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Välkommen till vårt nyhetsbrev, läs mer om:  

• Elmässan Kista 16-17 okt, se alla nyheter  

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

• LED paneler med inbyggd sensor för tänd/släck och grundljus  

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

• Gullvik – marknadens mest slimmade gatuarmatur med perfekt G/C väg optik  

   

  
   

  
 

Alla nyheterna vi visade på Elmässan i Kista finns summerade i denna NYHET 2020. HiHa din favorit!  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/produktnyheter/produktnyheter2020-compressed.pdf
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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 uIörande: Flat SMAL front, Flat BRED front, Rund, Ovalformad  

   

 

 

 

  
 

LED panel med inbyggd rörelsesensor o grundljus/korridor funktion  

• Finns som 40W 4000 lm 60x60, 22W 2100 lm 60x30 och 40W 4000 lm 120x30  

• Levereras med driver med integrerad mikrovågssensor för rörelse  

• Driver/sensor monterad på baksidan av LED panelen o känner rörelse genom paneldiffusorn.  

• IP40, L70 50000 h, vit finish  

• Synkkabel, kan även användas som Master + Slav  

• Justerbara inställningar (dip switch) för: sensor av/på , känslighet, tändtid, standbytid, luxnivå, 
standby dim/grundljus nivå  

   

https://www.ledsystem.se/produkt/led-neon-flex/
https://www.ledsystem.se/produkt/panel-40w-60x60-sens/
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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 funkEon 3000-6000K  

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

   

   

  
GULLVIK  - en eferlängtad gatuarmatur med en näH och slimmad design. Finns i 2 ugöranden, GULLVIK 

30W och GULLVIK 50W.  

• Perfekta för G/C vägar och elljusspår med sin fina sidostrålande linsopti  

• Fullt ställbar lutning för rak stolparm eller lodrät stolpe, klarar 48-60 mm, 5-m kabel  

• IP65, IK08, inkl 6kV överspännings- och åskskydd  

• Gullvik 30W, 3600 lm, E7727717, lämplig på 3-5 m höjd  

• Gullvik 50W, 6000 lm, E7727718, lämplig på 4-6 m höjd  

   

    

https://www.ledsystem.se/produkt-kategori/armaturer/panel/
https://www.ledsystem.se/produkt-kategori/armaturer/panel/
https://www.ledsystem.se/produkt/gullvik-30w/
https://www.ledsystem.se/produkt/gullvik-30w/
https://www.ledsystem.se/produkt/gullvik-30w/
https://www.ledsystem.se/produkt/gullvik-30w/
https://www.ledsystem.se/produkt/gullvik-50w/
https://www.ledsystem.se/produkt/gullvik-50w/
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KONTAKTA VÅR KUNNIGA OCH ALERTA PERSONAL FÖR  

• Produktinformation  

• Priser och offerter  

• Ljusberäkningar  

• Energisparkalkyler  

   

  


