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Nu bekräftas: LED med
ny ljusteknik ger oss
bättre arbetsmiljöer
De första riktlinjerna för cirkadiansk
belysning har just presenterats i USA
på uppdrag av landets
energidepartement. I Underwriters
Laboratories (UL) regi har en statlig
kommitté under professor Mark Rea
med ljus-, fastighets- och miljöexpertis
sedan våren 2018 arbetat med
vägledande riktlinjer till en standard för
det nya LED-ljusets välgörande
kapacitet för våra arbetsmiljöer
inomhus. LÄS MER

Det nya inomhusljuset ligger mycket nära sol- och
dagsljusets hälsobringande egenskaper som har viktig

biologisk inverkan på människans dygnsrytm.

Ny ljusmiljö med Miljöljus hos Deloitte
Med nytt ljus på arbetsplatserna säkerställer Deloitte att medarbetarna ser bra och
mår bra. Forskning visar att belysning är en viktig faktor för både prestation och
välbefinnande. Här är ett fint exempel med ILO-armaturer. LÄS MER

Prenumerera Dela

http://gantrack3.com/t/v/3_ODc0MTY3NjExMg==/
http://gantrack3.com/t/l/3685421/3_ODc0MTY3NjExMg==/
http://gantrack3.com/t/l/3685421/3_ODc0MTY3NjExMg==/
http://gantrack3.com/t/l/3685422/3_ODc0MTY3NjExMg==/
http://gantrack3.com/t/l/3685422/3_ODc0MTY3NjExMg==/
https://gansub.com/s/l/3z9Sy/2364097857620/


2019-11-11 Cirkadianskt ljus och Tunable White på jobbet

gantrack3.com/t/v/3_ODc0MTY3NjExMg==/ 2/4

Trends in Lighting och
Professional Symposium
+ Expo 2019
Den 24 – 26 september samlas
 representanter för belysningsindustrin
med bl.a. ljusforskare, arkitekter,
lighting designers samt ljus-och
eltekniker i  operahuset i den lilla
österrikiska staden Bregenz vid
Bodensjön. Fem parallella
konferensprogram  omfattar under tre
dagar sammanlagt 280
programpunkter inklusive fem
workshops med Forum och Expo.  LÄS
MER

Metrópoli för tryggare urban ljusmiljö
Att skapa en känsla av trygghet i det offentliga rummet är en utmaning för alla som
arbetar med ljussättning och sociala hållbarhetsfrågor i städer. Metrópoli är en
användbar armatur, framtagen för stadsmiljöer där man värdesätter mjukare
faktorer. LÄS MER

Byt gammal belysning
och ge ditt bidrag till ett
bättre klimat
Det är förvånansvärt att många
arbetslokaler fortfarande har gamla
armaturer och lampor kvar. Det kan
bero på oförstånd men troligen mest på
ointresse. Man slösar då inte bara med
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energi helt i onödan utan även med
stigande kostnader för el och
underhåll, bland annat lampbyten.
Ännu värre är det att man utan
omtanke om sin personal i de flesta fall
bortser från den viktiga förbättring av
ljusmiljön som ett byte möjliggör.  LÄS
MER

Annell sponsrar
Gatubelysningsforum
2019
Årets upplaga av Gatubelysningsforum
som hålls i Stockholm den 18-19
september fokuserar på Smarta städer
och IoT. Flera välrenommerade
föreläsare delar sina erfarenheter.

LÄS MER

Citatet

“We need to inform the user about lighting quality,
“nutritional light” and the industry needs to move from

a customer focus to a user focus.”
 

Jan Denneman,  HCL Ambassador, Global Lighting Association 

 http://www.globallightingassociation.org 

Liten ordbok
IpRGC
Engelsk förkortning för de ljuskänsliga
ganglionceller på ögonens näthinna
som bland miljontals synceller
upptäcktes 2002, (Intrinsic
photosensitive Retinal Ganglion Cells).
De kallas synreceptorer och fungerar
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icke-visuellt med  biologiska effekter
genom direkt uppkoppling via
synnerven till olika hjärncentra utan att
ha med vår syn att göra.  LÄS MER

Trevlig sommar!
Vi önskar alla en skön sommar! Vecka 29 och 30 är kontoret stängt hos oss.

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

Annell Ljus + Form AB |  Alviks Strand, Gustavslundsvägen 131, 167 51 Bromma

Tel 08-442 90 00  |   www.annell.se  |  info@annell.se

Vänligen avregistrera mig från fler nyhetsbrev
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