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Välkommen till vårt nyhetsbrev, läs mer om: 

• Produktnyheterna som visades på Elmässan SYD, 2020 på Malmö mässan 

• Holma Sens Pro, industriarmatur med individuell o trådlös styrning 

• LED Neon Flex - Linjärt ljus helt utan diod-punkter, som ger ett oerhört jämnt 
ljussken 

• LED panel Illusion – succépanelen med motiv 

• Kundanpassade armaturer med valfria mått och dimensioner 
  
          

 
 
Tack alla besökare på Elmässan SYD i Malmö 22-23 jan 2020.  

• Se produktnyheterna, som vi visar på Elmässan. 
 

 
  

https://www.ledsystem.se/
https://www.ledsystem.se/
https://www.ledsystem.se/
https://www.elmassansyd.se/exhibitor/ledsystem-scandinavia-ab/
https://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/produktnyheter/produktnyheter2020-compressed.pdf
https://www.ledsystem.se/
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 Holma Sens Pro skapar en maximal 
flexibilitet för belysningsstyrning av 
individuella industriarmaturer. 
Med den fullt justerbara inbyggda 
mikrovågssensorn erbjuder Holma Sens Pro 
en unik kundanpassning av funktioner direkt 
vid installationen. 
LEDsystem Scandinavia erbjuder denna 
armatur i 3 olika effektutföranden, 100W, 
150W och 200W. 
  

• Styr dina armaturer individuellt och trådlöst utan DALI installation 

• Behovsanpassa effekt och sensorinställningar 

• Individuell trådlös justering av varje armatur 

• Möjlighet att justera ljusstyrkan för optimal ljusnivå 

• Justerbart grundljus 

• Justerbar känslighet, luxnivå, tändningstid 
 
  
 
Linjärt ljus helt utan diod-punkter ger ett 
oerhört jämnt ljussken.       
 LED NEON FLEX 24VDC IP67 

• Maxlängd är 10 m, vid 
spänningsmatning i båda ändar. 
Kapbar per 50 mm 

• Ljusregleras med vanlig 24VDC 
dimmer. Böjbara vertikalt eller 
horisontellt mht utförande 

• Designa egna skyltar, ersätt 
traditionella neonrör 

• Kan levereras som 3000K, 4000K, 6000K, enkelfärgade (röd, gul, blå, grön, lila, 
orange, rosa), RGB samt styrbar/vandrande RGB. 

• Finns i flertal utförande: Flat SMAL front, Flat BRED front, Rund, Ovalformad 
  
   
  

 
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. 
• Motivpaneler - LED panel Illusion 
• LED panel ADAPT - Dagsljusstyrning, Rörelsesensor, Human Centric Lighting med 
intelligent drivdon 
  

https://www.ledsystem.se/produkt/holma-sens-pro-150w/
https://www.ledsystem.se/produkt/holma-sens-pro-150w/
https://www.ledsystem.se/produkt/holma-sens-pro/
https://www.ledsystem.se/produkt/led-neon-flex/
https://www.ledsystem.se/produkt/led-neon-flex/
https://www.ledsystem.se/produkt/led-neon-flex/
https://www.ledsystem.se/produkt/led-panel-illusions/
https://www.ledsystem.se/produkt/led-panel-illusions/
https://www.ledsystem.se/produkt/led-panel-illusions/
https://www.ledsystem.se/produkt-kategori/armaturer/ledpanel/
https://www.ledsystem.se/produkt/led-panel-illusions/
https://www.ledsystem.se/produkt/led-panel-adapt/
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 Önskar du kundanpassade och projektspecifika LED paneler  - kontakta LEDsystem 
Scandinavia 
Varför bara sälja 60x60 paneler, som alla andra när vi kan hjälpa er med helt kundanpassade 
LED paneler med special avseende dimensioner, effekter, färgtemperatur, styrning, 
ljuskvalitet, avbländning, IP-klassning mm. 
Vi kan leverera riktigt stora paneler, runda, ovala, rektangulära med kundunika mått för att 
ersätta befintliga T8- och T5-lysrörsarmaturer. Kontakta oss med ditt unika projekt! 

 
• Vi kan leverera riktigt stora paneler, 1200x1200, 900x800 eller vad du önskar 
• Ovala, runda 
• Rektangulära med kundunika mått för att ersätta befintliga T8- och T5-
lysrörsarmaturer. 
• Färgtemperaturer mellan 2700K-6500K, Ra-värden upp emot 90! 
• Kundanpassad specifikation 
 
 

 
KONTAKTA VÅR KUNNIGA OCH ALERTA PERSONAL FÖR 
• Produktinformation 
• Priser och offerter 
• Ljusberäkningar 
• Energisparkalkyler 
  
 

mailto:info@ledsystem.se
mailto:info@ledsystem.se
mailto:info@ledsystem.se
mailto:info@ledsystem.se
mailto:info@ledsystem.se
mailto:%20info@ledsystem.se

