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BLOGG

Hur värderar vi inomhusljuset för arbete och fritid?
Effekterna av ljus och belysning har förändrats väsentligt sedan oljelampans och stearinljusets tid.
Tillkomsten av inomhusljuset var ett mycket välkommet fenomen som helt vände upp och ned på
människans tillvaro. LÄS MER

LJUSPROJEKT

Home of the learning minds – Sveriges snyggaste kontor?
Rejlers nya huvudkontor i Stockholm inbjuder till kunskapsdelning, lärande och trivsel i flexibla
välplanerade lokaler. Plattformen för sin vision kallar Rejlers för ”Home of the learning minds” och
de lever som de lär i energieffektiva ljusa kontorslandskap kompletterade med ett stort
inspirerande Lärotek för utbildningar, umgänge och trivsel.  LÄS MER
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Bild från LUX Review artikel

BLOGG

TRILUX om nästa generations
armaturer.  Ljusriktiga, hållbara
och smarta.
Armaturer och ljussystem från det tyska
storföretaget Trilux har under 2020 
medfört en förstärkning av Annells
produktprogram. Vår nya samarbetspartner 
är en av Europas ledande armaturfabriker
med femtusen medarbetare och egen
vetenskapsbaserad forskning.  LÄS MER

PRODUKTNYHET

Bicult - perfekt för hemmakontoret
Effektiv kontorsarmatur med indirekt bländfri
rumsbelysning och riktbart asymmetriskt
arbetsljus, 5000lm, TW 2700-6000K. Inbyggd
sensor för närvaro- /dagsljuskompensering.
Knappar för dimring på armaturen alt. styrning
via BLE Bluetooth 5.0. Höjdjusterbar, USB-
uttag, mobilladdningsplatta. SMART version
för större kontor och armaturgrupper. Vit,
silvergrå eller svart. Med fot eller
skrivbordsfäste, inkl sladdställ. LÄS MER

Bicult från Trilux

EVENT

Gatubelysningsforum flyttas till hösten 2021
Gatubelysningsforum är en omtyckt mötesplats för alla som arbetar med stadsplanering och i
synnerhet utomhusbelysning. Här kan man som besökare ta del av utvecklingen inom smarta
städer och utbyta erfarenheter med kollegor, experter och leverantörer. Annell är huvudsponsor
för evenemanget. LÄS MER
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Annell förklarar ljusrelaterade ord och begrepp.

LITEN ORDBOK

TLCI, The Television Lighting
Consistency Index
är televisionens metod att definiera, redovisa
och beskriva en filmkamerans förmåga att
återge belysta färger så naturligt och
rättvisande som möjligt. Film-och tv-
produktion har här ett problem. Människans
och tv-kamerans kapacitet för färgseende är
nämligen helt olika.  LÄS MER
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