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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  

• Kundanpassade LED paneler med valfria mått och dimensioner  

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

• 230V direktmatade LED moduler för skyltar och skyltrenoveringar  

• Inspirerande referenser  

 

  
• Välkommen att besöka oss på Elmässan i Kista 16-17 okt.  

• Hämta din kostnadsfria entrébilje, och kom Cll monter D:01.  

• Smygkika på våra produktnyheter, som vi kommer visa på Elmässan.  

   

  
 

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, tänd Cd, standby Cd, luxnivå, 

standby dim/grundljus nivå  

   

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!  

https://www.easyfairs.com/sv/elmaessan-stockholm-2019/elmaessan-stockholm-2019/utstaellare-produkter/utstaellarkatalog/stand/808142/
https://registration.n200.com/survey/0kzq7lfjhvbvr?actioncode=NTWO000126CEC
https://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/Produktnyheter%202019.pdf
https://www.ledsystem.se/produkt/panel-40w-60x60-sens/
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• 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!  

• Kundanpassade, specifika  

   

   

 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 funkCon 3000-6000K  Alla 

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

   

   

 

 

 

 

 

 

https://www.ledsystem.se/produkt-kategori/armaturer/panel/
https://www.ledsystem.se/produkt-kategori/armaturer/panel/
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LED NEON FLEX 24VDC IP67  

Linjärt ljus helt utan diod-punkter ger ett oerhört jämnt ljussken.  

• 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, ersä, tradiConella 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  

   

   

  
Äntligen LED moduler med direktmatning 230V  - LED modul 230V IP65 från LEDsystem Scandinavia 

LEDsystem presenterar en unik produkt, som är direktmatad med 230V. Ingen LED driver behövs utan 

denna smidiga och nä,a produkt ger emerlängtade installaConsmöjligheter.  

Används med fördel till skyltar, skyltrenoveringar och där det är en fördel med en nätt o lännstallerad LED 

modul.  

• Varje LED-enhet m 3 dioder har en effekt på 1,8W, ger 200 lm  

• Spridningsvinkeln är 160 gr. 3000K och 6000K  

• L70 50 000 Cmmar, IP65-klassad, levereras i 20-pack med seriekopplade 3LED-moduler  

   

 

 

https://www.ledsystem.se/produkt/led-neon-flex/
https://www.ledsystem.se/produkt/led-modul-230v-ip65/
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 Vi har under sommaren 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 skyltillverkning.  

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.  

   

   

  
 

Installation i fikarum med LED panel Illusions där ett himmelsmotiv har valts. Skapa en attraktivare 

arbetsmiljö med motivpaneler från LEDsystem Scandinavia.  

Läs mer om denna referens.  

   

https://www.ledsystem.se/nyareferenser/
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/produkt/led-panel-illusions/
https://www.ledsystem.se/nyareferenser/skola-kontor/panel-illusions-kontor/
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Arkitektonisk fasadbelysning av Kulturkvarten i Kristianstad. Här har LED teknik används för att belysa dessa 

klassiska byggnader. Tex har en extremt smalstrålande LED strålkastare med endast 3 gr spridningsvinkel för 
att få optimal effekt genom att belysa klocktornet på ett drygt 40 m avstånd. Färgtemperatur 3000K. Diskret 

lackade LED armaturer. 

 

Läs mer om denna referens.  

  
 

Exklusiv stallmiljö där vår Holma-serie LED armatur är försedd med opal kåpa för ett mjukare ljus och 3000K.  

Försedd med DALI driver för att ge rätt ljus vid rätt tillfälle, allt från arbetsljus till nattljus till hästarna. Läs 

mer om Holma-serien för ridsport och industrier, likväl som för butiksmiljöer. Armaturen kan levereras i D-
märkt utförande.  

Läs mer om denna referens.  

   

https://www.ledsystem.se/nyareferenser/utomhus-2/kulturkvarteret-i-kristianstad/
https://www.ledsystem.se/produkt/holma-150w-2/
https://www.ledsystem.se/nyareferenser/ridhus-idrott/ridsport/stall-hallandsasen/
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KONTAKTA VÅR KUNNIGA OCH ALERTA PERSONAL FÖR  

• Produktinformation  

• Priser och offerter  

• Ljusberäkningar  

• Energisparkalkyler  

   

  


