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EN HISTORISK HÄNDELSE I SVENSKT NÄRINGSLIV

Ljusglimtar i Coronamörker
Sverige och större delen av världen plågas av en hälsokatastrof som aldrig upplevts tidigare.
Vård, hälsa, privatekonomi och utsatta arbetsmiljöer blir samhällsproblem som dominerar vår
tillvaro. Men hur står det till inom den ljusa företagsamheten, här och i våra leverantörsländer?
Här är Bo Annells skildring av en historisk händelse i svenskt näringsliv.LÄS MER

BLOGG

Ljusets obehagliga flimmer –
snart ett minne blott?
Ett svårlöst kvalitetsproblem inom
professionell belysning är flimret från
ljuskällor. Till och med det lovande LED-ljuset
flimrar trots att flimret allmänt har reducerats.
Nu har ett stort forskningsprojekt tagit det
stora steget till en lösning. LÄS MER
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PRODUKTNYHET

Comlight aktivitetsstyrd belysning
för stad och trafik
Comlight är en radarbaserad närvarosensor med
inbyggt kommunikationssystem som monteras på
armaturen med Zhaga-sockel eller på stolpen.
Systemet gör det enkelt att bygga in
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närvarostyrning i anläggningar som exempelvis
gång-, cykel- och bilvägar. LÄS MER

Comlight Zhaga

PRODUKTNYHET

Dekorativ armaturserie Polaron IQ
För publika och eleganta ljusmiljöer passar den här tidlöst designade armaturen som kan monteras dikt
tak, på vägg eller med tillbehör även som halvinfälld eller pendlad. LÄS MER

LJUSPROJEKT

Italo kompletterar norrsken 20 mil norr om polcirkeln
Italo ses numera på många av Sveriges gator och vägar från söder till norr. Även så långt upp
som vid vägen till Ishotellet i Jukkasjärvi.LÄS MER
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CITATET

LITEN ORDBOK

NEMA / Nema-sockel
The National Electrical Manufacturers
Association, NEMA, utformar bland annat
ljusarmaturer och ljussystem med LED inom
belysningsområden utomhus, särskilt aktuellt
inom den smarta stadens infrastruktur.
NEMA-sockel är en etablerad och
standardiserad armaturmodul för den smarta
stadens och infrastrukturens LED-armaturer
utomhus. LÄS MER

Zhaga / Zhaga-sockel
Zhaga är ett globalt, öppet konsortium med
medlemmarnas uppdrag att standardisera
samverkande komponenter inom dagens och
morgondagens LED-belysning. Zhagasockel är en modern armaturmodul för
smarta städers infrastruktur. Den utgör bas för
IoT-teknik och gör det lätt att ansluta framtida
ny teknik utan ingrepp i LED-armaturer
utomhus. LÄS MER
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