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Webbinarium HCL
Praktisk hantering av ljus för människor.
Missa inte chansen den 17 juni kl. 9-10 att få klarhet i vad som är relevant för dig.
Paneldebatt med Johannes Lindén från Lunds universitet och Jim Collin från Annell.
Djupdykningar i några HCL-frågor med Trilux HCL-expert Daniel Stabenau.
Moa Bergh är moderator.
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Nytillskott i Studio
Line-familjen
"orgelpipan"
Armaturfamiljen Studio Line från BEGA, har
fått tillökning med nya väggarmaturer.
Nytillskottet Studio Line V3 för
väggmontage kallar vi ”orgelpipan”. Uppoch nedljus i cylinderform med skurna
kanter. Finns i två storlekar: Ø80/höjd
500mm och Ø100/höjd 600mm.
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Ljusföroreningar breder ut sig.
Hela ekosystem rubbas och viktig
rymdforskning hotas.
Allt större delar av vår planet badar i ett allt mer elektriskt, glittrande och färgskiftande ljus
under dygnets mörka timmar. Vår natur och djurlivet hotas. Djurens och växternas
dygnsrytm och beteenden förändras på ett onaturligt sätt. Stora problem uppstår för
ekodesign och viktig rymdforskning.
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Jim Collin träffar Annell-kollegor
Jim Collin är ny hos Annell och vi spelade in några videor där han träffar några av sina nya
kollegor. Du kan se klippen på Annells YouTube-kanal. Som ny har han inte full koll på
Annells produkter än så klippen innehåller även introduktion till några av våra
armaturfavoriter. Häng med Jim på introduktionen du också!
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Citatet
Richard Kelly 1910 – 1977
Världsberömd, arkitektutbildad ljusdesigner i New York, pionjär inom professionell
ljusplanering. Känd för sin inspiration från varseblivningspsykologin och teaterscenen.
Hans grundkoncept blev tidigt tre grundläggande funktioner, allmänljus, accentljus och
dekorativt ljus. (I översättning från engelskan).

Liten ordbok
SPD är förkortning för ljusets spektrala
effektfördelning och kommer från
engelskans ”spectral power distribution”.
Inom ljus, färgvetenskap, radiometri och
fotometri beskriver SPD den spektrala
effektfördelningsmätningen av effekt per
ytenhet och våglängd.

Läs mer →

Subscribe

Share

Den blomstertid nu kommer..
Vi önskar dig en trevlig sommar! Annells kontor stänger vecka 30 och 31.
Vill du se fler nyheter? Följ oss i sociala medier
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