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LED-ljus från lysdioder i moduler är framtiden. LEDlampan är tyvärr tillfällig nödlösning.

Bild: Lux Magazine

Lysdioder och diodmoduler utvecklas och förbättras globalt och i snabb takt. LEDljuset blir på så sätt varje år effektivare och lönsammare. Inom professionell
belysning ersätter LED-armaturer med från början integrerad modul de gamla
ljuskällorna glödlampor, lysrör och övriga urladdningslampor. LED-lampan är en
tillfällig retrofitlampa för att ersätta glödlampor och lysrörslampor. LÄS MER

Här testar Stockholm ny
smart infrastruktur med
digital ICT, 5G, lysdioder
och trådlöst Casambi
BLE
Stockholmsförorten Kista är känd för
högteknologi. Där pågår intensiv
verksamhet med den digitala
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testbädden Urban ICT Arena som
Dela
upptakt till år 2040 då Stockholm ska
bli en av de smartaste och mest
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uppkopplade städerna i världen.
Annells uppkopplade LED-lister med
Casambi Bluetooth Low Energy och
Tunable White är färgade och vita
ljuspunkter i den förarlösa
busstrafikens digitala busskurer. LÄS
MER

Varför är det så vanligt
med otillräcklig
belysning i
arbetsmiljöer?
Ljuset är en livsbetingelse. Ljus och
skuggor i samspel skapar vår

Staffan tittar närmare på Optico

belysning för seende och
sinnesupplevelser. Men det räcker inte
att bara ”tända lampan”. Hur många
vet att vi idag kan välja vilket slags ljus
och vilken ljuskvalitet vi borde ha?
Forskningen visar att man mår bättre
och att jobbet blir lättare och effektivare
i rätt ljus av rätt sort (på rätt plats). LÄS
MER

Bra ljus och design är positiva upplevelser i elegant
tunnelbanemiljö
Den nya tunnelbanestationen Idrottsparken i Helsingforsstadsdelen Esbo är till
större delen ett offentligt attraktivt konstverk för positiva upplevelser. LÄS MER
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Teclux Oy. Foto Kim Forssén. Armaturer Circolo 2300mm, Tunable White

Två nya små spotlights,
en i miniformat och en
mer ljusstark i två steg
Från sydtyska LTS med mångårig
kompetens inom ljusteknisk utveckling
kommer dessa två nyheter inom
Torpedo-serien, en minicylinder och en
något större cylinder, bägge för flexibelt
montage på kontaktskena. Maximala

Torpedo 200 och Torpedo 300

ljusflöden 1060 respektive 2760
armaturlumen. LÄS MER

Citatet
”Människan är i princip det instrument som används
för att utvärdera och bestämma vad som är god
inomhusbelysning”.
Ur ”Underlag till kvalitetskriterier för inomhusbelysning”,
Igor Knez och Hans Allan Löfberg, Byggd Miljö KTH 1995

Liten ordbok
Diffus har betydelsen oklar eller
obestämd (Nationalencyclopedin) samt
oskarp, oklar eller dunkel (Wiktionary).
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Inom belysningstekniken använder
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man ibland som grundljus diffuserande
material som transmitterar och sprider
ljus, t.ex. opaliserat glas eller dito plast.
Ljusmiljön blir då ofta skugglös och
”diffus” och kan behöva kompletteras
med klart, riktat tillsatsljus för både
synuppgifter, upplevelse och
omgivning. Motsatsen till diffus är klar,
distinkt.
Sök upp fler ord i Annells Liten ordbok.
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