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Välkommen till vårt nyhetsbrev, läs mer om: 

• Dimbara 230V LED strip och RGB 230V LED strip, installera upp till 50 meter med en 
matning. 

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

• LED panel Illusion – succépanelen med motiv 

• HF-don kompatibla T5 LED lysrör 

• Mångsidig gatubelysningsserie Klippan 30W-120W förberedd för Intelligent 
Lighting Control, ILC 

• Vi har öppet som vanligt hela sommaren! 

• Önskar er en riktigt trevlig nationaldag! 
 
 
 
 

  
Dimbara LED strip med 230V matning, upp till 50 m på en matning, inga drivers 

• Vi erbjuder dimbara LED strip 230V för installationer upp till 50 meter på en styrning. 
Ljusregleras med vanlig transistordimmer för enkel och snabb installation. 

• Äntligen går det enkelt att belysa längre sträckor för fasader och andra längre objekt. 

• Ingen driver behövs utan LED stripen arbetar med 230V DC. 

• Fullt dimbar med standard transistordimmers, som tex Exxact, Eltako, Vadsbo, Plejd 
eller välj trådlös styrning med vår fjärrkontoll för av/på/olika program 
 
Välj mellan 

• Dimbar LED strip 230V på 10W/m HIGH LUMEN, 500 lm/m 

• Dimbar LED strip 230V på 10W/m LOW LUMEN, 280 lm/m 

• RGB LED strip 230V på 11W/m, fullt reglerbar med RF fjärrkontroll med 30 m 
räckvidd, finns även DMX styrning, installera upp till 50 m på en styrning 

  
 
 
 
 
 
  

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
https://www.ledsystem.se/produkt-kategori/led-strip/230v/strips230v/
http://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/Produktlista%20LED%20strip.pdf
http://www.ledsystem.se/led-strip-230v-10wm-50-m-rulle-ip65-dim
http://www.ledsystem.se/led-strip-230v-10wm-50-m-rulle-ip65-dim
http://ledsystem.se/led-strip-230v-rgb-11wm-50-m-rulle-ip65-dim
https://www.ledsystem.se/
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Armaturserien KLIPPAN har fått uppgraderad linsteknik för ännu bättre ljusprestanda. Är 
förberedd för intelligent belysningsstyrning för maximal energibesparing och minimalt 
underhåll. 
  

• Klippan är en robust moduluppbyggd armaturserie i formgjuten aluminium 

• Finns i 4 effekter: 30W 3000 lm , 60W 6000 lm, 100W 10000 lm och 120W 12000 lm 

• IP65, fullt ställbar vinkling, för stolpe eller rak arm 60 mm 

• Philips LumiLED ger 100 lm/W, färgtemp 4000K, L70 50 000 h 

• Väldimensionerade kylflänsar för lång livslängd 

• Tillval: dagsljusstyrning eller anslutning till vår belysningsstyrning Intelligent Lighting 
Control, ILC 

  
 
 
 
Linjärt ljus helt utan diod-punkter ger ett 
oerhört jämnt ljussken.     
LED NEON FLEX 24VDC IP67 

• Maxlängd är 10 m, vid 24VDC 
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 
  
  
  
  
  

https://www.ledsystem.se/produkt/klippan-60w/
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
https://www.ledsystem.se/produkt/led-neon-flex/
https://www.ledsystem.se/produkt/led-neon-flex/
https://www.ledsystem.se/produkt/led-neon-flex/
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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 

  
  
Se spännande referenser för LED panel Illusion på kontor. Karlskrona skärgård tex. 
 

   
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

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/
https://www.ledsystem.se/nyareferenser/skola-kontor/led-panel-illusions-vagg/
https://www.ledsystem.se/nyareferenser/skola-kontor/panel-illusions-kontor/
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LEDsystem Scandinavia erbjuder HF-don kompatibla T5 LED lysrör utan 
armaturmodifiering. 
Vi kan leverera HF-don kompatibla LED lysrör, som direkta ersättare till 
befintliga/traditionella T5 lysrör, som kan monteras UTAN att göra den minsta förändring 
eller omkoppling i befintlig T5 armatur. 

• Spara mellan 35-50% effekt genom att byta till våra T5 LED lysrör.  

• T5 LED lysrör erbjuder vi, som ersätter T5 14W, 28W, 35W och 49W. 

• Tillval: Klarar DALI dimbara HF-don utan modifiering av armaturen. 

• Finns även 230V-direktmatade LED lysrör för maximal energibesparing. 

• Hör av dig till oss för offert för dina aktuella T5 armaturer. 
  
  
 

 
Önskar er en riktigt trevlig nationaldag! 
  
Vi har öppet som vanligt hela sommaren! 
För att kunna erbjuda samma höga servicenivå och snabba leveranser åt våra kunder har vi 
öppet som vanligt under hela sommaren med både kundtjänst för teknikfrågor och 
utleveranser. 
Ring oss på 046-270 12 12 eller maila in din order eller fråga till order@ledsystem.se 
KONTAKTA VÅR KUNNIGA OCH ALERTA PERSONAL 
 
  

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

