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Hög tid att byta ut gamla lysrörsarmaturer
Nu blir det förbjudet att sälja alla typer av ljuskällor som innehåller kvicksilver. Det innebär att
om du har armaturer för till exempel T5-lysrör i en anläggning så gör du klokt i att byta ut
dessa till LED-armaturer. EU-kommissionens beslut gäller redan från den 24 augusti 2023
och eftersom tiden kan bli knapp att hitta ersättningar har Belysningsbranschen bett oss att
hjälpa till att sprida budskapet och informera om de nya reglerna.

Läs mer →
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Lysande kvalitetsljus hos Tyska Skolan i
Stockholm
Nu finns stimulerande belysningskvalitet med på listan över kvalitetsparametrar som Tyska
Skolan i Stockholm kan räkna upp. Annell har levererat ny belysning, ILO Spectra PDI –
profilsystem med fullspektrumljus ”Tunable White” som regleras för olika behov och tider på
dagen i grupprum, laboratorierum och kontor.

Läs mer →

Webbinarium den 25
april kl. 13-13:30.
Belysning på gångoch cykelvägar.
Trygghet, ekologi, ekonomi och
kompromisser. Fokuset på
gång-/cykelvägar ökar och så även
frågan kring belysningen på dessa. Jonas
Annell delar med sig av sina erfarenheter
under ett 30 minuter långt webbinarium

Läs mer →

Hur får vi bättre och
säkrare belysning på
våra vägar?
I april bjöd vi in Henrik Gidlund projektledare elkraft och belysning på
Trafikverket - till ett webbinarium om
Trafikverkets krav men även tips och råd
kring praktisk tillämpning. Webbinariet
lockade fler än 100 deltagare och många
frågor kom in. Här är ett urval.

Läs mer →
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Välplanerat ljus värdig kommande ljusexpertis
Blivande ljusdesigners och belysningsplanerare vid avdelningen för belysningslära på
Jönköpings Tekniska Högskola kan numera inspireras av den kreativa ljusmiljö som Annell
bjuder på i ett av de sex studierummen som nyligen renoverats.

Läs mer →
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Hej Sara!
Sara Liljeström från Jönköpings Tekniska
Högskola praktiserar hos oss under en tid i
vår. Sara, som går andra året av tre på
ljusdesignprogrammet i Jönköping är
trevlig, driven och genuint ljusintresserad
och känns redan som ”en av oss” efter tre
veckor.

Läs mer →

Sonnos med ConVision-optik®
Vår klassledande downlightfamilj Sonnos har en linsoptik som heter ConVision®. Den går att
få i en mängd olika varianter från bred- till smalstrålande och erbjuder i samtliga
utföranden en mjuk ljusbild med överlägsen visuell komfort. Sonnos finns som rund eller
kvadratisk, för infällt, utanpåliggande montage eller som pendlad.

Läs mer →
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Liten ordbok
PAR LED lampa
PAR är förkortning för Parabolic Anodized
Reflector och syftar på lampor som har en
parabolform som riktar ljuset framåt i olika
spridningsvinklar. En alternativ tolkning av
PAR som cirkulerat är att de i Sverige
kopplades två och två p.g.a. 120V systemet
i ursprungslandet USA. Nu finns PAR LED
lampor med socklar som kan ersätta
tidigare PAR lampor. Efter ordet PAR anges
en storlek t ex PAR 38 eller PAR 16 där siffran
anger diameter på lampan i åttondels
tum.

Se vIdeo →
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