
 

  
Välkommen till vårt nyhetsbrev, läs mer om:  
 

• Summering av nyheter från ELMÄSSAN SYD 24-25 jan på MalmöMässan  

• Marknadens första kommersiella downlight med Tuneable white/Dynamic white med 
trådlös Zigbee styrning 

• Attraktiv rundstålande parkarmatur  - VIKEN R   

• Stilren LED strålkastare IP65 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 

• Ett av Sveriges bredaste sortiment av LED paneler: TW/färgjusterbar, IP65, utomhus, RGB, 
RGB+W, Dagljusstyrning, Rörelsesensor, Human Centric Lighting, motivpaneler 

 
 
 
 
 
 





























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

• Se alla nyheterna, som vi visade på ELMÄSSAN.  

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

http://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/Flyer%20Nyhet%202018.pdf
http://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/Flyer%20Nyhet%202018.pdf
http://www.ledsystem.se/
http://www.easyfairs.com/sv/fastighetsmaessanskydd-saekerhetelmaessan-syd2018/elmaessan-syd-2018/utstaellare-produkter/utstaellarkatalog/stand/606728/


Ett av Sveriges bredaste sortiment av LED paneler -  TW/färgjusterbar, IP65, utomhus, RGB, 
RGB+W, Dagljusstyrning, Rörelsesensor, Human Centric Lighting, motivpaneler 
LEDsystem Scandinavia erbjuder ett oerhört brett urval av LED paneler.  

• Finns i flertalet storlekar. 300x300, 300x600, 600x600, 300x1200 och 600x1200 mm samt 
runda i flertal storlekar 

• Dimbarhet 1-10V, SwitchDIM, DALI 

• IP20, tillval IP65 

• Tuneable white, TW, justerbar färgtemp 3000K-6000K 

• RGB och RGB+W  

• Monteringssätt: infällda i undertak, nerpendlade, utanpåliggande kassettram 

• Motivpaneler - LED panel Illusion 

• LED panel ADAPT - Dagljusstyrning, Rörelsesensor, Human Centric Lighting 
 

 
 
 
Nyheter från 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 
 
 
 
 
 
 

http://www.ledsystem.se/produkt-kategori/armaturer/panel/
http://www.ledsystem.se/produkt/viken-r/


LEDsystem Scandinavia är först med att presentera en kommersiellt 
tillgänglig prestandadownlight med trådlös styrning  
av både färgtemperatur 2700K-5500K samt steglös ljusreglering via 
antingen Smartphone eller Touch panel.  
Ställbar lutning 25 gr. Spridningsvinkel 15 gr, 24 gr, 36 gr, 60 gr. Välj Ra 
80 eller Ra 90. 
 
Downlighten är på 25W och styrs med den trådlösa 
industristandarden Zigbee. Med denna downlight behöver du inte 
kompromissa vid ljussättning och  
installationen blir avsevärt snabbare och billigare då extra 
kabeldragning inte behövs för styrningen. Bra för miljön och bra för 
användaren. 

 
 
 
 
 
 
 

 
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+WW/CW 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. 
 
 
 

http://www.ledsystem.se/produkt/led-stralkastare-slim/


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  
 

http://www.ledsystem.se/produkt/led-lagermax/

