
Med LED-belysningslösningar från 
Elektroskandia och Philips kan du öka 
värdet i din affär.

Gör 
fler  
affärer

LED belysning

 
s

Distributionspartner:



Hos Elektroskandia finner du en
bred produktportfölj LED ljuskällor
och armaturer med Philips kvalitet 
som du kan lita på.

Välj Philips

2021. Nu är det dags!

Gör dig redo för nya tider! De kommande EU-förordningarna 
innebär att allt fler företag kommer vilja uppgradera från 
konventionell belysning till avancerade LED-belysningslösningar. 
Med denna uppgradering, som stöds av statliga subventioner, 
kommer företag erbjudas mer bekvämlighet och ökad 
energieffektivitet. Detta kräver att du som installatör ska få rätt 
kunskap från en betrodd partner. 

Därför har Elektroskandia och Philips ingått ett samarbete som låter 
dig som installatör att ta del av de affärsmöjligheter som erbjuds.

Industriarmatur

TrueForce LED HPL

LED lysrör

E27 LED bulb

Intro

Interact  
Ready

Kontor

Installations 
videos

Produktväljare

Kom i form

Philips  
Academy

Industri

Parkering

Stadsbelysning

Intro

https://info.elektroskandia.se/signify


Välj komfort  
och bekvämlighet

Är dina kunder medvetna om att en så enkel sak som 
belysning kan ha en enorm inverkan på deras verksamhet? 
Genom att introducera dem till Philips Interact Ready som 
fungerar med Interact Pro-appen och -kontrollpanelen kan 
du hjälpa dem att skapa en arbetsplats med belysning som 
förbättar de anställdas komfort, välbefinnande och till och med 
produktivitet. 

När du väl introducerat dem till ansluten belysning och 
hur enkelt det är att minska energiförbrukningen och 
energikostnaderna kommer du förbli deras belysningsexpert 
som de garanterat återkommer till!
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https://www.lighting.philips.com/main/products/interact-ready


Välj effektivitet

Ingen känner installatörer som vi gör. Vi har många års erfarenhet av 
att kommunicera med belysningsproffs som du för att kunna ta reda 
på exakt vad du behöver, och är det nånting vi lärt oss så är det att alla 
vill öka sin produktivitet. Ju fler ljuspunkter du hinner installera på en 
dag, desto mer vinst gör du. Därför är alla Philips LED-ljuskällor och 
-armaturer konstruerade för snabba och enkla installationer. 

Upptäck hur Philips kan hjälpa dig att arbeta snabbare och få mer gjort 
med våra lättanvända verktyg och installationsvideor.    
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https://www.youtube.com/watch?v=KQyi1g05bLw&feature=emb_logo
https://www.lighting.philips.com/main/support/purchase/installer/installations#installations


Välj kvalitet

Ditt rykte beror på den kvalitet av belysning som du väljer att använda. Därför är valet 
för toppinstallatörer enkelt – de väljer ljuskällor och armaturer från Philips. Vi sätter nya 
standarder för högkvalitativa produkter och högkvalitativt ljus vilket resulterar i mindre 
underhåll och teknikstrul, samt stärker ditt rykte som belysningsexpert. 

Hitta den perfekta produkten för dina kunders behov i våra rekommendationer på nästa 
sida eller kolla in Philips produktväljarverktyg.

Intro

Interact  
Ready

Kontor

Installations 
videos

Produktväljare

Kom i form

Philips  
Academy

Industri

Parkering

Stadsbelysning

Produktväljare

https://www.productfinder.lighting.philips.com


CoreLine Specifikation

Rätt val för varje projekt där ljuset är A och O
Prestanda av högsta klass  

för mycket krävande 
applikationer

Panel

CoreLine-panel PowerBalance

Spot

CoreLine infällda spots LuxSpace Accent

Downlight

CoreLine downlight LuxSpace downlight

Kontor

Handla online hos Elektroskandia genom att klicka på produkterna.

Philips LED-lysrör Philips LED-armaturer

CorePro Master Value MASTER

Enkelt byte av  
konventionella ljuskällor för 

daglig användning

Kraftfull prestanda för 
krävande applikationer

CorePro LED-lysrör MASTER LEDtube T8

CorePro LEDtube  
Universal T8

MASTER Value LEDtube  
Universal Ultra Output T8

LED-lysrör T5 för kontor - Sockeltyp G13 - InstantFit

MASTER LEDtube HF  
InstantFit HO T5

Uppgradera kontorsbelysning för att skapa en mer produktiv och 
behaglig miljö, samt minska energi- och underhållskostnaderna.

Lägg till extra fördelar med smart belysning: optimera 
ljusinställningarna för att möjliggöra personlig och multifunktionell 
användning av utrymmen. Lägg till automatiserad belysning för 
ännu högre energi- och kostnadsbesparingar.

Värde och  
funktioner:
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https://www.elektroskandia.se/s?s=8292794%2C8292796%2C8292798
https://www.elektroskandia.se/s?s=8293747%2C8293748%2C8293749%2C8293750%2C8293751%2C8293752%2C8295633%2C8295634%2C8295635
https://www.elektroskandia.se/s?s=8295287%2C8295288%2C8295289%2C8295290
https://www.elektroskandia.se/s?s=8293248%2C8295579%2C8295580%2C8293251%2C8295582%2C8295583%2C8293245
https://www.elektroskandia.se/s?s=8290844%2C8290845%2C8290847%2C8290848
https://www.elektroskandia.se/s?s=7018078%2C7018080%2C7018076%2C7015781%2C7015784%2C7015782%2C7015785%2C7015780%2C7018092%2C7018093%2C7018669%2C7018668
https://www.elektroskandia.se/s?s=7474417%2C7474418%2C7474419%2C7474420%2C7474421%2C7474422
https://www.elektroskandia.se/s?s=7474688%2C7474689%2C7474690%2C7474691
https://www.elektroskandia.se/s?s=7017880%2C7017881
https://www.lighting.philips.com/main/prof/indoor-luminaires/downlights/luxspace-accent
https://www.elektroskandia.se/s?s=7474740%2C7474741%2C7474742%2C7474743%2C7474744%2C7474745%2C7474746%2C7474747


Uppgradera industribelysning för att skapa säkrare, mer 
produktiva miljöer och minska energi- och underhållskostnader.

Lägg till extra fördelar med smart belysning: Optimera 
ljusinställningarna för att passa alla områden och uppgifter och 
lägg till automatiserad belysning för ännu högre energi- och 
kostnadsbesparingar.

Industri

Philips LED-lysrör Philips LED-armaturer

CorePro Master Value MASTER

Enkelt byte av  
konventionella ljuskällor för 

daglig användning

Kraftfull prestanda för 
krävande applikationer

För smarta belysningsappar  
med personlig/automatise-

rad ljusstyrning

LED-lysrör T8 för industri - Sockeltyp G13 - Universal Don

CorePro LEDtube Universal  
1500mm T8

MASTER LEDtube  
Universal 1500mm  

Ultra Output T8

LED-lysrör för industrin - Ultra Output

MASTER LEDtube  
Ultra Output 1500mm T5

TrueForce - HID ersättare

TrueForce CorePro  
LED HPL

TrueForce LED Highbay 
Universal

CoreLine Specifikation

Rätt val för varje projekt där ljuset är A och O
Prestanda av högsta klass  

för mycket krävande 
applikationer

Armatur för höga takhöjder

CoreLine highbay

Kapslad industriarmatur

Coreline kapslad IP65 Pacific LED

Värde och  
funktioner:

Handla online hos Elektroskandia genom att klicka på produkterna.
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https://www.elektroskandia.se/s?s=8293750%2C8293751%2C8293752
https://www.elektroskandia.se/s?s=8295292%2C8295293%2C8295294%2C8295295%2C8295296%2C8295811%2C8295812%2C8295813%2C8295814%2C8295815
https://www.elektroskandia.se/s?s=8290847%2C8290848
https://www.elektroskandia.se/s?s=8295808%2C8295809%2C8295810
https://www.elektroskandia.se/s?s=8295650%2C8295651%2C8295649%2C8295696
https://www.elektroskandia.se/s?s=philips&f=PHILIPS,CORELINE%20HIGHBAY
https://www.elektroskandia.se/s?s=philips&f=PHILIPS,CoreLine,ef_EF005474%7CIP65
https://www.elektroskandia.se/s?s=7215807%2C7213505%2C7213506%2C7213507%2C7213751%2C7213508%2C7213509%2C7215908%2C7213510


Uppgradera parkeringsbelysningen för en säkrare 
atmosfär och minskade energi- och underhållskostnader.

Lägg till extra fördelar med smart belysning: Adaptiv och 
automatiserad belysning skapar en allt säkrare atmosfär 
och optimerar eller ökar energi- och kostnadsbesparingar.

CorePro Master Value MASTER

Enkelt byte av  
konventionella ljuskällor för 

daglig användning

Kraftfull prestanda för 
krävande applikationer

För smarta belysningsappar  
med personlig/automatise-

rad ljusstyrning

CorePro LEDtube  
Universal 1500 mm T8

MASTER Value LEDtube 
1500 mm HO T8

CorePro LEDtube  
Universal 1200 mm T8

MASTER Value LEDtube 
1200 mm HO T8

Parkering

Philips LED-lysrör Philips LED-armaturer

CoreLine Specifikation

Rätt val för varje projekt där ljuset är A och O
Prestanda av högsta klass  

för mycket krävande 
applikationer

Kapslad industriarmatur

Pacific LED Coreline kapslad

Plafond

CoreLine väggmonterad

Värde och  
funktioner:

Handla online hos Elektroskandia genom att klicka på produkterna.
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https://www.elektroskandia.se/s?s=8293750%2C8293751%2C8293752
https://www.elektroskandia.se/s?s=8293747%2C8293748%2C8293749
https://www.elektroskandia.se/s?s=8294765%2C8294766
https://www.elektroskandia.se/s?s=8294762%2C8294763
https://www.elektroskandia.se/s?s=philips&f=PHILIPS,CoreLine,ef_EF005474%7CIP65
https://www.elektroskandia.se/s?s=7506597%2C7506967%2C7506968%2C7505861%2C7505859%2C7506648%2C7506649
https://www.elektroskandia.se/s?s=7215807%2C7213505%2C7213506%2C7213507%2C7213751%2C7213508%2C7213509%2C7215908%2C7213510


Uppgradera belysning för att förbättra säkerheten och 
minska energi- och underhållskostnader.

Lägg till extra fördelar med smart belysning: Anslut nya 
och befintliga ljuskällor snabbt och enkelt och öka energi- 
och kostnadsbesparingar genom automatiserad belysning.

Stadsbelysning

Philips LED-lysrör Philips LED-armaturer

Stadsmiljö Allmänna vägar

Enkelt byte av  
konventionella ljuskällor för daglig använd-

ning
TrueForce LED för allmänna vägar/utrymmen

TrueForce Core LED Public (Urban/Road – 
HPL/SON)

TrueForce LED Public  
(Urban/Road – HPL/SON)

TrueForce LED Public  
(Road – SON)

TrueForce LED Public  
(Road/Area – SOX)

CoreLine Specifikation

Rätt val för varje projekt där ljuset är A och O
Prestanda av högsta klass  

för mycket krävande 
applikationer

Väg-, gatu- och bostadsapplikationer

CoreLine Malaga ClearWay

Väg-, gatu- och bostadsapplikationer

Streetsaver

Strålkastare 

Coreline tempo

Handla online hos Elektroskandia genom att klicka på produkterna.
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https://www.elektroskandia.se/s?s=8294561%2C8294558%2C8294562%2C8294563
https://www.elektroskandia.se/s?s=8293740
https://www.elektroskandia.se/s?s=8295630%2C8295628%2C8295632%2C8295291%2C8295292%2C8295293%2C8295294%2C8295295%2C8295296%2C8295812%2C8295813%2C8295814%2C8295815%2C8295650%2C8295651%2C8295649%2C8295696%2C8294561%2C8294558%2C8294562%2C8294563
https://www.elektroskandia.se/s?s=8294610%2C8296359%2C8296360%2C8296361%2C8296362%2C8296363%2C8296364%2C8296365%2C8296366%2C8296367%2C8296368%2C8296369%2C8296370%2C8296371%2C8296372
https://www.elektroskandia.se/s?s=philips&f=PHILIPS,STREETSAVER
https://www.elektroskandia.se/s?s=philips&f=PHILIPS,CLEARWAY%20GEN2
https://www.elektroskandia.se/s?s=philips&f=PHILIPS,CORELINE%20TEMPO
https://www.elektroskandia.se/s?s=philips&f=PHILIPS,CORELINE%20MALAGA


Philips har utvecklat en 
utbildningsportal för dig som är 
installatör, Philips Academy 

För att hjälpa dig att ligga i framkant håller vi dig uppdaterad med de 
senaste belysningsinnovationerna, så att du kan fortsätta utveckla din 
expertis och dina kunders förtroende och respekt. 

Öka dina belysningskunskaper genom att ta del av vårt stora utbud av 
utbildningsresurser som finns tillgängliga på Signify Lighting Academy.
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https://www.learning.signify.com/installer/


Kom i form
Du kommer behöva vara i god form för att hantera alla de installationer du kommer att göra.  
Här är tre enkla övningar för att få dina ben och armar i toppform.

Ben: Knäböj med kroppsvikt 

1.  Stå med fötterna något bredare och vänd tårna  
lite utåt.

2.  Böj först vid höfterna och sedan knäna för att 
sänka dem i en knäböjsposition tills låren är 
parallella eller nästan parallella med golvet.

3.  Andas ut och räta ut benen för att stå rakt.

Gör 3 set med 8 till 15 repetitioner.

Bröst och triceps: Diamant-pushups 

1.  Ställ dig i en plankposition – handflatorna placerade under axlarna, håll nacken och ryggraden i neutral 
position, och fötterna ihop.

2.  Flytta ihop handflatorna och bilda en diamant med tummarna och pekfingrarna.

3.  Håll armbågarna i 45 graders vinkel, sänk långsamt din kropp ned till marken.

Upprepa tre gånger eller tills du inte orkar fortsätta. 

Biceps och axlar: Sidoplanka 

1.  Börja på din högra sida. Lägg din högra hand på 
golvet och tryck upp tills armen bildar en rak linje 
från axel till fotled. Endast sidan av din fot och 
handflatan ska röra golvet.

2.  Håll så länge du kan.

Upprepa på andra sidan, varje sida 3 gånger.
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© 2021 Signify Holding. Med ensamrätt. Informationen som anges här kan ändras utan föregående meddelande. Signify lämnar inga garantier om att information som 
ingår häri är korrekt eller fullständig och ansvarar inte för någon åtgärd som grundar sig på denna information. Informationen som presenteras i detta dokument är inte 
avsett som något kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av någon offert eller kontrakt, såvida inte annat samtyckts av Signify.

Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. Alla andra varumärken ägs av Signify Holding eller deras respektive ägare.

www.philips.com/installer
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