
    
Välkommen till vårt nyhetsbrev, läs mer om:   

   

• Besök oss på Arenadagarna 9-10 sep i Göteborg   

• Besök oss på easyFairs ELMÄSSA 19-20 okt i Kista   

• Produktnyhet: Arenabelysning, industribelysning  

• Produktnyhet: Track LED PRO-prestanda serie skenspotlights för krävande miljöer med Ra 97  

• Våra referenser är uppdaterade  

• Se alla våra produkter i Vadsbos ljus- och armaturnyckel för bästa dimbarhet och val av 

dimmer  

   

   

  

Besök LEDsystem Scandinavia på  

Arenadagarna 9-10 sep i Göteborg. 

Mässan arrangeras av Svenska 

Ishockeyförbundet.    

Vi visar den senaste LED-tekniken för 

idrottsanläggningar, arenabelysning, 

industribelysning.   

   

Arenadagarna 2016 samlar branschens aktörer för utställning och seminarier med tema 

arenautveckling.   

 

Sveriges Tre Kronor gör sina förberedelser och spelar sin sista match - mot Finland – före avresan till 

World Cup i Kanada. Matchen spelas i direkt anslutning till Arenadagarna och är ett unikt tillfälle att 

se Sveriges främsta NHL-proffs samlade på en och samma plats!   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

Besök LEDsystem Scandinavia på easyFairs ELMÄSSA i Kista den 19-20 oktober i monter D:01.   
Vi visar de senaste produktnyheterna inom:   

 Industribelysning  

 Arenabelysning  

 Lagerbelysning   
 

   

   

http://www.swehockey.se/Tavling/anlaggningar/Nyheter/intressantautstallarepaarenadagarna2016
http://www.swehockey.se/Tavling/anlaggningar/Nyheter/intressantautstallarepaarenadagarna2016
http://www.easyfairs.com/sv/events_216/elmaessan-stockholm-2016_83220/sweden_83221/utstaellare-produkter_83262/utstaellarkatalog_83265/stand/592456/
http://www.easyfairs.com/sv/events_216/elmaessan-stockholm-2016_83220/sweden_83221/utstaellare-produkter_83262/utstaellarkatalog_83265/stand/592456/
http://www.swehockey.se/Tavling/anlaggningar/Nyheter/intressantautstallarepaarenadagarna2016
http://www.swehockey.se/Tavling/anlaggningar/Nyheter/intressantautstallarepaarenadagarna2016
http://c.plma.se/?q=71038402603653680012
http://www.easyfairs.com/sv/events_216/elmaessan-stockholm-2016_83220/sweden_83221/utstaellare-produkter_83262/utstaellarkatalog_83265/stand/592456/
http://www.easyfairs.com/sv/events_216/elmaessan-stockholm-2016_83220/sweden_83221/utstaellare-produkter_83262/utstaellarkatalog_83265/stand/592456/
http://www.easyfairs.com/sv/events_216/elmaessan-stockholm-2016_83220/sweden_83221/utstaellare-produkter_83262/utstaellarkatalog_83265/stand/592456/
http://www.easyfairs.com/sv/events_216/elmaessan-stockholm-2016_83220/sweden_83221/utstaellare-produkter_83262/utstaellarkatalog_83265/stand/592456/


Produktnyheter   

LEDsystem Scandinavia har ett brett program med riktigt kraftiga LED strålkastare, ARENA MAST, 

lämpliga som mastbelysning till hamnområden, fotbollsplaner, parkeringar, lekplatser, stora 

samlingsytor, övriga utomhusmiljöer  

        Effekter från 50W upp till 500W och 

hela 58 000 armaturlumen  

• Installeras med fördel tillsammans med vår 

unika belysningsstyrning, Intelligent Lighting 

Control, ILC  

• 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              

   

   

   

  

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


Track LED PRO – våra serie av 3-fas armaturer, där prioritet är prestanda och ljuskvalitet. Med 

unika funktioner, som ställbar spridningsvinkel, dimbarhet och högt Ra upp emot 97.  Track 

LED PRO serien är lösningen där det behövs en effektiv prestandaarmatur inom butiker, 

köpcentra, museer, restauranger, konstgallerier  

   

Track LED PRO MINI 8W  

 CREE dioder med hög färgåtergivning över Ra 90  

 Armaturen har justerbar spridningsvinkel mellan 15-60 grader  

 Ej dimbar  

 Finns i vitt, svart  eller silver utförande   

 Välj färgtemperatur 2700K, 3000K och 4000K  
   

   

Track LED PRO 15W, 20W resp 30W  

• CREE dioder med hög färgåtergivning över Ra 90  

• Armaturen har justerbar spridningsvinkel mellan 15-90 grader  

• Antingen inbyggd dimmer eller extern ljusreglering  

• Finns i vitt, svart  eller silver utförande  

• Välj färgtemperatur 2700K, 3000K och 4000K  

   

   

   

Track LED PRO XL 12W resp 24W  
• Hög färgåtergivning över Ra 97  

• Ljusreglering med inbyggd dimmer eller extern ljusreglering  

• Armaturen har justerbar spridningsvinkel mellan 10-54 grader  

• Välj färgtemperatur 2700K eller 3000K  

• Extra tillbehör är olikfärgade filter, elliptisk optik, batwing optik  

• Finns i vitt eller svart utförande  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

http://www.ledsystem.se/produkt-kategori/armaturer/track-led/
http://www.ledsystem.se/produkt-kategori/armaturer/track-led/
http://www.ledsystem.se/produkt-kategori/armaturer/track-led/
http://www.ledsystem.se/produkt-kategori/armaturer/track-led/
http://www.ledsystem.se/produkt-kategori/armaturer/track-led/


Vår referenssida är uppdaterad med de senaste intressanta referenserna. Några utvalda finner du 

här:   

  
   

   

   

   

Klosterkyrkan, Lunds församling                                                   

SYSAV, Malmö  

Avfallskraftvärmeverk            

 E-huset, Lunds Tekniska Högskola  

Dimbara filament ljuskällor                                                             

Specialanpassade LED strålkastare                   

LED paneler med justerbar färgtemp 3000-6000K med 24VAC matning  

   

   

   

LEDsystem Scandinavia har förtroendet att vara med i svenska Vadsbos dimmernycklar.  

Installatörens guide till bra ljusreglering av LED-belysning.   

Vadsbo gör dimmernycklar för utvalda ljuskällor och downlights, där de listar produkter, som har bra 

ljusreglering med Vadsbos olika dimmers.   

 

Ljuskällor  

E14 4W (28W) kron, färgjusterbar temp 2200-3000K, filament, E8291655  

E14 4W (25W) kron 2200K, filament, E8290170  

E27 6W (43W) Edison 2200K, filament, E8292354  

E27 6W (48W) normal, 2600K, filament, E8290173  

E27 8W (60W) normal, 2600K, filament, E8291869  

GU10 6W (61W) 3000K, Verbatim 52307, E8290701  

GU10 8,5W (82W) 2700K, Verbatim 52313, E8290703  

Downlights  

Ystad 5W COB, E7464602  

Dalby 6W COB, E7464654  

Ystad 10W COB, E7463377  

Ystad 15W COB, E7473027  

                                 

http://www.ledsystem.se/nyareferenser/
http://www.ledsystem.se/nyareferenser/
http://www.ledsystem.se/produkt/e14-kron-4w-25w-2200k/
http://www.ledsystem.se/produkt/e14-kron-4w-25w-2200k/
http://www.ledsystem.se/produkt/led-stralkastare-pro-10w/
http://www.ledsystem.se/produkt/led-stralkastare-pro-10w/
http://www.ledsystem.se/produkt/led-stralkastare-pro-10w/
http://www.ledsystem.se/produkt/led-stralkastare-pro-10w/
http://www.ledsystem.se/produkt/led-stralkastare-pro-10w/
http://www.ledsystem.se/produkt/led-panel-3000k-6000k/
http://www.ledsystem.se/produkt/led-panel-3000k-6000k/
http://www.ledsystem.se/produkt/led-panel-3000k-6000k/
http://www.vadsbo.net/ljusnyckel
http://www.vadsbo.net/ljusnyckel
http://www.ledsystem.se/produkt-kategori/ljuskallor/
http://www.ledsystem.se/produkt-kategori/ljuskallor/
http://www.ledsystem.se/produkt-kategori/downlight/
http://www.ledsystem.se/produkt-kategori/downlight/

