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ANVÄNDNINGSOMRÅDE  

LED list CELSIUS 60 & 120 är ett paket innehållande transformator 

och fjärrstyrd dimmer. 

  

Mycket smidig installation med fuktsäker slinga som är 

silikonbehandlad. Snabbkontakter som är lätta att koppla samman. 

LED listen är mjuk och böjbar och har 3M tejp på baksidan för enkel 

installation.  

 

LED listen har ett varmvitt ljussken. 

 

ledlisterna är utrustade med världsledande SAMSUNG 24V LED-chip. 

En 24V strömadapter, en IR-enhet och en fjärrkontroll medföljer som 

låter dig dimma ljuset med hjälp av en enda knapptryckning. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LED listen är väldigt flexibel och kan användas både innomhus 

och utomhus exempelvis i kök, trappa under tak och garage. 

 

BANBRYTANDE TEKNIK INOM LED - LIST 
 
CELSIUS Ledlisterna är utvecklade för maximal säkerhet och prestanda. 

SAMSUNG har utvecklat mycket starka dioder med garanterad lång livslängd och 

en jämn och fin ljusbelysning. Detta är väldigt banbrytande produkt som öppnar 

upp helt nya möjligheter för inredning och dekoration. Med orginal 3M tejpen på 

baksidan är den enkel att applicera tex under köksskåpen, bakom tv:n, i 

garderoben eller i taklist. 

 

Våran produktförpackning innehåller  allt material som behövs för att 

installationen ska vara så enkel och smidig som möjligt. 

 

http://www.doktorlight.com/
http://www.ledverket.secom/


  
 

Specification 
Strömstyrka: 14.4W per meter 

Antal LED per meter: 60st 

LED-chip: SAMSUNG 3014 

Färg: Varmvit 3000K 

Volt: 24V DC 

Ljusstyrka: 720 Lm/meter 

IP klass IP44 

 

LITHIUM BATTERI 

24 v AC ADAPTER MED KABEL 

REMOTE CONTROL 

Listen är klippbar vartannat 5 cm och vid 

behov så kan man använda snabbkopplings 

kontakter som medföljer i paketet. Kan 

även lödas ihop. 

5M LED STRIP 60 OR 120 LEDs 

INSTALLATION 

Våra ledlister inte kräver några komplicerade installationer, du behöver inte oroa dig för 
att skarva kablar fram och tillbaka som många liknande produkter ute på marknaden 
kräver. Du ansluter helt enkelt ledlisten med hjälp av en hona/hane kontakt som är 
förinstallerade, enkelt och smidigt. 

 

 

IR-enhet och en fjärrkontroll medföljer som 

låter dig dimma ljuset med hjälp av en enda 

knapptryckning. 

Fjärrkontroll: IR, med 3V med litium batteri 

2025. 

Transformatorn har 1,8m kabel på 

stickkontaktsidan och 0,3m kabel på andra 

sidan med en snabbkontakt som ansluts till 

LED listen. 

Batteri 2025. 
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