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Ljuset inomhus lika viktigt som luften vi andas
Inte många av oss skulle komma på idén att försämra rummets luftkvalitet tjugo
procent för att spara energi. Men för belysningen i våra arbetsmiljöer accepteras
hela tjugo procents lägre ljuskvalitet som ett lämpligt gränsvärde inom Ra-index för
att återge färger i vår omgivning på ett naturligt sätt. LÄS MER
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Det nya LED-ljuset passar Hestra som handen i
handsken
Ett svenskt företag som månar om kvalitet och vill ha full kontroll över
produktionskedjan värnar såklart även om bästa möjliga exponering av sina
produkter. Hestras handskar skyltas nu i belysning som ger rättvisa åt färger och
material. LÄS MER

LED med fullspektrum
minskar risk för ökad
närsynthet
Från Asien kommer enligt
Läkartidningen oroande vetenskapliga
rapporter om ökad frekvens av myopi,
närsynhet, hos barn och ungdom. I
Sverige noteras också ökad frekvens,
177 procents relativ ökning i åldrarna 4
– 7 år mellan år 2008 och 2017. Som
främsta orsaker anges ärftlighet och
miljöfaktorer, till exempel ansträngda
ögon vid dator- och mobilskärmar. LÄS
MER
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3-4 april

En turnerande mässa för arkitekter,
inredare och ljusplanerare inbjuder till
inspiration och nya idéer. Nu om två
veckor kommer den till Stockholm, en
av tolv huvudstäder som besöks.
Annells belgiska samarbetspartner
Wever & Ducré visar årets kreativa
armaturdesign, ”From Belgien with
love”.
LÄS MER

Park & Gata 2-4 april
Annell deltar i mässan Park & Gata –
för fackfolk som inreder och förvaltar
det offentliga rummet, gator, torg,
aktivitetsytor och parker. Välkommen
att träffa Annells representant Mattias
Sjövik och ta chansen att se senaste
LED-nyheterna inom armaturer för
gator och parker. LÄS MER
Kiruna 2/4
Scandic Ferrum, Lars Janssonsg. 15
Gällivare 3/4
Quality Hotel Lapland, Lasarettsg. 1
Luleå 4/4
Luleå Energi Arena, Bastugatan 6

Ljusseminarium 10 och
11 april
Gatubelysningen – ryggraden i våra
nya smarta städer?
Belysningen och stolparna får en
oväntat central roll i digitaliseringen i
vårt samhälle.
Jonas Annell delar med sig av
erfarenheter från anläggningar i drift
och ger en kortfattat presentation av
tekniken som används.
Sundsvall 10/4
Föranmälan krävs - Anmäl dig här
Elite Hotell Knaust, Storgatan 13
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Dela
Föranmälan krävs - Anmäl dig här
Stora Hotellet i Umeå, Storgatan 46
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Elfack 7-10 maj
Den 7-10 maj ställer Annell ut på
Elfack i Göteborg. Elfack är Nordens
största mässa för el- och
energibranschen och håller till på
Svenska Mässan. LÄS MER

Citatet
”Belysning finns överallt men inom näringslivet gör vi inte ett
bra jobb för att informera eller utbilda brukare och
konsumenter om all belysning runt omkring dem”.
(Översättning från engelska).
Gobi Rao, President och CEO, Noveda Technologies
Fotnot: Företaget är ett ledande mjukvaruföretag
inom real time, energy reduction och hållbara system.

Liten ordbok
Textur är ett kvalitetsbegrepp inom ljus
och belysning som genom LED-ljusets
kvalitetsutveckling blivit aktuellt. Ljuset
har i och med en så gott som
heltäckande spektralstrålning fått ökad
kapacitet att i likhet med solljuset,
naturligt och mer detaljrikt, återge
belysta material, till exempel ytskikt på
naturmaterial, textilier och målade
ytor. LÄS MER

Vill du se fler nyheter? Följ oss i sociala medier!
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