2019-03-20

Dags att välja ljuskvalitet

Prenumerera

Dela

Nyhetsbrev Annells Ljusa Sidor - Dagsatt välja ljuskvalitet Visa i webbläsaren.

Februari 2019 - nummer 261

Nu är det dags att välja
LED-ljus med kvalitet
Varken glödljus eller lysrörsljus
kommer i närheten av det äkta
solljusets kvalitet. Den stora skillnaden
är solljusets heltäckande färgspektrum
som sedan urminnes tider möjliggjort
SunLike LED

växternas, djurens och människans
stegvisa utveckling. Idag finns det ett
nytt och naturligt inomhusljus av en
LED-typ som heter SunLike™ från
Seoul Semiconductor och
Toshiba. LÄS MER

Kontorsljuset blir
fastighetens IT-länk. Vart
tar det goda ljuset
vägen?
På högsta nivå inom den globala
fastighetsmarknaden pågår en
förädling med kostnadsjakt för
framtidens större kontorsytor. Smart
belysning tar över med chiputrustade
LED-armaturer som IT-länkar åt
hyresgäster och operatörer. LÄS MER
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Belysning i vindsvåning med takbjälkar
Att inreda vindskontor med takbjälkar kan vara en utmaning. Här visar vi hur BY
ASPLUND har löst uppgiften att skapa en bra ljusmiljö med god synkomfort, där
själva takbjälkarna har fått ta en aktiv roll. Projektet är etapp två i B-Reels
renovering av sitt kontor på Södermalm i Stockholm. LÄS MER

Effektivt accentljus från Fuzzy med reflektoroptik
Pendelarmatur Fuzzy från LTS är en elegant och diskret LED-cylinder för
butiksdiskar och barer. Det effektiva accentljuset är LED-ljus med kvalitet som styrs
av patenterad spegeloptik Pri Plus med jämn ljusbild och god avbländning. LÄS
MER

EU-rapport: Mer än
hälften missnöjda med
sin kontorsbelysning
I nyhetsbrevet Trends in Lighting läser
vi om Repro-Light, ett europeiskt
forskningsprojekt inom belysning, som
http://gantrack5.com/t/v/3_MzYzOTk5MDAwMg==/
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europeiska branschföretag i
samverkan. 1100 kontorsanställda
deltar och en första humanvetenskaplig
intervjuundersökning har genomförts
med överraskande resultat. Stark
medvetenhet och engagemang för
inomhusljusets betydelse. LÄS MER

Projektet ingår som del av the European Commission´s
Horizon 2020. Se närmare i nyhetsbrevet Trends in
Lighting från Luger Research, Institute for Innovation
&amp; Technology, www.trends.lighting.

Läs fyra citat om
framtiden från 90-års
jubilerande Ljuskultur
”Ljuskulturs månadsblad” inledde 1929
sin utgivning. Efter de första fem åren
övergick Ljuskultur till tidskrift med
kvartalsutgivning. Numera utkommer
sex innehållsrika och tidsanpassade
nummer per år. Här exempel på kloka
profetior ur månadsblad 5/6 från
krisåret 1932. LÄS MER
Ljuskulturs första utgåva, första månadsbladet januari
1929

Liten ordbok
Lightness är ytterligare ett specialord i
den ”svengelska” ljus- och
belysningsbranschens nomenklatur, ett
ord som för en ljusdesigner kan
uppfattas som självklart och omistligt.
På svenska skulle orden ljushet och
lätthet tillsammans ligga närmast, men
vad kallar man innebörden som
egentligen är ett sinnestillstånd? LÄS
MER
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