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Casambi Technologies
fick internationellt
förstapris för sitt trådlösa
styrsystem
Ett vinnande företag i årets upplaga av den
internationella tävlingen Lux Awards 2016,
inom kategorin ”Best Control Product of the
Year”, blev Casambi Technologies med sitt
trådlösa styrsystem för LED, Casambi
BLE. LÄS MER

Börsbolaget förbättrade ljuskvalitet och komfort
genom trådlös styrning via ”smart devices”.
Investeringsbolaget Ratos gav Annell i uppdrag att leverera och programmera ”smart” styrning
av befintlig belysning av olika fabrikat på huvudkontoret i Stockholm. LÄS MER
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Vi gratulerar ljusets nya
teknologie licentiat
Energy Savings by Using Daylight for Basic
Urban Shapes var rubriken när dagsljusets
vän Bengt Sundborg den 21 november
avlade sin licentiatexamen på KTH i
Stockholm.
LÄS MER
Bengt Sundborg

Arbetsplatsens ljusmiljö
viktigare än du trott
Inom ljusområdet Human Centric Lighting
pågår intensiv aktivitet i flera länder. Allt fler
forskningsresultat tyder på att belysningen
har större inflytande på människans hälsa
och välbefinnande än många trott. Även för
aktivitet, minne, inlärning, motivation och
prestation. Men även de mest intressanta
teorier måste vetenskapligt bevisas och mer
kunskap behövs. ”Vi förstår långtifrån alla
mekanismer fullt ut. Det finns mycket kvar att
undersöka”, säger professor Mariana
Figueiro, en ledande ljusforskare vid
Lighting Research Center i Troy N.Y., USA.
Här är några viktiga grundbegrepp. LÄS
MER

Liten, smidig och effektiv
LEDspotlight
Den här lilla spotlighten ”Fazilo” är bara 66
mm i diameter, silvergrå, svart eller vit. LED
kvalitet med effektivt accentljus från
patenterad reflektoroptik. LÄS MER

http://gantrack3.com/t/v/2_NTExNDk0NzA4NDI=/

2/3

20161215

1:a pris för trådlös LEDstyrning

Liten ordbok
CoBstår för Chip on Board, ett vanligt
begrepp för en minikomponent som numera
ingår i den LEDmodul som utgör en LED
armaturs ljuskälla. LÄS MER

Vi på Annell önskar God Jul
med ett stort tack till alla fantastiska människor som jobbar med
att göra livet lättare för de allra mest utsatta.
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