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EU bekräftar att LED-ljuset är lika ofarligt som
traditionella ljuskällor
EU-kommissionen har under sommaren 2017 överlämnat en detaljerad
vetenskaplig forskningsrapport på remiss om det nya LED-ljuset. Vid normal
användning av LED-belysning har man inte hittat några hälsovådliga effekter
förutom bländningsrisker. LÄS MER

Seminariedags. Möt
Johan Röklander hos
Annell. Anmäl dig här!
Ljusdesignern Johan Röklander
representerar numera Sweco. Hos
Annell leder han två seminarier, i
Stockholm den 4 oktober kl. 8 -11 och
sedan i Göteborg den 26 oktober där vi
inbjuder till Annell-dagen från kl. 16.

Johan Röklander

Gemensamt tema handlar om det goda ljuset. Vart tar det vägen mitt i all ny och
avancerad teknik?
Anmälan till den 4 oktober frukostseminarium i Stockholm
Anmälan till den 26 oktober Annell-dagen i Göteborg
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Annell på Elmässan
Stockholm 18 - 20
oktober monter C14
Hos Annell Ljus + Form visar vi på
årets Elmässa ett urval av Europas
ledande fabrikat plus egen
produktutveckling. Design och teknik
inom allmänbelysning, accentljus och
dekorljus, inomhus och utomhus.
Senaste Bluetooth-teknik för trådlös
LED-styrning samt smart sensorteknik
inom gatubelysning. Välkommen! För
information och besöksregistrering,
besök hemsidan
www.elmassanstockholm.se

Här utvecklas viktiga
belysningsstrategier för
stressade fotgängare
Stadens och kommunens fotgängare
studeras i sina dagliga miljöer genom
ett tvåårigt projekt sedan 2016. I
samarbete mellan Konstfack,
Stockholms universitet och Botkyrka
kommun jobbar man för en väsentlig
förbättring med fokus på trygghet och
komfort. En förutsättning är ett bra och
energieffektivt LED-ljus. LÄS MER

Premiär för cirkadiansk
belysning i Moskvas
tunnelbana
En väl fungerande cirkadiansk
dygnsrytm inomhus är viktigt för oss
människor. Där kan det nya LED-ljuset
göra stor nytta. I Moskva har man haft
världspremiär för dynamisk belysning i
tunnelbanan, något som Lux Magazine
tidigare berättat om. LÄS MER
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Spotlights och downlights nu med höjda prestanda
Flera spotlight- och downlightserier från LTS har under året genomgått en
uppdatering och effektivisering genom att en ny generation energisnåla LEDmoduler har nått topprestanda. Patenterad PRI reflektoroptik i renaluminium för
LED är en viktig kvalitetsaspekt. LÄS MER

Vasa Real i Stockholm. Foto: Lasse Eklöf

Det viktiga ljuset i skolan
Genom kloka val av ljus, armaturer och
styrsystem bidrar rätt belysning till
stimulerande och hälsosam miljö. Se
Annells nya idébroschyr.
LÄS MER
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meeting i Sydkorea
Den internationella
belysningskommissionen CIE kallar till
halvårskonferens i Jeju, strax utanför
sydkoreanska halvön den 20 - 28
oktober. Framstående ljusexperter och
vetenskapsmän kommer att framträda
med aktuella forskningsrapporter, bl.a.
om ljus- och färgkvalitéer. LÄS MER
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