårt deltagande på easyFairs ELMÄSSA i Kista till en stor succé. 
LEDsystem Scandinavia är stolt vinnare i tävlingen Bästa Nyhet inom Belysning med LED panel 
ADAPT. Intelligent LED panel med dagsljuskompensering och rörelsesensor.    

 

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/produkt/led-panel-adapt/
http://www.ledsystem.se/produkt/led-panel-adapt/
http://www.ledsystem.se/
http://www.easyfairs.com/sv/fastighetsmaessanskydd-saekerhetelmaessan-syd2018/elmaessan-syd-2018/utstaellare-produkter/utstaellarkatalog/stand/606728/


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/


 

Linjär LED armatur för 3-fas skenor. Efterlängtad armatur för butiker, köpcentra eller där man söker 
en lättinstallerad linjär belysningslösning. 

• Levereras i 3 längder: 400 mm (10W), 1100 mm (40W -5200 lm), 1350 mm (40W-60W) 

• Vitt eller svart utförande. 3000K eller 4000K.  

• Diskret design med stomme i alu med bra kylning, PC diffusor, 120 gr spridning 

• Bredd 45 mm 

 

LEDsystem Scandinavia har ett brett program med riktigt kraftiga modulbaserade LED strålkastare, 
ARENA MAST, lämpliga som mastbelysning till hamnområden, fotbollsplaner, parkeringar, 
lekplatser, stora samlingsytor, övriga utomhusmiljöer. 
 

Effekter från 50W upp till 500W. Serien är nu 
uppgraderad och erbjuder 160 lm/W, vilket 
innebär upp till 80 000 armaturlumen.  
Installeras med fördel tillsammans med vår 
unika belysningsstyrning, Intelligent Lighting 
Control, ILC 
 
 

http://www.ledsystem.se/produkt/arena-mast/
http://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/Ovriga%20pdf/Brochure%20LEDsystem%20Greinon.pdf
http://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/Ovriga%20pdf/Brochure%20LEDsystem%20Greinon.pdf
http://www.ledsystem.se/nyareferenser/utomhus/ica-maxi-bromolla/


• Moduluppbyggd konstruktion för LED chip och drivers för att underlätta underhåll och 
service 

• Finns med olika spridningsvinklar för maximal flexibilitet till respektive användningsområde 

• Går att få med opal frontskiva för minimal bländning i känsliga miljöer, tillval: dimbara med 
1-10V eller DALI 

• Går att använda upp emot 30-35 m höjd med sitt unika linssystem 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tennisbana, utomhus 460 lux                                                         Fotbollsplan, träning, 100 
lux                                                                                       
16 st Arena Mast 200W                                                                      44 st Arena Mast 300W            


