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Välkommen till vårt nyhetsbrev, läs mer om: 

• Elmässan SYD, 22-23 jan 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 

• TW, RGB, RGB-W, RGB-TW LED paneler, valfri färg i taket 

• Inspirerande referenser 
  

 
• Besök oss på Elmässan SYD i Malmö 22-23 jan 2020. Monter C:00. 

• Hämta din kostnadsfria entrébiljett redan nu. 

• Smygkika på våra produktnyheter, som vi visar på Elmässan. 
  
  
 
 Holma Sens Pro skapar en maximal flexibilitet 
för belysningsstyrning av individuella 
industriarmaturer. Premiärvisas på Elmässan! 
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 
  

https://www.elmassansyd.se/exhibitor/ledsystem-scandinavia-ab/
https://www.elmassansyd.se/exhibitor/ledsystem-scandinavia-ab/
https://www.elmassansyd.se/exhibitor/ledsystem-scandinavia-ab/
https://www.elmassansyd.se/exhibitor/ledsystem-scandinavia-ab/
https://registration.n200.com/survey/2i1l80i0dmnrl
https://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/produktnyheter/produktnyheter2020-compressed.pdf
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/
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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, RGB+W, Tuneable white eller RGB-TW. 
LEDsystem Scandinavia erbjuder ett oerhört brett urval av LED paneler. 
 

 
  

 

• CCT Adjust LED panel, 2700-6500K, 40W 60x60, 3000-4000 lm 
 

• RGB LED panel, 36W 60x60 
 

• RGB+W LED panel, 45W 60x60, valbar W: 3000K, 4000K, 6000K 
 

• RGB+CCT adjust LED panel (RGB+TW), 48W 60x60, RGB och CCT adjust funktion 
3000-6000K 

 

• Alla ovan finns även i storlekarna 120x30, 60x30, 120x60, 30x30 
  
  
  
 

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-kategori/armaturer/panel/
https://www.ledsystem.se/produkt-kategori/armaturer/ledpanel/
https://www.ledsystem.se/produkt-kategori/armaturer/ledpanel/
https://www.ledsystem.se/produkt-kategori/armaturer/ledpanel/
https://www.ledsystem.se/produkt-kategori/armaturer/ledpanel/
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Vi har under jul/nyår arbetat igenom våra intressanta referenser. Kika gärna och bli 
inspirerad! 
  

 
  
Skylt med LED Neon Flex, som dekoration i samband med bröllop. LED Neon Flex, 3000K, 
storlek 8x15x10 mm, vilket är lämpligt för skylttillverkning. 
Denna teknik med att använda LED Neon Flex är lämplig att ersätta traditionella neonskyltar 
med de sk neon-rören. Denna skylt är tillverkad av Nikolaussons El AB. 
Läs mer om denna referens. 
  
  

 
Örestad Dental Lab inom tandhälsa och tandproteser. I samarbete med EL-PÅGARNA så 
installerades DALI styrda specialpaneler med dagsljus färgtemperatur 6500K och 
färgåtergivning Ra 90 samt UGR<19. 
Både 60x60 storlek, men även nerpendlade 120x30 paneler för optimerad arbetsbelysning. 
Lär mer om denna referens. 
  
  
  

 
Brf Lunna och Brf Margretedal. LEDsystem Scandinavia AB fick förtroendet att tillsammans 
med EL-EXPRESSEN i Lund leverera nya stabila LED-armaturer till 
Brf Margretedals och Brf Lunna Tösers stora underjordsgarage med över 100 
parkeringsplatser. 
Läs mer om denna referens. 
  
 

https://www.ledsystem.se/nyareferenser/
https://www.ledsystem.se/nyareferenser/
https://www.ledsystem.se/nyareferenser/skylt-2/skylt-till-brollop/
https://www.ledsystem.se/nyareferenser/skylt-2/skylt-till-brollop/
https://www.ledsystem.se/nyareferenser/skylt-2/skylt-till-brollop/
https://www.ledsystem.se/produkt/led-neon-flex/
http://nikolaussons-el.se/
https://www.ledsystem.se/nyareferenser/skylt-2/skylt-till-brollop/
https://www.ledsystem.se/nyareferenser/industri/orestad-dentallab/
https://www.ledsystem.se/nyareferenser/industri/orestad-dentallab/
https://www.ledsystem.se/nyareferenser/industri/orestad-dentallab/
https://www.ledsystem.se/nyareferenser/industri/orestad-dentallab/
https://www.ledsystem.se/nyareferenser/offentligt/brf-lunna-brf-margretedal/
https://www.ledsystem.se/nyareferenser/offentligt/brf-lunna-brf-margretedal/
https://www.ledsystem.se/nyareferenser/offentligt/brf-lunna-brf-margretedal/
https://www.ledsystem.se/nyareferenser/offentligt/brf-lunna-brf-margretedal/
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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:%20info@ledsystem.se

